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PREDSEDNIK REPUBLIKE
10.

Ukaz o pomilostitvi obsojenca

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14,
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13
– UZ148, 47/13 – UZ90, 97 in 9), 1. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo)
in 97. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 –
uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o pomilostitvi obsojenca
Borutu Sočanu, rojenemu 13. 6. 1961 v Ljubljani, EMŠO
1306961500384, se s pomilostitvijo stranska kazen prepoved
vožnje motornega vozila B kategorije izrečena v sodbi Okrožnega
sodišča v Ljubljani št. II K 11992/2011, z dne 10. decembra 2013,
zniža tako, da se mu izreče stranska kazen prepoved vožnje motornega vozila B kategorije za dobo 13 (trinajst) mesecev.
Št. 725-01-25/14
Ljubljana, dne 7. januarja 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
11.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bovec (2014–2023)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10,
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bovec (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Bovec (2014–2023), št. 01-02/14

Leto XXV

z dne 12. 11. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014
do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Bovec, ki meri 21.448,86 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah
Bovec in Kobarid oziroma v katastrskih občinah Strmec, Log pod
Mangartom, Bovec, Koritnica, Čezsoča, Žaga, Srpenica, Breginj.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Bovec je s 1. januarjem 2014
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 33 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 6,3 % državnih gozdov in 60,7 % gozdov lokalnih
skupnosti;
b) površina: 12.246,59 ha, od katere je 4.051,78 ha večnamenskih gozdov, 42,28 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 1.515,31 ha
gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski
ukrepi dovoljeni, in 6.637,22 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 245,0 m3/ha, od tega 59,7 m3/ha iglavcev
in 185,3 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 4,70 m3/ha, od tega 1,32 m3/ha
iglavcev in 3,38 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bovec (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja
Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Bovec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 37,01 ha,
– ekološke funkcije na površini 8809,91 ha ter
– socialne funkcije na površini 1431,9 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Bovec (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bovec za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 361.841,0 m3, od tega
99.823,0 m3 iglavcev in 262.018,0 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 77,07 ha,
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– nega drogovnjaka na površini 20,40 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 14,36 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v
obsegu 2,4 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje
travinj v obsegu 222 ha, vzdrževanje grmišč v obsegu 1,06 ha
in vzdrževanje vodnih površin v obsegu 137,5 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bovec (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bovec, v obdobju
od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo
upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bovec (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bovec (2014–2023) je na vpogled na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17,
Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Bovec, Kot 87, Bovec in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Bovec (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-560/2014
Ljubljana, dne 5. januarja 2015
EVA 2014-2330-0036
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

12.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Poljanska dolina
(2014–2023)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10,
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Poljanska dolina
(2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2014–2023),
št. 06-12/14 z dne 11. novembra 2014, ki ga je za obdobje od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Poljanska dolina, ki meri
4.421,38 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Kočevje in Črnomelj, oziroma v katastrskih
občinah Knežja Lipa, Čeplje, Dolenja Podgora, Spodnji Log,
Predgrad in Dol.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Poljanska dolina je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 66,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 24,7 % državnih gozdov in 8,5 % gozdov lokalnih
skupnosti;
b) površina: 3.619,83 ha, od katere je 3.226,43 ha večnamenskih gozdov, 2,43 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 390,97 ha
varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 253,5 m3/ha, od tega 58,7 m3/ha iglavcev
in 194,8 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 6,24 m3/ha, od tega 2,05 m3/ha
iglavcev in 4,19 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Poljanska dolina (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega
območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014
do 31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter
pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Poljanska dolina določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z
gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 1.322,35 ha,
– ekološke funkcije na površini 520,82 ha ter
– socialne funkcije na površini 97,46 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Poljanska dolina (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Poljanska dolina za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023
določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 165.100 m3, od tega
38.350 m3 iglavcev in 126.750 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 498,21 ha,
– nega drogovnjaka na površini 74,35 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 32,03 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo,
in sicer zaščita s premazom na površini 25,0 ha, zaščita
1.610 sadik gozdnega drevja s količenjem ali tulci ter zaščita
z 9.900 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 55 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje
travinj na površini 8,20 ha ter puščanje 165 m3 stoječe biomase
v gozdu.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Poljanska dolina (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Poljanska
dolina, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Poljanska dolina (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2014–2023) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočev-

Uradni list Republike Slovenije
je, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Rog, Rožna ulica 39, kočevje in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-570/2014
Ljubljana, dne 5. januarja 2015
EVA 2014-2330-0046
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

13.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Kolpska dolina
(2014–2023)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10,
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Kolpska dolina
(2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kolpska dolina (2014–2023),
št. 06-13/14 z dne 4. 11. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Kolpska dolina, ki meri
8.319,13 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Kostel, Osilnica, Loški potok in Kočevje,
oziroma v katastrskih občinah Briga, Žurge, Osilnica, Bosljiva
Loka, Suhor, Banjaloka, Vrh, Fara, Pirče in Kuželj.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Kolpska dolina je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 80,30 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih
ali pravnih oseb, 14,20 % državnih gozdov in 5,50 % gozdov
lokalnih skupnosti;
b) površina: 6.933,14 ha, od katere je 4.470,71 ha večnamenskih gozdov, 21,58 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 2.440,85 ha
varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 274,3 m3/ha, od tega 86,3 m3/ha iglavcev
in 187,9 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 6,41 m3/ha, od tega 2,09 m3/ha
iglavcev in 4,32 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Kolpska dolina (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega
območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014
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do 31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter
pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Kolpska dolina določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z
gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 1.073,76 ha,
– ekološke funkcije na površini 633,16 ha ter
– socialne funkcije na površini 223,10 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Kolpska dolina (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Kolpska dolina
za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 337.000 m3, od tega
116.700 m3 iglavcev in 220.300 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 476,34 ha,
– nega drogovnjaka na površini 126,91 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita 150 sadik gozdnega drevja s tulci ter zaščita s
1.600 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami ter vzpostavitev gozdne higiene, v obsegu 172 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje
travinj na površini 280,80 ha, vzdrževanje vodnih površin v
obsegu 78 delovnih dni, sadnja plodonosnega drevja v obsegu
48,75 delovnih dni, podstavitev in vzdrževanje valilnic v obsegu
6 delovnih dni ter puščanje 275 m3 stoječe biomase v gozdu.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Kolpska dolina (2014–2023) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Kolpska dolina, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kolpska dolina (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kolpska dolina (2014–2023) je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Kočevska reka, Kočevska reka 40, Kočevska reka in na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kolpska
dolina (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-563/2014
Ljubljana, dne 5. januarja 2015
EVA 2014-2330-0047
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Poljane
(2014–2023)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10,
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023), št. 07-11/14
z dne 14. 11. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014
do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Novo Mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Poljane, ki meri 4.557,74 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo Mesto, v
občini Dolenjske Toplice, oziroma v katastrskih občinah Podstenice, Poljane, Podturn in Stare Žage.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Poljane je s 1. januarjem 2014
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 0,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb in 99,5 % državnih gozdov;
b) površina: 4.515,06 ha, od katere je 4.465,42 ha večnamenskih gozdov, 5,38 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 44,26 ha
gozdov s posebnim namenom, v katerih so dovoljeni ukrepi;
c) lesna zaloga: 429,8 m3/ha, od tega 255,6 m3/ha iglavcev in 174,2 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 11,71 m3/ha, od tega 7,32 m3/ha
iglavcev in 4,39 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Poljane (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja
Novo Mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do
31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Poljane določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 4.441,83 ha,
– ekološke funkcije na površini 271,01 ha ter
– socialne funkcije na površini 227,0 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Poljane (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Poljane za obdobje od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 527.717 m3, od tega
302.322 m3 iglavcev in 225.395 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 1.082,64 ha,
– nega drogovnjaka na površini 412,35 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 14,0 ha ter zaščita z
900 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 800 delovnih dni,
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– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje
travinj v obsegu 24,30 ha, vzdrževanje grmišč na površini 2 ha,
vzdrževanje vodnih virov v obsegu 8,25 delovnih dni ter sadnja
100 sadik plodonosnega drevja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Poljane (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Poljane, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo
upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo Mesto,
Gubčeva 15, Novo Mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Straža - Podturn, Podturn 73, Dolenjske
Toplice in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi
s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozd
nogospodarske enote Poljane (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-569/2014
Ljubljana, dne 5. januarja 2015
EVA 2014-2330-0049
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

15.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Krško (2014–2023)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10,
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Krško (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Krško (2014–2023), št. 08-05/14 z
dne 12. novembra 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014
do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Krško, ki meri 8.062,58 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Brežice, v občini
Krško, oziroma v katastrskih občinah Drnovo, Leskovec, Krško,
Veliki Trn, Ravne in Senuše.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Krško je s 1. januarjem 2014
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 96,11 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 3,05 % državnih gozdov in 0,84 % gozdov lokalnih skupnosti;
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b) površina: 3.160,79 ha, od katere je 3.123,12 ha večnamenskih gozdov, in 37,67 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 266,4 m3/ha, od tega 28,6 m3/ha iglavcev
in 237,8 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 7,90 m3/ha, od tega 0,99 m3/ha
iglavcev in 6,91 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Krško (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Brežice,
izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023,
ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja,
zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Krško določeno,
da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 2.924,73 ha,
– ekološke funkcije na površini 314,89 ha ter
– socialne funkcije na površini 185,37 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krško
(2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim
prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Krško za obdobje od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 186.348 m3, od tega 19.907 m3
iglavcev in 166.441 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na
površini 474,49 ha,
– nega drogovnjaka na površini 59,03 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer
zaščita 1000 sadik gozdnega drevja s tulci ter zaščita sadik z
800 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 55 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje
travinj na površini 9,68 ha ter postavitev 3 valilnic.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Krško (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Krško, v obdobju
od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo
upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krško (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krško (2014–2023) je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov
Milavcev 61, Brežice na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Kostanjevica, Ulica talcev 20, Kostanjevica in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Krško (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-564/2014
Ljubljana, dne 5. januarja 2015
EVA 2014-2330-0050
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Brkini I (2014–2023)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10,
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Brkini I (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Brkini I (2014–2023), št. 14-07/14 z
dne 5. novembra 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014
do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Sežana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Brkini I, ki meri 8.701,68 ha,
se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Divača in Hrpelje - Kozina, oziroma v katastrskih občinah
Podgrad, Barka, Vareje, Misliče, Vatovlje, Kozjane, Rodik, Brezovica, Artviže, Tatre, Javorje, Kovčice, Hotična in Slivje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Brkini I je s 1. januarjem 2014
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 89,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 6,3 % državnih gozdov in 4,2 % gozdov lokalnih
skupnosti;
b) površina: 6.377,48 ha, od katere je 6.305,68 ha večnamenskih gozdov, 35,14 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni in 36,66 ha
varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 231,9 m3/ha, od tega 55,3 m3/ha iglavcev
in 176,5 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 7,92 m3/ha, od tega 1,56 m3/ha
iglavcev in 6,36 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Brkini I (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Kraškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do
31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Brkini I določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 4.964,13 ha,
– ekološke funkcije na površini 3.042,90 ha ter
– socialne funkcije na površini 18,78 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Brkini I (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Brkini I za
obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 359.985 m3, od tega
92.497 m3 iglavcev in 267.488 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 668,91 ha,
– nega drogovnjaka na površini 239,41 ha,
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– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita z 3.340 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, in sicer
vzdrževanje 158,7 km protipožarnih presek,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje
travinj na površini 34,10 ha, vzdrževanje grmišč na površini
1,41 ha ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 68,75 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Brkini I (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Brkini I, v obdobju
od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo
upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini I (2014–2023) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Kozina, Reška 14, Kozina in na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini I (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-561/2014
Ljubljana, dne 5. januarja 2015
EVA 2014-2330-0058
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17.

Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi
ubojnimi sredstvi

Na podlagi tretjega odstavka 78. člena Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdaja minister za obrambo

PRAVILNIK
o varstvu pred neeksplodiranimi
ubojnimi sredstvi
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo postopki in način dela ter
varnostni in drugi ukrepi pri najdbi, zavarovanju, odkrivanju,
identifikaciji, odstranjevanju, prevozu in uničevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: NUS) ter evidence varstva pred NUS.
2. člen
NUS so sredstva, ki so ostala kot posledica vojnih delovanj na območju Republike Slovenije in druga prosto ležeča
eksplozivna sredstva v naravnem okolju, ki so polnjena z eksplozivi ali eksplozivnimi zmesmi ter ogrožajo varnost ljudi in
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premoženja. NUS so lahko izstreljena, neizstreljena, odvržena,
zakopana, potopljena, prestavljena ali skladiščena.
Med NUS se po tem pravilniku ne štejejo eksplozivna
sredstva, ki so:
− predmet kaznivih dejanj ali prekrškov ter druga sredstva, ki so predana policiji, pa niso posledica preteklih vojnih
aktivnosti;
− vojaška sredstva, ki jih uporablja Slovenska vojska ali
druga vojaška sestava na vajah ali drugih oblikah usposabljanja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ta pravilnik
lahko smiselno uporablja v Policiji oziroma Slovenski vojski, če
o tem odločita pristojna ministra.
2. POGOJI ZA IZVAJANJE VARSTVA PRED NUS
3. člen
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v
nadaljnjem besedilu: uprava) organizira, opremlja in usposablja
enoto za varstvo pred NUS na državni ravni kot enoto Civilne
zaščite (v nadaljnjem besedilu: Državna enota za varstvo pred
NUS) ter zagotavlja pogoje za delo pripadnikov te enote pri
izvajanju ukrepa varstva pred NUS.
4. člen
Izvajanje ukrepa varstva pred NUS se natančneje opredeli v naslednjih dokumentih:
− standardni operativni postopek (v nadaljnjem besedilu:
SOP) ob najdbi NUS;
− postopkovnik za delo na področju varstva pred NUS (v
nadaljnjem besedilu: postopkovnik).
5. člen
SOP ob najdbi NUS je osnovni dokument za delo operaterja v regijskem centru za obveščanje in vsebuje:
− navodilo za zajem podatkov od prijavitelja;
− navodila za aktiviranje pripadnikov enote za varstvo
pred NUS;
− način napotitve na intervencijo;
− navodila za alarmiranje in obveščanje;
− navodila za ravnanje v primeru manjše ali večje ogroženosti;
− poročanje o intervenciji.
6. člen
Postopkovnik opisuje tehnične in operativne postopke
(pravila stroke), ki jih pri delu z NUS morajo izvajati pripadniki
Državne enote za varstvo pred NUS.
SOP ob najdbi NUS in postopkovnik izdela organizacijska
enota uprave, pristojna za izvajanje ukrepa varstva pred NUS
(v nadaljnjem besedilu: pristojna enota uprave), potrdi pa ju
generalni direktor uprave.
7. člen
Vodja intervencije v sodelovanju s poveljnikom Državne
enote za varstvo pred NUS za posamezno zahtevnejšo intervencijo, uničenje ali razstavljanje NUS pripravi elaborat za
izvajanje aktivnosti, ki ga potrdi odgovorna oseba za izvajanje
ukrepa varstva pred NUS v upravi (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba) in podpiše generalni direktor uprave.
Elaborat iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. namen in cilje intervencije z oceno ogroženosti;
2. podatke o območjih, ki so predvidena za pregled, odstranitev, prevoz in uničenje NUS;
3. načrt zavarovanja ožjega in širšega območja intervencije;
4. operativni načrt za izvajanje pregleda, identifikacijo, odstranitev, začasno skladiščenje ali uničenje NUS s postopkovniki;
5. program priprave udeležencev za izvajanje aktivnosti;
6. navodilo za izvajanje varnostnih ukrepov;
7. dnevne načrte dela;
8. navodilo o skladiščenju, prevzemu, prevozu in uničenju
NUS (odvisno od predvidenih aktivnosti);
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9. navodilo o uporabi sredstev zvez;
10. seznam udeležencev;
11. seznam drugih enot ali služb za izvedbo aktivnosti;
12. seznam materialno tehničnih sredstev;
13. navodilo o uporabi posebnih vrst prevoza (helikopterjev, vodnih plovil, žičnice in podobno);
14. oceno stroškov intervencije.
2.1 Pravice in dolžnosti oseb, ki izvajajo varstvo pred NUS
8. člen
Varstvo pred NUS izvajajo pripadniki Državne enote za
varstvo pred NUS, ki imajo pooblastila ministra za obrambo
za varstvo pred NUS (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).
Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS varstvo pred
NUS opravljajo poklicno ali na podlagi razporeditve na ustrezne
dolžnosti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
Ob večjih intervencijah lahko, v skladu z elaboratom iz
prejšnjega člena, z Državno enoto za varstvo pred NUS sodelujejo tudi pripadniki Slovenske vojske, policije in drugih enot
ali služb oziroma druge osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo
nalog oziroma opravil z njihovega področja dela, ter so ustrezno usposobljene in opremljene.
9. člen
Pooblastilo se lahko izda tistim pripadnikom Državne
enote za varstvo pred NUS, ki so uspešno opravili ali imajo
priznano uvajalno in temeljno usposabljanje za varstvo pred
NUS. Pooblastilo se izda za pet let in se vsako leto podaljšuje
v skladu s tem pravilnikom. Za opravljanje del na področju
varstva pred NUS je pogoj tudi uspešno opravljen obdobni
zdravniški pregled.
Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS, ki so
uspešno opravili teoretični del uvajalnega in temeljnega usposabljanja in so s tem pridobili status pripravnika, lahko izvajajo
neposredne naloge varstva pred NUS izključno pod nadzorom
vodje aktivnosti.
Osebam, ki so uspešno opravile uvajalno in temeljno
usposabljanje po tem pravilniku, pa niso pripadniki Državne
enote za varstvo pred NUS, se izda le potrdilo o uspešno
opravljenem usposabljanju.
10. člen
Pooblastilo se pripadniku Državne enote za varstvo pred
NUS podaljša vsako leto, če:
– izpolnjuje zdravstvene pogoje;
– uspešno opravlja naloge s področja varstva pred NUS
ali uspešno opravi dopolnilno usposabljanje.
Pooblastilo se pripadniku Državne enote za varstvo pred
NUS odvzame oziroma se mu ne podaljša, če:
– ne ravna v skladu s predpisi o varstvu pred NUS ali s
pravili stroke in s tem ogroža varnost ljudi in premoženja;
– uspešno ne opravi zdravniškega pregleda;
– je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi
z eksplozivnimi snovmi ali orožjem ali druga kazniva dejanja
oziroma prekrške z elementi nasilja;
– se s pisno izjavo odpove pogodbi o opravljanju nalog v
Državni enoti za varstvo pred NUS.
O odpovedi pogodbe o opravljanju nalog v Državni enoti
za varstvo pred NUS iz četrte alineje prejšnjega odstavka
upravni organ, pristojen za strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki pripadnika vodi v evidenci, izda ugotovitveno
odločbo.
Mnenje o uspešnem opravljanju nalog varstva pred NUS
iz prvega odstavka tega člena daje za posameznega pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS poveljnik enote
oziroma odgovorna oseba, za poveljnika enote pa odgovorna
oseba.
Poveljnik Državne enote za varstvo pred NUS ali odgovorna oseba predlaga tudi odvzem pooblastila.

Št.

2 / 9. 1. 2015 /

Stran

47

11. člen
Vodja aktivnosti pri izvajanju nalog s področja varstva
pred NUS lahko vključi tudi druge osebe, ki nimajo pooblastila
in niso neposredno povezane z delom z NUS, so pa nujno
potrebne za izvedbo aktivnosti. Te osebe je treba navesti v
elaboratu aktivnosti in opredeliti njihove naloge. S podpisom
elaborata navedena oseba potrdi seznanjenost s celotno aktivnostjo in prevzame odgovornost za strokovno izvedbo dela
na svojem področju.
Vodja aktivnosti mora osebe iz prejšnjega odstavka natančno seznaniti z vsemi varnostnimi ukrepi, navedenimi v elaboratu iz 7. člena tega pravilnika, ki so namenjeni zagotavljanju
varnosti in zdravja teh oseb.
2.2 Usposabljanje
12. člen
Uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja pripadnikov Državne enote za varstvo pred NUS organizira in izvaja
Izobraževalni center za zaščito in reševanje (v nadaljnjem
besedilu: ICZR) v sestavi uprave, po predpisanih programih
usposabljanja v skladu z zakonom.
V programih usposabljanja iz prejšnjega odstavka morajo
biti razdelane teme, določeni kriteriji za udeležence in predavatelje ter določena vadbena in druga sredstva za izvedbo. Za
vsako temo, ki se izvaja praktično, mora biti izdelana ocena tveganja in določeni ukrepi za preprečitev nesreče (zagotovljena
sledljivost, preprečitev predčasnega proženja, ukrepi varstva
pri delu, varovanje in drugo).
Z usposabljanji iz prvega odstavka tega člena so izenačena tudi usposabljanja, ki so po obsegu in vsebini primerljiva
s programi iz prvega odstavka tega člena. O priznavanju primerljivih programov usposabljanja odloča generalni direktor
uprave na predlog ICZR.
Kandidat, ki mu je bilo priznano usposabljanje na podlagi prejšnjega odstavka, mora pred razporeditvijo v Državno
enoto za varstvo pred NUS opraviti preizkus znanja pred
komisijo, ki jo imenuje generalni direktor uprave, in jo sestavljajo vodja programa usposabljanja in dva predavatelja
s tega področja.
13. člen
Vsa učna sredstva, ki se uporabljajo pri usposabljanju za
varstvo pred NUS, morajo biti predhodno identificirana, pregledana, očiščena eksplozivov, smodnikov in pirotehničnih zmesi.
Za vsako učno sredstvo se izdela identifikacijski list, ki vsebuje:
− evidenčno številko;
− naziv učnega sredstva;
− slikovno gradivo;
− strokovno tehnične lastnosti učnega sredstva;
− podpise članov Komisije za potrditev identifikacijskega
lista iz tretjega odstavka tega člena.
Identifikacijski listi se uporabljajo za potrebe usposabljanja in pri izvajanju operativnih nalog varstva pred NUS. Identifikacijski listi se izdelajo za vsa najdena NUS v Republiki
Sloveniji. Identifikacijske liste potrjuje tričlanska Komisija za
potrditev identifikacijskih listov, ki jo sestavljajo strokovnjaki s
področja minsko eksplozivnih sredstev, imenuje pa jo generalni
direktor uprave na predlog ICZR.
V prostorih, kjer se hranijo učna sredstva, ki se uporabljajo pri usposabljanju na področju varstva pred NUS, morajo
biti na vidnem mestu izobešena opozorila o varnem ravnanju
z njimi.
V prostore, v katerih se hranijo učna sredstva za usposabljanje ali v katerih se izvaja usposabljanje varstva pred
NUS, imajo vstop samo pooblaščene osebe, udeleženci pa le
v spremstvu predavateljev oziroma inštruktorjev. O vstopu v te
prostore se vodi evidenca, ki vsebuje podatke o datumu vstopa,
imenu in priimku oseb, ki so vstopile v prostore, uri prihoda
in odhoda, namenu vstopa, ter podpis oseb, ki so vstopile v
prostore.
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Za teme pri usposabljanju, pri katerih se uporabljajo eksplozivi in inicialna sredstva, se izdela elaborat iz 7. člena tega
pravilnika. Za praktično usposabljanje se lahko uporabljajo
vojaško neizstreljeno strelivo, minsko-eksplozivna sredstva,
namenjena za uničenje, in NUS.
V primeru uvedbe novih tehnologij za uničevanje NUS
oziroma novih vrst eksplozivnih sredstev se, pred njihovo
uvedbo v operativno uporabo, izvede njihovo testiranje in po
uspešnem testiranju, tudi usposabljanje pripadnikov enote za
varstvo pred NUS.
3. ODKRIVANJE, IDENTIFIKACIJA, VAROVANJE,
ODSTRANJEVANJE, PREVOZ, SKLADIŠČENJE
IN UNIČEVANJE NUS
3.1 Odkrivanje, identifikacija in varovanje
14. člen
Prijavo o najdbi NUS sprejme regijski center za obveščanje v skladu s predpisi o organizaciji in delovanju sistema
opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
Regijski center za obveščanje v primeru najdbe NUS o
najdbi obvešča v skladu s SOP. Operater v regijskem centru
za obveščanje ob posamičnih najdbah NUS izda delovni nalog
za vodjo intervencije oziroma pripadnika Državne enote za
varstvo pred NUS.
Vodja intervencije ob prihodu na kraj najdbe NUS v skladu
z oceno ogroženosti in sodelovanju s pripadniki policije zavaruje ogroženo območje oziroma prepreči dostop vanj.
V skladu s Konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje,
kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem
uničenju (Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi razvoja,
proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter
o njegovem uničenju, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 9/97), o najdbah NUS, ki vsebujejo bojne strupe, uprava
obvesti tudi Urad Republike Slovenije za kemikalije.
15. člen
Kadar je podana višja stopnja ogroženosti, se odkrivanje,
identifikacija, varovanje in odstranjevanje NUS izvaja v skladu
z elaboratom iz 7. člena tega pravilnika. Po pregledu zemljišča
izda vodja intervencije pisno potrdilo, iz katerega je razvidno,
da je bilo zemljišče pregledano (opis metode pregleda), in poda
oceno ali bo potreben dodaten pregled. Vsako najdeno ali odkrito NUS se označi z evidenčno številko, ki se jo pritrdi na NUS.
Evidenčna številka se določa sprotno. Gre za devetmestno število, pri čemer so prva tri mesta številka pooblastila
vodje intervencije oziroma pripadnika Državne enote za varstvo
pred NUS, drugi dve mesti sta leto najdbe NUS, preostala štiri
mesta pa so za določitev tekoče številke najdenega NUS.
V primeru utemeljenega suma, da so na določenem zemljišču, na katerem se bodo izvajala gradbena ali druga dela,
NUS, lahko izvajalec od uprave zahteva pregled zemljišča.
Pregled zemljišča opravi Državna enota za varstvo pred NUS
na podlagi elaborata za izvajanje aktivnosti. Izvajalec lahko
začne z deli le na podlagi pisnega potrdila iz prvega odstavka
tega člena. Če gre za gospodarsko dejavnost, stroški preiskave
zemljišča bremenijo investitorja.
16. člen
Pri izvajanju varstva pred NUS se izvajajo ukrepi, ki zagotavljajo varno delo. Ukrepi se določijo s postopkovnikom.
Pri izvajanju varstva pred NUS pripadniki Državne enote
za varstvo pred NUS uporabljajo zaščitno opremo, v skladu
z določbami zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in
postopkovnikom.
Pri izvajanju nalog varstva pred NUS v bližini objektov,
v katerih so ljudje, lahko vodja intervencije, na podlagi ocene
ogroženosti, odredi evakuacijo iz ogroženega območja in prepove gibanje, zadrževanje ali približevanje mestu najdbe NUS.
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3.2 Odstranjevanje in prevoz
17. člen
NUS, ki so najdena, se lahko odstranijo s kraja najdbe le,
kadar je bilo v postopku identifikacije in ocene stanja najdenega sredstva ugotovljeno, da je takšno ravnanje mogoče ter
je zagotovljena varnost pri odstranjevanju in prevozu. Oceno
tveganja poda, na podlagi ogleda in identifikacije NUS, vodja
intervencije in jo v pisni obliki priloži h končnem poročilu o
intervenciji.
NUS se lahko prenaša ročno ali s tehničnimi pripomočki,
pri čemer je treba upoštevati pravila stroke in varstva pri delu.
18. člen
Način prevoza se prilagodi vrsti in stanju najdenega NUS.
Pri prevozu NUS mora biti zagotovljena najvišja stopnja varnosti, in sicer, da je NUS pri prevozu pritrjeno ali shranjeno v
ustrezni embalaži tako, da je gibanje onemogočeno.
NUS se prevažajo v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.
Eksplozivi in inicialna sredstva se prevažajo na način, ki je
določen s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
19. člen
Za prevoz NUS se lahko uporabljajo vozila, prirejena za
prevoz NUS, in sicer terenska vozila, poltovorna in tovorna
vozila za prevoz NUS velikih dimenzij in teže. NUS se mora
prevažati v namenskem oziroma tovornem delu vozila. Pri
prevozu NUS z vozilom sta lahko v vozilu le voznik in sovoznik.
3.3 Skladiščenje
20. člen
Razstavljena in tista NUS, ki po strokovni oceni (identifikacija in ocena stanja) ne predstavljajo nevarnosti za življenje
in zdravje ljudi ter okolje, se lahko začasno skladiščijo v za to
namenjenih objektih.
V objektu, ki je namenjen za začasno hrambo NUS, se
lahko hrani do 200 kg ekvivalenta čistega eksploziva (TNT)
oziroma do višine količine čistega eksploziva, ki jo predpiše
strokovna organizacija, pristojna za objekt oziroma premično
skladišče, oziroma proizvajalec. Začasna hramba pomeni obdobje, ki ni daljše od 90 dni. Na utemeljen predlog poveljnika
Državne enote za varstvo pred NUS lahko generalni direktor
uprave odobri podaljšanje začasne hrambe NUS, vendar za
največ do 90 dni.
Objekt, kjer se začasno skladiščijo NUS, mora biti označen ter tehnično ali fizično varovan. V objektu mora biti evidenčna knjiga ali druga oblika evidentiranja, ki izkazuje natančno
evidenco o vsebini skladiščenih NUS z datumi vnosa in iznosa
posameznega NUS.
NUS, ki so polnjena z bojnimi strupi, se hranijo v hermetični
embalaži, ki omogoča detekcijo plina oziroma preprečuje izhajanje plina v okolje, in v posebnem objektu. Objekt za ta namen
je označen in tehnično varovan. Skladiščenje teh sredstev mora
biti v skladu s Konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju. Osebe, ki rokujejo s temi sredstvi, morajo nositi ustrezno
zaščitno opremo, ki je določena v postopkovniku.
21. člen
Pri skladiščenju eksploziva in inicialnih sredstev se uporabljajo predpisi o eksplozivnih snoveh ter o drugih nevarnih
snoveh.
3.4 Uničevanje in razstavljanje NUS
22. člen
NUS se uničujejo na poligonu za uničevanje NUS ali na
kraju najdbe v skladu s strokovno oceno vodje uničenja oziroma vodje intervencije.
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Poligon za uničevanje NUS je prostor, ki omogoča
varno uničevanje NUS ob izpolnjevanju varnostnih ukrepov.
Zahteve za ureditev posameznega poligona za uničevanje
NUS določi generalni direktor uprave.
Uničevanje NUS se izvede na kraju najdbe, če NUS
zaradi varnostnih razlogov ni mogoče prestaviti ali pripraviti za prevoz. Pri tem se morajo izvesti potrebni varnostni
ukrepi, ki zmanjšajo vpliv in škodo na objektih ter okolje v
izračunanem območju delovanja NUS ob uničenju. O takšnem uničenju NUS mora biti predhodno obveščen vodja
pristojne izpostave uprave, Operativno-komunikacijski center pristojne policijske uprave in župan občine, na območju
katere se NUS uničuje.
23. člen
Za poligon, kjer se uničujejo NUS, se izdela navodilo za
uporabo poligona, v katerem se določijo zlasti namembnost,
pogoje uporabe, načine in zahteve za varovanje poligona ter
skupna teža eksploziva v NUS, ki se lahko uničuje istočasno.
Navodila za uporabo posameznega poligona za uničevanje
NUS določi generalni direktor uprave.
24. člen
Način uničenja, vrsto in količino eksplozivov in inicialnih
sredstev ter druga dela in opravila v zvezi z uničenjem NUS
določi, na podlagi pravil stroke ob upoštevanju vrste, količine
in teže NUS, vodja intervencije oziroma, v primeru uničenja
na poligonu, vodja aktivnosti na poligonu.
4. SPLOŠNI IN POSEBNI VARNOSTNI UKREPI
25. člen
Kraj najdbe NUS je treba, če ni izvedena takojšnja
odstranitev NUS, takoj po odkritju ustrezno označiti z vidno
oznako, tablo z ustrezno oznako ali trakom za označevanje,
ki opozarja na nevarnost. Kraj najdbe je treba v dogovoru s
policijo fizično zavarovati in zagotoviti pogoje, da nepooblaščene osebe ne bodo imele dostopa do NUS.
26. člen
V primeru najdbe NUS v morju Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, v dogovoru s poveljnikom Državne
enote za varstvo pred NUS, vodjo intervencije in policijo,
odredi prevoz na lokacijo za začasno odlaganje.
27. člen
Po končanem uničenju NUS vodja intervencije podrobno pregleda območje uničevanja NUS in ugotovi ali je bilo
uničenje popolno.
Preden se ne ugotovi, da so vsa NUS uničena oziroma
v takšnem stanju, da ne predstavljajo nadaljnje nevarnosti,
se območja uničevanja NUS po izvedbi uničevanja ne sme
zapustiti.
5. EVIDENCA NAJDENIH IN UNIČENIH NUS
28. člen
Uprava je pristojna za vodenje evidenc najdenih in
uničenih NUS. Evidence so opredeljene v obrazcih NUS1,
NUS2, NUS3, NUS4, NUSA in NUSB, ki so v prilogi tega
pravilnika.
O izvajanju varstva pred NUS pristojna enota uprave
izdela letno poročilo o izvajanju varstva pred NUS do 31. januarja za preteklo leto.
29. člen
Vodja intervencije o vsaki intervenciji pripravi poročilo
o odstranitvi oziroma uničenju NUS na obrazcih iz priloge
tega pravilnika. Vsako najdeno NUS se mora označiti z
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evidenčno številko in izdelati foto dokumentacija (slika kraja
najdbe, slika označenega NUS...). Poročilo se izdela tudi v
Informacijskem sistemu poročanja o intervencijah in nesrečah uprave (SPIN).
Na podlagi izpolnjenih obrazcev iz priloge tega pravilnika pristojna enota uprave vodi evidenco o številu in vrsti
NUS, načinu hrambe in uničevanju NUS, številu intervencij
in vključevanju oseb, ki so intervencije izvedle.
Po končanem uničevanju NUS vodja aktivnosti izdela
poročilo o uničevanju NUS in ga pošlje generalnemu direktorju uprave.
6. FINANCIRANJE VARSTVA PRED NUS
30. člen
Sredstva za izvajanje ukrepa varstva pred NUS ter
usposabljanje, opremljanje in delovanje enote za varstvo
pred NUS zagotavlja uprava.
31. člen
Pripadniku Državne enote za varstvo pred NUS za izvajanje varstva pred NUS pripada poleg nadomestil in povračil,
predpisanih za pripadnike Civilne zaščite ali delavce uprave,
če gre za poklicne pripadnike teh enot, tudi nadomestilo za
posebne obremenitve pri izvajanju varstva pred NUS.
Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se določi na podlagi meril, ki jih predpiše generalni direktor uprave. Merila
obsegajo zlasti:
– preiskovanje terena na različne načine;
– odstranjevanje NUS;
– razdaljo prevoza NUS;
– vrsto NUS (z ali brez vžigalnika, izstreljena, neizstreljena in podobno);
– količino odstranjenih NUS;
– posebne nevarnosti (NUS z bojnimi strupi in podobno).
Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se izplača na podlagi pogodbe, sklenjene s pripadnikom enote za
varstvo pred NUS, in se obračuna na podlagi poročila iz
29. člena tega pravilnika.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Navodila, merila in evidence iz tega pravilnika se izdajo
v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
Navodila in merila, izdana na podlagi Pravilnika o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS,
št. 21/03 in 7/11), se uporabljajo do izteka roka iz prejšnjega
odstavka.
Pooblastila za varstvo pred NUS, izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
(Uradni list RS, št. 21/03 in 7/11).
34. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-121/2014-14
Ljubljana, dne 6. januarja 2015
EVA 2013-1911-0020
Janko Veber l.r.
Minister
za obrambo
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

OBRAZEC

NUS-A

Šifra:
Datum:

LETNO POROČILO O NAJDENIH, SKLADIŠČENIH IN UNIČENIH
NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTVIH TER FINANČNIH STROŠKIH
1. Poročilo je vezano na dejavnosti v letu:
2. Materialna in finančna sredstva, ki so bila namenjena za uničevanje NUS:
Zap. št.

Stran

Količina
porabljenih
sredstev

Sredstvo

1 Eksploziv:

Količina začasno
skladiščenih sredstev

Stroški

TNT

kg

kg

EUR

plastik

kg

kg

EUR

Amonal

kg

kg

EUR

kg

kg

EUR

kg

kg

EUR

kos

kos

EUR

2 EDK
3 Detonator št. 8

kos

kos

EUR

4 Vžigalna vrvica

m

m

EUR

5 Detonatorska vrvica

m

m

EUR

6 Izolirni trak

m

m

EUR

7 (Drugo):

EUR
EUR
Skupaj:

EUR

3. Finančna sredstva, ki so bila porabljena za varstvo pred NUS:
Skupna vsota
Skupaj:

Drugi stroški

Materialni stroški
EUR

EUR

EUR

4. Intervencije in stroški nagrad
Z. š.

Ime in priimek

Število intervencij

Stroški nagrad

1

EUR

2

EUR

3

EUR

4

EUR

5

EUR

6

EUR

7

EUR

8

EUR

9

EUR

10

EUR
Skupaj:

4.1.Skupno število intervencij:

Obr. NUS A

EUR

(Število intervencij po prijavah in ne glede na število izvajalcev!)

1/2
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SKUPAJ:

Opomba k tabeli: Naziv sredstva se vpiše iz kataloga sredstev, ki je priloga tej tabeli.

Obrazec izpolnil:
(Ime in priimek)

Obr. NUS A

2/2

(Podpis)

predanih v
učne ali
razstavne
namene

delaboriranih
kosov

skladiščenih
kosov

od skupnega števila najdenih kosov

uničenih
kosov

Kaliber

Skupna masa
najdenih kosov
(kg)

Naziv sredstva

Skupno število
najdenih kosov

Zap. štev.

5. Podatki o najdbah, uničevanju, skladiščenju in intervencijah za leto:
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

OBRAZEC

NUS B

Identifikacijska
oznaka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Obr. NUS B

1/2

Pooblaščena
oseba

Datum odprave
iz skladišča

Število
Kaliber kosov

Datum dostave
v skladišče

Naziv sredstva

Leto izdelave

IZPOLNI S TISKANIMI
ČRKAMI!

Masa (kg)

Zap. št.

EVIDENCA SKLADIŠČENJA MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTEV IN
NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Pooblaščena
oseba

Identifikacijska
oznaka

2 / 9. 1. 2015 /

Pooblaščena
oseba

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Skupaj:

Evidenco potrdil(a):

Obr. NUS B

(Ime in priimek)

(Podpis)

2/2

Datum odprave
iz skladišča

Naziv sredstva

Datum dostave
v skladišče

(OPIS)
Kaliber Število
(mm) kosov

Leto izdelave

Št.

Masa (kg)

Zap. št.
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Stran

Pooblaščena
oseba
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

OBRAZEC

NUS 1

Šifra:
Datum:

PRIJAVA NAJDBE
NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV
1. Številka iz delovodnika ReCO:
2. Izvajalci intervencije

2.1. Vodja intervencije:

2.2. Drugi izvajalci (pripadniki enote):
(Imena in priimki)

3. Sprejem obvestila

3.1. Čas sprejema obvestila v ReCO:
(Ura:minuta)

3.2. Čas obvestitve pripadnika enote:
(Ura:minuta)

3.3. Čas zaključka intervencije:
(Ura:minuta)

4. Kraj najdbe:
5. Podatki o prijavitelju:
6. Drugi pomembni podatki za intervencijo:

7. Način varovanja sredstva:
8. Vodja intervencije prejel:

Sredstva

Štev. kosov

Obvezni dokumenti

Ključi službenega vozila

Potni nalog

Ključi regijskega skladišča

Nalog za vozilo

Radijska postaja

Itinerar

Fotoaparat

9. Predaja in prevzema prijave

Vročil operativec ReCO:
Vodja intervencije:

Obr. NUS 1

Čas predaje:
(Ura:minuta)

(Ime in priimek)

(Podpis)

(Ime in priimek)

(Podpis)

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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ENOTA ZA VARSTVO PRED NUS

Stran

OBRAZEC

NUS 2

Datum:

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH Z NAJDENIM
NEEKSPLODIRANIM UBOJNIM SREDSTVOM
1. Sredstvo bilo slikano (obkroži!)

DA

NE

2. Podatki o kraju najdbe in načinu preiskave
2.1. Kraj (naslov, občina)
2.2. Koordinate:

N:

E:

skica preiskane površine (obvezno izriše v primeru detekcije terena!):

TOČKE

2.4. Pregled terena
Preiskana površina v m2:
(Vpiši!)

(Označi z: X)

enostavna preiskava s pomočjo detektorja
preiskava s pomočjo detektorja ali psa
preiskava terena s pomočjo tipalke

št. ur:

preiskava pod vodo

3. Odstranjevanje NUS
3.1. NUS je bilo odstranjeno s terena:

(Označi z: X

3.2. NUS je bilo odstranjeno z morskega, rečnega ali dna jezera:

4. Drugi pomembni podatki
4.1. NUS prepeljano/a v regijsko skladišče:
4.3. Intervencijo so izvedli:
(Ime in priimek vodje intervencije)

4.2. Prevoz NUS - število km:

/

(Imena in priimki ostalih izvajalcev)

(Imena in priimki ostalih izvajalcev)

4.4 Osebni prevoz z lastnim prevoznim sredstvom: _____________ km
(Ime in priimek vodje intervencije)

Osebni prevoz z lastnim prevoznim sredstvom: _____________ km
(Ime in priimek pomočnika vodje intervencije)

5. Izdelani pisni dokumenti

TOČKE

5.2. Izdelan postopkovnik (priloga!)
5.3. Izdelan elaborat (priloga!)
5.4. Izdelan zahteven elaborat (priloga!)

Opomba: Izdelane pisne dokumente je treba priložiti temu obrazcu!

Obr. NUS 2

1/2

(Označi z: X)

5.1. Izdelana enostavna procedura (priloga!)

štev. strani:
štev. strani:
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Letalske bombe z vžigalnikom kalibra nad 100 kg in morske
mine

= (DA)
NUS in MES: odvržena, izstreljena ali postavljena z
nevarovanim vžigalnikom za kalibre 210 mmm in več ter
letalske bombe z vžigalnikom do vključno kalibra 100 kg

Strelivo do kal. 12,7 mm ali drugi mnajši kosi razstavljenih
NUS ali MES - na kg sredstev

Identifikacijska oznaka (številka
pooblastila/leto-dvomestna
številka/tekoča najdba v letu)

Leto izdelave

Masa (kg)

Število kosov

Naziv sredstva in poreklo
(italijansko, nemško,rusko,
angleško, I. svet vojna, II.
svet vojna, JLA, ipd.)

Označi z: X

Kaliber

Zap. št.

6. Podatki o NUS

NUS in MES: odvržena, izstreljena ali postavljena z
nevarovanim vžigalnikom do kalibra 210 mm

Št.

Inicialna sredstva oziroma vžigalniki, ki niso nevarni za
rokovanje

56 /

NUS in MES z varovanim vžigalnikom - neizstreljeno

Stran

1

2

3

4

5

6

Točke posebne nagrade (brez podatkov o uničenju):

6.1. Postopki z NUS so bili zaključeni ob:
(Ura: minuta)

7.1. Na kopnem:

(O

7.2. Pod vodo:

zn
ač
iz
:X
)

7. Identifikacija in določanje postopkov odstranitve NUS

8. Priloga (poročilo kratko, pomebne ugotovitve, predlogi, ipd.)

Obrazec izpolnil:
(Ime in priimek)

Obr. NUS 2

(Podpis)

2/2

(Seštevek
točk)

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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ENOTA ZA VARSTVO PRED NUS

Stran

OBRAZEC

NUS 3

Datum:

POROČILO O PREVOZU IN UNIČEVANJU
NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV
A) PREVOZ

TOČKE

1. Relacija in sredstva prevoza
1.1. Kraj nakladanja:

1.2. Kraj razkladanja:

1.3. Vozilo:

1.4. Prikolica:
(tip vozil in registrska oznaka)

(Tip prikolice)

1.5. Druga vozila:

2. Podatki o izvajalcih in času prevoza

2.1. Organizator prevoza:

2.2. Voznik:

2.3. Sovoznik:

2.4. Spremljevalci:
2.5. Število delovnih ur:
(Podatki za posamezne izvajalce)

2.6. Čas začetka prevoza:

Št. km:

2.7. Čas zaključka prevoza:

(Prevoz NUS)

B) UNIČEVANJE
Zap. št.

3. Sredstva, ki so bila porabljena za uničenje NUS
Naziv sredstva

3.1. Izvajalci unčevanja:

Količina

1 Detonator št. 8

(Ime in priimek vodje uničevanja)

kos

2 EDK

kos

3 Detonatorska vrvica

m

4 Počasi goreča vrvica

m

5 TNT

kg

6 Plastični eksploziv

kg

(Imena in priimki ostalih izvajalcev)

7
8

4. Kratek opis načina uničevanja NUS

4.1. Organizacija uničevanj NUS:

Število
uničevanj

Število
izvajalcev

1
2
3
4
5

Obr. NUS 3

1/2

Število fugas

Število NUS
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5. Izdelava pisnih dokumentov

TOČKE

5.1. Številka in datum odobritve elaborata za prevoz NUS (in MES):
5.2. Številka in datum odobritve elaborata za uničevanje NUS (in MES):
(Označi z: X)

5.3. Izdelana enostavna procedura
5.4. Izdelan postopkovnik, strokovno mnenje
5.5. Izdelan elaborat
5.6. Izdelan zahteven elaborat

štev. strani:
štev. strani:

6. Drugi pomembni podatki
6.1. Režijska dela in pomožna dela

(Označi z: X)

štev. ur:
(S pooblast.)

Osebe, ki so po elaboratu izvedle pomožna dela (varovanje …):
(Vpiši imena in priimke ter funkcije)

, v času od

do

ure.
(Brez poob.)

7. Materialna škoda
7.1. Opis in ocena vrednosti materialne škode, ki je nastala kot posledica uničevanja NUS (in ES)

Število
skladišč. kosov

Število
uničenih kosov

Število
prevažanih kosov

Identifikacijska številka

Leto izdelave

Kaliber

Masa
(kg)

(OPIS)
Naziv sredstva (NUS)

Število kosov

Zap. št.

8. Podatki o sredstvih, ki so bila predmet prevoza in uničevanja

1
2
3
4
5
6
7
8
Skupaj:

8.1. Opombe k tabeli:

/

Obrazec izpolnil:
(Ime in priimek)

(Podpis)

Opomba: V primeru dela po elaboratu se kot priloga temu poročilu dodajo podatki v obliki kopij tistih strani iz elaborata,
ki podatkovno dopolnjujejo to poročilo in niso zajeti v tem poročilu ali pa so obsežnejši: seznam izvajalcev, lista
prisotnosti, poročilo o izvedenih delih, navedba stroškov – vezanih na izvedbo del in analizo opravljenih del.

Navedba morebitnih prilog k temu poročilu:

Obr. NUS 3

2/2

(Seštevek
točk)
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

OBRAZEC

NUS 4

Šifra:
Datum:

OBRAČUN ZA IZPLAČILO NAGRADE IN DRUGIH STROŠKOV PRI IZVAJANJU
VARSTVA PRED NEEKSPLODIRANIMI UBOJNIMI SREDSTVI
Pripadnik enote za varstvo pred NUS:
v času od:

do:

opravil:

, je dne:

(Ime in priimek)

ure,

v kraju:
(Vpiši ime kraja ali relacijo prevoza NUS)

intervencijo
(Označi z X)

se usposabljal
sodeloval v akciji
prevažal NUS in ES iz skladišča do poligona za uničenje
uničeval NUS

1

2

3
4
5

Skupno štev. točk

Skupni znesek

Vrednost točke

Osebni prevoz (št. km)

Cena kilometrine

Vrsta javnega prevoza

Znesek

Vrsta dnevnice

Znesek

Drugi stroški: (navedba)

Znesek

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

Za izplačilo:

Obračun izdelal(a):
Obračun pregledal(a):

(Delavec izpostave URSZR)

(Podpis)

(Vodja izpostave URSZR)

(Podpis)

Žig

Obr. NUS 4

Stran
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Pravilnik o določitvi cen orožnih listin

Za izvrševanje 10. in 11. člena Zakona o orožju (Uradni
list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja
ministrica za notranje zadeve

PRAVILNIK
o določitvi cen orožnih listin

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za
šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2015, in
znaša 8,05 odstotkov.
Št. 007-868/2014
Ljubljana, dne 2. januarja 2015
EVA 2014-1611-0100
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

1. člen
Ta pravilnik določa cene orožnih listin.
2. člen
Cene za posamezno orožno listino so:
Cena v eurih
(skupaj z DDV)
Orožni list

13,90

Dovoljenje za posest orožja

13,90

Dovoljenje za zbiranje orožja

13,90

Orožni posestni list

13,90

Pooblastilo za nošenje orožja

5,10

Pooblastilo za prenos orožja

5,10

Priglasitveni list

5,10

Potrdilo za prenos ali uporabo orožja

3,60

Certifikat za onesposobljeno orožje

4,00

Evropska orožna prepustnica

8,40

PVC ovitek

0,10

3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi cen orožnih listin (Uradni list RS, št. 65/13).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati peti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-877/2014
Ljubljana, dne 5. januarja 2015
EVA 2014-1711-0096
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

19.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih
obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance

VIŠINO
predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v
2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke,
povečana za 8 odstotnih točk.

USTAVNO SODIŠČE
20.

Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek
drugega odstavka 86. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, v delu, ki se nanaša
na javno veljavne programe osnovnošolskega
izobraževanja, v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-269/12-24
Datum: 4. 12. 2014

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobude Antona in Bernarde Kokalj, Vodice, Petra
in Nike Gregorčič, Ljubljana, ter Zavoda svetega Stanislava,
Ljubljana, ki ga zastopa Radovan Cerjak, odvetnik v Ljubljani,
na seji 4. decembra 2014

o d l o č i l o:
1. Prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) je v delu, ki se nanaša
na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja,
v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti
v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A.
1. Prvi in drugi pobudniki so starši mladoletnih šoloobveznih otrok, ki jim morajo za obiskovanje javno veljavnega
programa osnovnošolskega izobraževanja na zasebni Osnovni
šoli Alojzija Šuštarja, katere ustanovitelj je tretji pobudnik, doplačevati šolnino. Zato pobudniki izpodbijajo prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI), ki zasebnim
šolam, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, za
izvedbo programa zagotavlja 85 odstotkov sredstev, ki jih država zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Pobudniki ne
izpodbijajo drugega stavka drugega odstavka 86. člena ZOFVI,
po katerem zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe,
investicijsko vzdrževanje in opremo.
2. Prvi in drugi pobudniki zatrjujejo kršitev 1., 2., 14., 15.,
35., 22., 41., 54. in 57. člena Ustave. Navajajo, da morajo od
1. 9. 2012 za izvajanje javno veljavnega dela programa šoli plačevati mesečno šolnino, čeprav drugi odstavek 57. člena Ustave določa, da se osnovnošolsko izobraževanje financira iz javnih sredstev. Konkretno naj bi v letu 2011 tretji pobudnik za iz-
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vajanje javno veljavnega dela programa prejel 109.014,17 EUR
manj sredstev, v prvi polovici leta 2012 pa 65.008,67 EUR
manj sredstev, kot bi jih prejela primerljiva javna osnovna šola.
Menijo, da je položaj šoloobveznih učencev v zasebnih šolah
v bistvenem primerljiv s položajem šoloobveznih učencev v
javnih šolah, zato naj bi neenako zagotavljanje javnih sredstev
kršilo enakost pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena
Ustave in enako varstvo pravic iz 22. člena Ustave, saj za nižje
financiranje ni razumnega in stvarnega razloga. Poudarjajo,
da je sporno le financiranje javno veljavnega dela programa,
ne pa financiranje dodatnih učnih in drugih vsebin, ki jih starši
plačujejo posebej kot prispevek za nadstandardni program.
Zaradi izpodbijane določbe, ki je z uveljavitvijo ZOFVI leta 1996
zasebnim šolam omejila financiranje, so zasebne šole, ki so
bile ustanovljene pred letom 1996, financirane 100-odstotno,
zasebne šole, ustanovljene po letu 1996, pa zgolj 85-odstotno.
Prvi in drugi pobudniki se sklicujejo na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-68/98 z dne 22. 11. 2001 (Uradni list RS, št. 101/01,
in OdlUS X, 192), kjer je Ustavno sodišče presojalo stroške
delovanja zasebnih šol (sem naj bi spadali stroški izvajanja
programa, stroški investicij in opreme ter stroški investicijskega
vzdrževanja) ter presodilo, da je odločitev države, da v celoti
financira le javne šole, v polju proste presoje zakonodajalca in
zato ni v nasprotju z Ustavo. Ko gre za osnovnošolsko izobraževanje, se s tem stališčem ne strinjajo, saj naj bi posegalo v
svobodo izobraževanja iz prvega odstavka 57. člena Ustave.
Ustava naj bi omejevala svobodo osnovnošolskega izobraževanja, saj je po drugem odstavku 57. člena Ustave to obvezno,
kar zavezuje državo, da ga financira iz javnih sredstev. Enako
zahteva tudi 26. člen Splošne deklaracije človekovih pravic
(Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del,
Univerzalni dokumenti, Društvo za ZN za Republiko Slovenijo,
Ljubljana 1995, str. 1–7). Primerjava z evropskimi državami naj
bi kazala, da je zasebno šolstvo v Republiki Sloveniji zelo slabo
razvito. Staršem naj bi izpodbijana določba kršila tudi pravico iz
tretjega odstavka 41. člena Ustave, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo,
ter pravico, da izobražujejo in vzgajajo svoje otroke iz prvega
odstavka 54. člena Ustave. Ustavnemu sodišču predlagajo, naj
drugi odstavek 86. člena ZOFVI razveljavi in zakonodajalcu naloži, naj izenači financiranje programov javnih in zasebnih šol.
3. Tretji pobudnik zatrjuje kršitev drugega odstavka
57. člena Ustave, ker naj bi bilo 85-odstotno financiranje zasebnih šol v primerjavi s 100-odstotnim financiranjem javnih šol
v nasprotju z ustavno določbo o obveznem osnovnošolskem
izobraževanju, ki naj bi se moralo v celoti financirati iz javnih
sredstev. Tretji pobudnik meni, da je del javne šolske mreže
v Republiki Sloveniji, saj je bil na podlagi odločbe Ministrstva
za šolstvo vpisan v razvid osnovnih šol v Republiki Sloveniji,
njegovo spričevalo pa je javno priznana uradna listina, ki potrjuje končano osnovnošolsko izobraževanje. Zato bi mu morala
država zagotavljati enake finančne pogoje, kot jih zagotavlja
javnim šolam.
4. Vlada se strinja s pobudo predlagateljev in meni, da
je izpodbijana določba v nasprotju z Ustavo. Sklicuje se na
podatke Eurostata, ki kažejo, da je delež zasebnega šolstva v
Republiki Sloveniji v primerjavi z drugimi članicami EU minimalen, zato meni, da obstoječa zakonska ureditev, ki jo izpodbijajo
pobudniki, de facto ne omogoča zasebnega šolstva pri nas.
Vlada meni, da načelo enakosti ob doslednem spoštovanju
načela socialne države zagotavlja enako javno financiranje
enakih položajev, torej javnih in vseh vrst zasebnih šol, ki imajo
javno veljaven program. Izpodbijani zakonski ukrep naj ne bi bil
primeren za zagotavljanje izobraževalne funkcije države. Tako
javne kot zasebne šole namreč izvajajo javno veljavni program
in tako izvršujejo izobraževalno funkcijo obveznega osnovnega šolanja, zato omejevanje financiranja zasebnega šolstva
služi protiustavnemu zagotavljanju monopola javnega šolstva,
kar potrjujejo tudi statistični podatki. Prav tako naj izpodbijani
zakonski ukrep ne bi bil nujen, saj namen javnega financiranja
ni v zagotavljanju obstoja javne šole, ampak v zagotavljanju
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brezplačnega dostopa do izobraževanja in svobodne izbire
izobraževanja. Končno naj izpodbijani ukrep tudi ne bi bil sorazmeren, saj korist otrok, ki so vpisani v javne šole, zaradi
omejenega financiranja zasebnih šol ni primerljiva s koristmi, ki
so bile omejene ali odvzete otrokom v zasebnih šolah.
5. Državni zbor meni, da spada financiranje javnega in
zasebnega šolstva v polje presoje zakonodajalca, zato po
Ustavi ni treba, da je enako. Državni zbor in Vlada sta v času
sprejemanja izpodbijane določbe ocenila, da bo 85-odstotno
sofinanciranje zasebnim šolam omogočalo njihov dejanski obstoj in da bosta to višino financiranja država oziroma lokalna
skupnost še zmogli. V primerjavi z drugimi državami naj bi bil
delež sofinanciranja sorazmerno ugoden. V sodbi v zadevi Belgian linguistics naj bi Evropsko sodišče za človekove pravice
(v nadaljevanju ESČP) sprejelo stališče, da država ni dolžna
niti ustanavljati niti financirati zasebnih šol. Po stališču Evropske komisije za človekove pravice naj bi zahteva po finančni
podpori pomenila zahtevati od države, naj poskrbi za podporo
posebni izobraževalni ustanovi, ki služi partikularnim religioznim ali filozofskim verovanjem oziroma prepričanjem, nobena
država pa take dolžnosti nima. Drugi odstavek 57. člena Ustave
naj ne bi zapovedoval financiranja (vseh oblik) osnovnošolskega izobraževanja iz javnih sredstev v celoti, kot naj tudi ne bi
prepovedoval njegovega financiranja iz drugih virov. Zahtevana
univerzalnost dostopa do osnovnošolskega izobraževanja ne
pomeni, da morajo biti vse oblike osnovnošolskega izobraževanja brezplačne. Podlaga za različno financiranje javnih in
zasebnih šol naj ne bi temeljila na tem, kdo je ustanovitelj šole,
temveč na stvarnih razlogih, kot je razlika v izobraževalnih
programih med javnimi in zasebnimi šolami, ter posledično
na razliki v predmetniku, učnem načrtu, načinu dela, uporabi
strokovnih pripomočkov, področjih pridobljenega znanja ipd.
Zakonodajalcu se zdi bistveno, da lahko izobraževalni programi
zasebne šole, ki postanejo javno veljavni, vključujejo tudi vsebine, ki jih programi javnih šol ne vključujejo ali jih celo ne smejo
vključevati (npr. verskih vsebin zaradi načela ločitve države
in verskih skupnosti), kar je tudi razumen razlog za različno
financiranje javnih in zasebnih šol. Opisano razlikovanje služi
uresničitvi ustavno zagotovljene pravice do svobode izobraževanja, ne da bi se državi nalagala v izpolnitev obveznost,
ki je po Ustavi nima, to je v celoti financirati zasebne šole, ki
s svojim izobraževalnim programom zasledujejo partikularne
interese. Zasebne šole naj bi bile pri določanju cene izobraževalnega programa in prispevkov staršev k šolanju njihovih otrok
samostojne in neodvisne, zato izpodbijana določba staršev ne
omejuje v pravici do vzdrževanja, izobraževanja in vzgajanja
svojih otrok (prvi odstavek 54. člena Ustave), ne v pravici, da
v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom
versko in moralno vzgojo (tretji odstavek 41. člena Ustave),
ter tudi ne v pravici do izbire osnovnošolskega izobraževanja
svojih otrok v javni ali zasebni šoli ali kot izobraževanje na
domu (5. člen Zakona o osnovni šoli, Uradni list RS, št. 81/06
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13
– v nadaljevanju ZOsn). Razlikovanje med financiranjem šol,
ki so bile ustanovljene pred letom 1996 in po njem, temelji na
155. členu Ustave, po katerem zakonodajalec ne sme posegati
v pridobljene pravice.
B.
6. Ustavno sodišče je zadeve št. U-I-269/12 (Anton in
Bernarda Kokalj), št. U-I-307/12 (Nika in Peter Gregorčič) in
št. U-I-273/12 (Zavod svetega Stanislava) združilo zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.
7. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/12 – ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
Presoja javnega financiranja izobraževanja z vidika
prvega odstavka 57. člena Ustave
8. Ustava pravico do izobrazbe in šolanja določa v 57. členu. Izobraževanje je svobodno (prvi odstavek 57. člena Usta-
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ve), država pa ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo (tretji odstavek 57. člena Ustave).
Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-68/98 (14. točka obrazložitve) presodilo, da to za državo pomeni predvsem dolžnost, da
posamezniku omogoči nediskriminatoren pristop do obstoječih
tipov in stopenj izobrazbe ter mu ponudi neki minimalen standard kakovosti te izobrazbe. Ustavno sodišče je tudi že presodilo, da odločitev države, da ne dovoli zasebnih šol (temveč
samo javne), v praksi zaradi izredne rigidnostne težnje javnih
šol načeloma ni več v sorazmerju s pojmovanjem demokratične
družbe. V okviru zasebnega šolstva pravica do svobodnega
izobraževanja državo predvsem obvezuje, da ustvari potreben
pravni okvir za ustanovitev in delovanje zasebnih šol in da prizna javno veljavnost izobrazbe, pridobljene v zasebnih šolah
(21. točka obrazložitve odločbe št. U-I-68/98).
9. V skladu z 2. členom Prvega protokola h Konvenciji o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) nikomur ne
sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. ESČP je pravico do
izobraževanja opredelilo v sodbi v zadevi Belgium linguistics
kot pravico do dostopa do izobraževalnih institucij, ki obstajajo
v danem trenutku, in pravico do uradnega priznanja zaključenega izobraževanja, pod pogoji, ki veljajo v posamezni državi.1
Vendar je na podlagi negativne formulacije pravice do izobraževanja presodilo, da ta držav pogodbenic ne zavezuje tudi k
ustanavljanju ali sofinanciranju kakršnega koli izobraževanja
na kateri koli stopnji.
10. Da je raven javnega financiranja izobraževalnih institucij v polju proste presoje zakonodajalcev posameznih držav
članic, izhaja tudi iz Pogodbe o delovanju Evropske unije
(prečiščena različica, UL C 326, 26. 10. 2012 – v nadaljevanju
PDEU). V skladu s točko e) 6. člena PDEU spada področje
izobraževanja v dopolnjujoče pristojnosti Evropske unije (v
nadaljevanju EU), kjer so dopuščeni le spodbujevalni ukrepi
EU, ki ne nadomestijo ukrepov držav članic, temveč jih le
dopolnjujejo, izrecno pa je izključeno kakršno koli usklajevanje
zakonov in drugih predpisov držav članic (prva alineja četrtega
odstavka 165. člena PDEU).2
11. Iz Ustave izhaja, da je pravica do svobodnega izobraževanja človekova pravica negativnega statusa (t. i. temeljna
svoboščina), ki ne vključuje tudi pravice od brezplačnega izobraževanja. Izven okvira obveznega osnovnošolskega izobraževanja, ki ga Ustava posebej ureja v drugem odstavku
57. člena in ki bo presojano v nadaljevanju, iz pravice do
svobodnega izobraževanja torej ne izhajajo nikakršne finančne
obveznosti države do javnih ali do zasebnih izobraževalnih
institucij, temveč je raven javnega financiranja v celoti v polju
proste presoje zakonodajalca, kar poudarja tudi Državni zbor.
12. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-68/98 z vidika
zasebnega šolstva kot celote, ki se ne omejuje le na zasebne
osnovne šole, zato že presodilo, da ni utemeljen pomislek,
da so starši otrok, ki pošljejo otroke v zasebne šole in morajo
plačevati šolnino, v neenakopravnem položaju v primerjavi s
tistimi, katerih otroci obiskujejo javne šole. Zakonodajalčeva
odločitev, da država financira le javne šole, v katere lahko vpišejo svoje otroke vsi starši, je v polju njegove presoje in zato ni
v nasprotju z Ustavo. Ustavno sodišče se je pri tem sklicevalo
na judikaturo ESČP, da država na svoje stroške ni dolžna zagotoviti šol, ki so (oziroma šol, katerih učne vsebine so) v skladu z
določenim verskim (ali filozofskim) prepričanjem staršev.
13. Z vidika pravice do svobodnega izobraževanja iz
prvega odstavka 57. člena Ustave je zatrjevana protiustavnost
izpodbijane ureditve financiranja izobraževanja torej neutemeljena.
1 Sodba ESČP v zadevi, »ki se nanaša na določene zakonske vidike uporabe jezikov pri izobraževanju v Belgiji« proti Belgiji
z dne 23. 7. 1968.
2 O tem glej V. Trstenjak in M. Brkan, Pravo EU, Ustavno,
procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, Ljubljana 2012,
str. 215.

Uradni list Republike Slovenije
Presoja javnega financiranja obveznega osnovnošolskega izobraževanja z vidika drugega odstavka 57. člena
Ustave
Obvezno osnovnošolsko izobraževanje
14. Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok
v oskrbi (v nadaljevanju starši), morajo zagotoviti, da njihov
otrok izpolni osnovnošolsko obveznost (4. člen ZOsn). Otrok,
ki z vstopom v prvi razred osnovne šole pridobi status učenca,
izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja (četrti odstavek 3. člena ZOsn). Hkrati imajo starši pravico
izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni ali
zasebni šoli ali kot izobraževanje na domu (5. člen ZOsn). Zato
učenci obvezno osnovnošolsko znanje lahko pridobijo z obiskovanjem javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja (tretji odstavek 9. člena ZOFVI), v primeru izobraževanja
na domu pa tudi z uspešno opravljenim preverjanjem znanja po
tem programu pred izpitno komisijo (90. člen ZOsn).3
15. Osnovne šole lahko začnejo izvajati javno veljavne
programe osnovnošolskega izobraževanja po vpisu v razvid
osnovnih šol ministrstva za šolstvo (prvi odstavek 34. člena
ZOFVI).4 Za to morajo izpolnjevati predpisane pogoje za prostor
in opremo, zagotoviti strokovne delavce s predpisano izobrazbo
in imeti javno veljaven program (34. člen ZOFVI). Javno veljavni
program osnovnošolskega izobraževanja – ki je v skladu s prvim
odstavkom 10. člena ZOFVI opredeljen kot javna služba – v javnih osnovnih šolah določa Odredba o vzgojno-izobraževalnem
programu osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99, 12/11, 101/11,
24/12, 17/13 in 14/14), v zasebnih osnovnih šolah pa ga potrdi
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
ko ugotovi, da je v skladu s cilji sistema vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji in da zagotavlja enakovreden izobrazbeni
standard (drugi odstavek 17. člena ZOFVI).5 Izvajalci javno
veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja se delijo
na javne osnovne šole, na zasebne osnovne šole s koncesijo
(drugi odstavek 10. člena ZOFVI) in na zasebne šole, ki izvajajo
javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja brez
koncesije (prvi odstavek 86. člena ZOFVI).
16. Poleg tega lahko osnovnošolsko izobraževanje opravljajo tudi šole za tujce. Zanje se določbe ZOFVI ne uporabljajo,
razen določb o sprejemanju javno veljavnih programov (šesti
odstavek 1. člena ZOFVI). Šole za tujce niso vpisane v razvid
osnovnih šol ministrstva za šolstvo, njihovi programi osnovnošolskega izobraževanja pa niso javno veljavni, saj vzgojno-izobraževalno delo v teh šolah ne poteka v slovenskem jeziku
(prvi odstavek 3. člena ZOFVI).6 Zato so učenci teh šol glede
izpolnjevanja osnovnošolske obveznosti v enakem položaju kot
učenci, ki se šolajo na domu.
17. Statistični podatki kažejo izrazito prevlado javnih osnovnih šol, kar poudarjajo tudi pobudniki in Vlada. Iz podatkov Eurostata izhaja, da je v Republiki Sloveniji v letu 2011 98,4 odstotka
3 Če izobraževanje na domu ni uspešno, se pod zakonskimi
pogoji izobraževanje nadaljuje na osnovni šoli (osmi odstavek
90. člena ZOsn).
4 Razvid osnovnih šol z javno veljavnimi programi osnovnošolskega izobraževanja je dostopen na http://www.mizs.gov.
si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_ programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/ (4. 12.
2014).
5 Določene posebnosti veljajo za izobraževalni program, ki
ga izvaja zasebna šola po posebnih pedagoških načelih (Steiner,
Decroly, Montessori in podobno). Ta mora za pridobitev javne
veljavnosti zagotavljati minimalna znanja, ki omogočajo uspešno
zaključiti izobraževanje, vendar mora uspešen zaključek izobraževanja priznati tudi ustrezno mednarodno združenje teh šol (tretji
odstavek 17. člena ZOFVI). Vsako uvedbo novega takega izobraževalnega programa pristojni javni zavod spremlja ves čas šolanja
prve generacije (četrti odstavek 17. člena ZOFVI).
6 Izjeme veljajo za območja narodnih manjšin (drugi in tretji
odstavek 3. člena ZOFVI). Podrobneje o osnovnih šolah brez javno
veljavnih programov glej M. Šimenc in drugi, Zasebne šole in vrtci,
v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport 2011, str. 436.
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vseh učencev osnovnih in srednjih šol obiskovalo javne šole
(evropsko povprečje je 82 odstotkov), 0,9 odstotka je obiskovalo
državno sofinancirane zasebne šole (EU povprečje je 10,2 odstotka), 0,7 odstotka pa je obiskovalo neodvisne zasebne šole
(EU povprečje je 2,9 odstotka).7 Razvid osnovnih šol kaže, da
sta poleg tretjega pobudnika vanj vpisana še dva zasebna izvajalca oziroma 0,7 odstotka od vseh 458 izvajalcev.8
Javno financiranje javno veljavnih programov obveznega
osnovnošolskega izobraževanja
18. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-215/96 z dne
25. 11. 1999 (Uradni list RS, št. 101/99, in OdlUS VIII, 265,
7. točka obrazložitve) presodilo, da financiranje osnovnošolskega izobraževanja iz javnih sredstev predvsem pomeni, da mora
financiranje zagotavljati organizacijo ustrezne mreže osnovnih
šol in delovanje osnovnošolskega izobraževanja. Organizacija
ustrezne mreže osnovnih šol se zagotavlja iz sredstev lokalnih
skupnosti, s katerimi se krijejo stroški za uporabo prostora in
opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme
ter za investicije (82. člen ZOFVI). Ker pobudniki ne izpodbijajo
ureditve, po kateri zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za
naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo, javno financiranje iz sredstev lokalnih skupnosti ni predmet te pobude. V tej
pobudi je sporen le obseg državnih sredstev za financiranje
delovanja osnovnošolskega izobraževanja, to je za izvedbo
javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja
preko zagotavljanja plač in drugih osebnih prejemkov ter za
kritje materialnih stroškov in dejavnosti in nalog, ki so potrebne
za opravljanje izobraževalne dejavnosti (81. člen ZOFVI).9

19. Obseg državnega financiranja izvajanja javno veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja je za posamezne izvajalce teh programov različen. Zasebne šole, ki jim je bila
dodeljena koncesija pred uveljavitvijo ZOFVI, se financirajo v
enakem obsegu kot javne šole v skladu s koncesijsko pogodbo
(77. člen v zvezi s 85. členom in drugim odstavkom 138. člena
ZOFVI). Na področju osnovnošolskega izobraževanja se koncesije po uveljavitvi ZOFVI leta 1996 niso podeljevale, zato
je poln obseg državnega financiranja ohranila le Waldorfska
osnovna šola Ljubljana, ki ji je bila koncesija podeljena že leta
1991.10 Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe
osnovnošolskega izobraževanja brez koncesije, se iz sredstev državnega proračuna za izvedbo programa zagotavlja
85 odstotkov sredstev, ki jih država zagotavlja za izvajanje
programa javne šole (prvi stavek drugega odstavka 86. člena
ZOFVI). Zasebne šole, ki ne izvajajo javno veljavnih programov
osnovnošolskega izobraževanja (glej šole za tujce v 16. točki
obrazložitve), se iz javnih sredstev ne financirajo.
Vsebina človekove pravice iz drugega odstavka 57. člena
Ustave
20. Pravica do svobodnega izobraževanja iz prvega odstavka 57. člena Ustave je omejena na ravni osnovnošolskega
izobraževanja. V skladu z drugim odstavkom 57. člena Ustave
je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz
javnih sredstev.11 Ker koristi od obvezne osnovne izobrazbe
nimajo le učenci sami, temveč posameznikova osnovna izobrazba hkrati služi javni koristi,12 je Ustava predvidela tudi njeno javno financiranje. S tem pa je učencem zagotovila pravico

7 Statističnih podatkov iz Eurostata le za osnovne šole ni na
voljo. Šole so opredeljene kot državno sofinancirane, če dobijo
več kot 50 odstotkov javnih sredstev. Evropska komisija, Key Data
on Education in Europe, 2012, dosegljivo na http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/978-92-9201-242-7/EN/978-929201-242-7-EN.PDF, str. 33.
8 To sta Waldorfska osnovna šola in Montessorijev inštitut,
Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok. Glej M. Šimenc in drugi,
nav. delo, str. 440.
9 Podrobneje se v skladu z 81. členom ZOFVI zagotavljajo:
– plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom,
normativi in standardi, metodologijo za določanje obsega sredstev
na udeleženca izobraževanja ter s kolektivno pogodbo ter plače s
prispevki in davki in drugi osebni prejemki za pripravnike za izvedbo obveznega programa, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka,
pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek,
dveh ur interesnih dejavnosti na oddelek, programa šole v naravi,
podaljšanega bivanja od prvega do petega razreda ter sredstva za
izvedbo jutranjega varstva učencev prvega razreda (prva alineja
prvega odstavka 81. člena ZOFVI);
– sredstva za kritje materialnih stroškov v skladu s standardi in
normativi za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja, in sicer nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nabavo
učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni inventar, potrošni
material za pripravo in izvedbo pouka, stroški obveznih ekskurzij, oskrba otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o
usmeritvi, prevozi učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih
dnevih in prevozi predšolskih otrok (četrti odstavek 81. člena ZOFVI);
– sredstva za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in ki so naštete v ZOFVI.
Med temi se na osnovnošolsko izobraževanje nanašajo zlasti sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov in učil,
sredstva za subvencioniranje učbenikov z nizko naklado, sredstva
za preverjanje znanja učencev ob koncu posameznih obdobij v
osnovni šoli, sredstva za tekmovanja učencev in za posebne oblike
dela z nadarjenimi, sredstva za obšolske dejavnosti učencev, sredstva za subvencioniranje prehrane za učence, sredstva za učenje
slovenščine za tujce, vključene v redno osnovnošolsko izobraževanje, sredstva za poučevanje maternega jezika za tujce, vključene v
redno osnovnošolsko izobraževanje, sredstva za prevoze učencev
osnovne šole in sredstva za varstvo vozačev, katerih pot v šolo je
ogrožena zaradi velikih zveri (sedmi odstavek 81. člena ZOFVI);
– osnovnim šolam narodne skupnosti se iz državnega proračuna zagotavljajo tudi sredstva za investicije (peti odstavek
81. člena ZOFVI).

10 Glej M. Šimenc in drugi, Zasebne šole in vrtci, Bela knjiga
2011, str. 436. Do uveljavitve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – v nadaljevanju ZJZP) z dnem 7. 3.
2007 so se koncesije lahko podeljevale tudi za nedoločen čas (prvi
odstavek 27. člena ZZ v zvezi s prvo alinejo 153. člena ZJZP).
11 Tudi v skladu s prvim odstavkom 26. člena Splošne deklaracije človekovih pravic morata biti izobraževanje in šolanje vsaj na
začetni stopnji brezplačni in obvezni.
12 Javni interes za omejevanje posameznikove svobode na
ravni osnovnošolskega izobraževanja je v slovenskem prostoru
sicer uveljavljen neprekinjeno vse od razsvetljenstva. Leta 1774 je
Marija Terezija uzakonila Splošno šolsko uredbo in uvedla splošno
šolsko obveznost za otroke od 6. do 12. leta starosti. S prevodom
leta 1777 je uredba postala prvi uradni šolski zakon na Slovenskem. Glej § 12 Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in sämmtlichen Kayserl. Königl.
Erbländern. Paragraf 13 Splošne šolske uredbe je takrat določal:
»Kar si v resnici želimo, je, da se materinska skrb naše države
za vzgojo in poučevanje mladine, ki ima tako velik pomen za
splošno dobro, nikakor ne bi smela izjaloviti zaradi popustljivosti
staršev ali skrbnikov.« Za učence je bilo obvezno z javno veljavno
listino dokazati, da obvladajo zahtevano snov, niso pa bili omejeni
pri izbiri načina šolanja. Starši, ki so imeli interes in sredstva za
zasebne učitelje, so namreč svoje otroke lahko šolali tudi izven
uredbeno predvidenih oblik osnovnih šol (normalke, glavne šole in
trivialke). Ureditev je bila strožja v času od konca druge svetovne
vojne do osamosvojitve, ko pravica do svobode izobraževanja ni
bila omejena le z zahtevo po pridobitvi minimalnega izobrazbenega standarda, temveč tudi z zahtevo po obiskovanju šol, katerih
ustanoviteljica je bila država. Ustava Ljudske Republike Slovenije
(Uradni list LRS, št. 4.A/47 – v nadaljevanju Ustava LRS) je sicer
izrecno priznavala javni interes za obvezno osnovnošolsko izobraževanje. Da bi se dvignila splošna kultura ljudstva, je država
zagotavljala, da so šole in druge prosvetne in kulturne ustanove
dostopne vsem ljudskim slojem (prvi odstavek 37. člena Ustave
LRS). Država svobodne izbire osnovnih šol ni dovoljevala, saj so
bile vse šole državne, ustanavljanje zasebnih šol pa je lahko dovolil
samo zakon, njihovo delo je bilo pod nadzorom države (tretji odstavek 37. člena Ustave LRS). V praksi je to pomenilo le dovoljenje za
ustanavljanje verskih šol, saj so bile v skladu s 24. členom Ustave
LRS verske šole, ki pripravljajo duhovniški naraščaj, svobodne,
toda pod splošnim nadzorstvom države. Več o tem glej E. Protner:
Splošnoizobraževalne zasebne šole na Slovenskem med preteklostjo in sedanjostjo, Sodobna pedagogika št. 5 (2010), str. 67. Glej
tudi J. Ciperle, A. Vovko, Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja,
Slovenski šolski muzej, Ljubljana 1987, str. 39.
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do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja.
Ker je Ustava to ustavno pravico učencev povezala z njihovo
ustavno dolžnostjo, se mora iz javnih sredstev financirati tisto
osnovnošolsko izobraževanje, ki je za učence obvezno. V modernih demokratičnih družbah se obveznost razlaga ozko, saj
se nanaša le na zakonsko določeno vsebino izobraževalnega
programa, ne pa tudi na izobraževalne institucije, ki ta program
izvajajo. Drugi odstavek 57. člena Ustave zato učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega javno
veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja, ne glede na to, ali ga izvaja javnopravni ali zasebnopravni subjekt.
21. Ustavno sodišče mora zato presoditi, ali je bilo učencem pobudnikov poseženo v pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega
izobraževanja.
22. Človekove pravice je mogoče omejiti le v primerih, ki
jih izrecno določa Ustava, in zaradi varstva človekovih pravic
drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave). Po ustaljeni ustavnosodni presoji je mogoče omejiti človekovo pravico ali temeljno
svoboščino, če zakonodajalec sledi ustavno dopustnemu cilju
in če je omejitev skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države (t. i. splošno načelo sorazmernosti).
Obstoj ustavno dopustnega cilja za omejevanje človekove
pravice iz drugega odstavka 57. člena Ustave
23. Izpodbijana ureditev učencem zagotavlja brezplačno
obiskovanje obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja le na javnih šolah in na zasebnih
šolah s koncesijo, ne pa tudi na zasebnih šolah, ki javno službo
opravljajo brez koncesije. Zato izpodbijana zakonska določba
omejuje pravico učencev iz drugega odstavka 57. člena Ustave, kar od Ustavnega sodišča zahteva nadaljnjo presojo, ali je
imel zakonodajalec za njeno omejevanje ustavno dopusten cilj.
24. Iz zakonodajnega gradiva in odgovora Državnega
zbora izhaja, da različen obseg državnega financiranja javno
veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja narekujejo stvarni razlogi, in sicer razlika v izobraževalnih programih
med javnimi in zasebnimi šolami. Državnemu zboru se zdi
bistveno, da lahko izobraževalni programi zasebne šole, ki postanejo javno veljavni, vključujejo tudi vsebine, ki jih programi
javnih šol ne vključujejo ali jih celo ne smejo vključevati (npr.
financiranje konfesionalne dejavnosti).
25. Zakonodajna ureditev in podatki v spisu ne dajejo
podlage za tak zaključek. Vsebina obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja, ki se financira
iz javnih sredstev, je namreč enotno določena za vse izvajalce osnovnošolskega izobraževanja. To izhaja iz zasledovanja enakih ciljev vzgoje in izobraževanja (2. člen ZOFVI),
enakovrednega izobrazbenega standarda (17. člen ZOFVI),
enakih pogojev za strokovne delavce, prostor in opremo (33. in
104. člen ZOFVI), enako uporabo učbenikov za z zakonom
določene obvezne predmete (21. člen ZOFVI) in enako omejitev plač (89. člen ZOFVI).13 Vsebinske razlike v načelih, po
katerih delujejo zasebne oziroma javne šole kot institucije, se
pokažejo šele v razširjenih izobraževalnih programih, ki se ne
financirajo iz javnih sredstev in zato niso predmet te pobude.
13 Višina javnega financiranja iz državnega proračuna za izvajanje javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja
se določa glede na kriterije iz 81. člena ZOFVI, ki jih podrobneje
opredeljuje Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10 in 51/14).
Iz Pogodbe št. 3311-11-041002 z dne 16. 12. 2011 o sofinanciranju
programa Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava,
Ljubljana, za šolsko leto 2011/2012 s strani Ministrstva za šolstvo
in šport (v nadaljevanju Pogodba o sofinanciranju), ki jo prilagajo
pobudniki, na primer izhaja, da obseg državnih sredstev temelji
na številu posameznih oddelkov, na tej podlagi pa se določi delež
delovnih mest za učitelje razrednega in predmetnega pouka ter
dopolnilnega in dodatnega pouka, drugega strokovnega delavca v
1. razredu, učitelja v oddelkih podaljšanega bivanja, strokovnega
delavca v skupini jutranjega varstva in podobno.
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Pravica do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja od države
namreč ne zahteva, naj financira tudi izvajanje nadstandardnih
ali razširjenih programov, s katerimi zasebne šole zasledujejo
svoje partikularne interese (14. točka obrazložitve odločbe
št. U-I-68/98). Drugi odstavek 57. člena Ustave torej zahteva,
naj se javno financira obvezen minimum osnovne izobrazbe, ki
je enotno določena po vsebini, kar pa ne zajema financiranja
dodatnih vsebin, ki so odvisne od vrednostnih usmeritev posameznih izvajalcev osnovnošolskega izobraževanja.
26. Navedeno izhaja tudi iz uvodnih ugotovitvenih določb
Pogodbe o sofinanciranju, v skladu s katerimi se dejavnost
izvajanja javno veljavnega izobraževalnega programa osnovne šole (javne službe) sofinancira iz državnega proračuna
(2. člen), kar ne obsega financiranja konfesionalne dejavnosti
(3., 5. in 6. člen Pogodbe). Tudi iz priloženega Programa devetletne katoliške osnovne šole v Zavodu sv. Stanislava izhaja,
da verouk (kateheza) ne sodi v sklop obveznega programa,
temveč v sklop razširjenega programa, ki ni predmet pogodbe
o sofinanciranju (2.1 točka Posebnega dela Programa).
27. Drugih ustavno dopustnih razlogov za manj kot polno
državno financiranje javno veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja, ki jih izvajajo zasebne šole brez koncesije, zakonodajalec ni navedel.
28. Za presojo Ustavnega sodišča tudi ne more biti upoštevno sklicevanje Državnega zbora na komentar14 Listine
Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 326, 26. 10. 2012 – v
nadaljevanju Listina), po katerem državam članicam ni treba zagotoviti, da so brezplačne vse oblike obveznega šolanja. Pravica
imeti možnost brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja iz drugega
odstavka 14. člena Listine se namreč glede na 53. člen Listine
ne sme razlagati kot omejevanje ali zoževanje ustavne pravice
do brezplačnega obveznega izobraževanja, katere vsebina je
bila opredeljena v 20. točki obrazložitve te odločbe.
29. Ker zakonodajalec ni izkazal, da je poseg v pravico
do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja utemeljen z
ustavno dopustnim ciljem, ni izpolnjen že prvi pogoj, ki ga za
omejevanje človekovih pravic zahteva Ustava. Tako se poseg
izkaže za ustavno nedopusten že na podlagi presoje po t. i.
testu legitimnosti (tretji odstavek 15. člena Ustave), zato Ustavnemu sodišču ni bilo treba presojati, ali je poseg nujen, primeren in sorazmeren v ožjem smislu (2. člen Ustave). Glede na to
je prvi stavek drugega odstavka 86. člena ZOFVI v delu, ki se
nanaša na obvezne javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z drugim odstavkom 57. člena
Ustave (1. točka izreka). Ker je Ustavno sodišče izpodbijano
določbo razveljavilo že iz navedenih razlogov, ni presojalo
drugih zatrjevanih protiustavnosti.
30. Ker bi z razveljavitvijo izpodbijane zakonske določbe,
ki daje pravno podlago za 85-odstotno javno financiranje javno
veljavnih izobraževalnih programov, prišlo do še večjega posega v ustavno pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega
javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja,
se je Ustavno sodišče odločilo za izdajo ugotovitvene odločbe.
Zakonodajalec mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku
enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije (2. točka izreka).
C.
31. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič
ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest
Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Od14 EU Network of independent experts on fundamental rights,
Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, European Commission, junij 2006, str. 141 in nasl.,
dosegljivo na http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/
networkcommentaryfinal_en.pdf (4. 12. 2014).

Uradni list Republike Slovenije
ločbo je sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovale
sodnice Jadek Pensa, Korpič - Horvat, Pogačar in Sovdat.
Pritrdilno ločeno mnenje je dal sodnik Zobec. Odklonilni ločeni
mnenji sta dali sodnici Korpič - Horvat in Jadek Pensa.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

21.

Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice

Številka: Up-431/14-11
Datum: 17. 12. 2014

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Adnana Zukanovića, Jesenice, ki ga zastopa Odvetniška
družba Jernejčič – Peternelj in partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana,
na seji 17. decembra 2014

o d l o č i l o:
S sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 11881/2014
z dne 30. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljub
ljani št. I Ks 11881/2014 z dne 16. 4. 2014 sta bili pritožniku
kršeni pravici iz 22. člena in druge alineje 29. člena Ustave.

Obrazložitev
A.
1. Z izpodbijanim pravnomočnim sklepom je bil zoper
pritožnika v postopku zaradi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po tretjem in
prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika (Uradni list
RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo – KZ-1) na podlagi
205. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13 – v nadaljevanju ZKP) pripor podaljšan za dva meseca, to je do 17. 6. 2014.
2. Pritožnik zatrjuje kršitev pravice do enakega varstva
pravic (22. člen Ustave) in pravice do obrambe z zagovornikom
(druga alineja 29. člena Ustave). Navaja, da je bil predlog Specializiranega državnega tožilstva za podaljšanje pripora vročen
le njemu, ne pa tudi zagovorniku, čeprav bi v skladu z drugim
odstavkom 205. člena ZKP moral biti vročen obema, da se
lahko v roku 24 ur od prejema o navedbah v predlogu izjavita.
Pritožnik naj bi enak očitek uveljavljal v pritožbi. Višje sodišče naj
bi ugotovilo, da predlog za podaljšanje pripora pritožnikovemu
zagovorniku res ni bil vročen, očitek pa zavrnilo z obrazložitvijo,
da ta kršitev drugega odstavka 205. člena ZKP ni vplivala na
pravilnost in zakonitost sklepa sodišča prve stopnje. To stališče
naj bi utemeljilo z navedbami, da je obramba iste ugovore uveljavljala že v pritožbi zoper sklep o odreditvi pripora, da je nanje
odgovoril zunajobravnavni senat ob zavrnitvi pritožbe in da je
bil drugopis predloga za podaljšanje pripora pravočasno vročen
neposredno priprtemu pritožniku, ki se o njem ni izjavil. Jamstvo
iz 22. člena Ustave naj bi zagotavljalo, da ima v postopku vsakdo
možnost navajati dejstva in predlagati dokaze, ki so mu v korist,
ter izjaviti se o procesnem gradivu, ki utegne vplivati na njegov
pravni položaj. Presoja vpliva opustitve vročitve predloga za
podaljšanje pripora na pravilnost in zakonitost prvostopenjskega
sklepa po pritožnikovih navedbah zato sploh ni bila potrebna,
tudi sicer pa naj bi obstoj takega vpliva v pritožbi obrazložil. Z
utemeljitvijo, da so bili enaki ugovori uveljavljani že v pritožbi
zoper sklep preiskovalne sodnice o odreditvi pripora in da je
nanje odgovoril zunajobravnavni senat, naj se Višje sodišče
do pritožbenih očitkov glede nemožnosti izjave o predlogu za
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podaljšanje pripora sploh ne bi opredelilo. Prav tako naj se Višje
sodišče do očitane kršitve ne bi opredelilo z vidika zatrjevanih
kršitev človekovih pravic. Razlogi izpodbijanega sklepa Višjega
sodišča naj bi poleg tega pomenili tudi obid pritožnikove ustavne
in zakonske pravice do zagovornika (druga alineja 29. člena
Ustave). Ugotovitev, da je bil predlog za podaljšanje pripora
pravočasno vročen priprtemu pritožniku, naj ne bi pomenila, da
tega predloga ni bilo treba vročiti še zagovorniku, saj ob takem
stališču priprti zagovornika sploh ne potrebuje.
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom
št. Up-431/14 z dne 17. 6. 2014 sprejelo v obravnavo na
podlagi ocene, da gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve. 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 sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo
obvestilo Višje sodišče v Ljubljani.
B.
4. Veljavnost izpodbijanih sklepov o podaljšanju pripora
je v času odločanja o pritožnikovi ustavni pritožbi potekla.
Ustavno sodišče praviloma šteje, da v primeru, ko izpodbijani
akt v času odločanja ne velja več, ni izkazan pravni interes za
odločanje Ustavnega sodišča. Zgolj ugotovitev kršitve človekove pravice, ne da bi bil izpodbijani posamični akt razveljavljen
ali odpravljen (prvi odstavek 59. člena ZUstS), namreč praviloma ne spreminja pritožnikovega pravnega položaja. Vendar
pa Ustavno sodišče odloča drugače, kadar gre za zadeve, v
katerih je predmet ustavne pritožbe sodno odločanje o omejitvi
osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave.1 Učinkovito varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v teh
primerih zahteva, naj ima prizadeti možnost ustavnopravnega
varstva tudi v primeru, ko izpodbijani sklep ni več veljaven.
5. Vsakomur, kdor je obdolžen kaznivega dejanja, mora
biti ob popolni enakopravnosti med drugim zagotovljena tudi
pravica, da se brani sam ali z zagovornikom (druga alineja
29. člena Ustave). Pravica do obrambe z zagovornikom in ne
le pravica obdolženca, da se brani, je po Ustavi razglašena za
eno temeljnih človekovih pravic, strokovna pomoč, ki jo lahko
nudi le zagovornik, pa za eno od jamstev, ki jih Ustava daje
obdolžencu v kazenskem postopku zato, da mu zagotovi učinkovito uresničevanje drugih človekovih pravic, na prvem mestu
pravice do poštenega sojenja pred nepristranskim sodiščem.2
6. Pravica do obrambe z zagovornikom ima poudarjen
pomen v tistih položajih, ko je po zakonu taka obramba obvezna oziroma ko šele obvezna obramba omogoča uresničitev
pravice iz druge alineje 29. člena Ustave in daje zadostno jamstvo za pošten postopek.3 Eden ključnih primerov, ko zakon
predpostavlja, da se obdolženec sam ne more uspešno braniti,
in zato določa obvezno obrambo z zagovornikom, je odločanje o priporu. V tem primeru se odloča o dopustnosti posega
v obdolženčevo pravico do osebne svobode (prvi odstavek
19. člena Ustave), ne da bi bila že izrečena pravnomočna obsodilna sodba. To ustavno zahtevo na zakonski ravni udejanja
drugi odstavek 70. člena ZKP, po katerem mora obdolženec
imeti zagovornika ves čas, dokler traja zoper njega odrejeni
pripor (drugi odstavek 70. člena ZKP). Za tak primer gre tudi
v tej zadevi, ko pritožnik izpodbija pravnomočni sklep zunajobravnavnega senata o podaljšanju pripora v preiskavi.
7. Postopek odločanja o (prvem) podaljšanju pripora v
preiskavi ureja drugi odstavek 205. člena ZKP. V skladu s to
določbo sodišče izda sklep o podaljšanju pripora na predlog
državnega tožilca, ki mora predlog vložiti najmanj pet dni pred
iztekom pripora, odrejenega s sklepom pristojnega sodišča. S
1 Odločba št. U-I-50/09, Up-260/09 z dne 18. 3. 2010 (Uradni
list RS, št. 29/10, in OdlUS XIX, 2).
2 Primerjaj z odločbo št. Up-143/97 z dne 19. 6. 1997
(OdlUS VI, 179), 7. točka.
3 Podrobneje glede obvezne obrambe glej odločbo
št. Up-143/97.
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predlogom morata biti brez odlašanja seznanjena obdolženec
in njegov zagovornik, ki se lahko v roku 24 ur od prejema obvestila izjavita o navedbah v predlogu. Obdolženec in zagovornik
se lahko s predlogom seznanita in se izjavita o navedbah na
posebnem naroku. Uresničevanje pravice priprtega do obrambe z zagovornikom se torej po tej določbi zagotavlja tako, da
mora sodišče oba, tako obdolženca kot tudi zagovornika, seznaniti s predlogom za pripor (pravica do informacije) in jima
obema omogočiti, da se o njem izjavita (pravica do izjave).
Zakonska ureditev torej zagotavlja spoštovanje obdolženčeve
pravice iz druge alineje 29. člena Ustave.
8. Sodišče prve stopnje je v tej zadevi predlog za podaljšanje pripora vročilo le priprtemu pritožniku, ne pa tudi zagovorniku, naroka pa ni razpisalo. O predlogu se ni izjavil nobeden od
njiju. Obramba je navedeno kršitev uveljavljala v pritožbi. Višje
sodišče je ugotovilo, da je sodišče prve stopnje kršilo drugi odstavek 205. člena ZKP, vendar je presodilo, da kršitev ni vplivala
na zakonitost in pravilnost prvostopenjskega sklepa. To stališče
je utemeljilo z dvema razlogoma: (i) da je bil drugopis predloga
za podaljšanje pripora pravočasno vročen obdolžencu (pritožniku), ki nanj ni odgovoril, in (ii) da je zagovornik vse pritožbene
navedbe, ki se nanašajo na obstoj ponovitvene nevarnosti, uveljavljal že v predhodni pritožbi zoper sklep preiskovalne sodnice
o odreditvi pripora.
9. Razlog, da opustitev vročitve predloga za podaljšanje pripora zagovorniku ni vplivala na pravilnost in zakonitost
prvostopenjskega sklepa, ker je bil predlog vročen priprtemu
pritožniku, izvotli pomen pomoči zagovornika, ki jo druga alineja
29. člena Ustave zagotavlja posebej, to je poleg pravice, da se
obdolženec brani sam. Po izpodbijanem stališču je bil namreč
pritožnik v fazi prvostopenjskega odločanja o podaljšanju pripora
postavljen v enak položaj, kot če zagovornika sploh ne bi imel.
Še posebej pri odločanju o priporu pa je vloga zagovornika
bistvena zaradi spoznanja, da se priprti sam ne more uspešno
braniti oziroma da se šele s pomočjo zagovornika lahko enakopravno zoperstavi dejanjem državnega tožilca (22. člen Ustave).
Gre za to, da šele zagovornik priprtemu zagotavlja enakopravne
možnosti vplivanja (po pravni in dejanski plati) na odločitev sodišča, ki posega v njegovo pravico do osebne svobode, in za to,
da se pri tem spoštujejo vsa ustavna procesna jamstva, ki so po
svoji naravi človekove pravice.
10. Drugi odstavek 205. člena ZKP udeležbo zagovornika
v postopku podaljšanja pripora že predpostavlja (glede na drugi
odstavek 70. člena ZKP) in nezmožnost priprtega za učinkovito
samostojno obrambo upošteva tako, da (ko ni razpisan narok)
zahteva vročitev predloga za podaljšanje pripora obema, priprtemu obdolžencu in zagovorniku. Zlasti ker hkrati določa kratek
24-urni rok za izjavo, zakon šele s tem, ko zahteva vročitev predloga obema, ustrezno izpolnjuje ustavno zahtevo po zadostni in
učinkoviti možnosti obrambe. Glede na navedeno pravočasna
vročitev predloga za podaljšanje pripora le priprtemu pritožniku z
vidika jamstva iz druge alineje 29. člena Ustave ne zadošča, saj
zagovorniku ne omogoča neposredne seznanitve s predlogom
in možnosti izjave, pritožnika pa tako v razmerju do državnega
tožilca postavlja tudi v neenakopravni položaj. Poudariti je treba
tudi to, da se je priprti pritožnik lahko zanesel, da bo sodišče
ravnalo v skladu z drugim odstavkom 205. člena ZKP in predlog
zagovorniku vročilo.
11. V neskladju s pravico do obrambe z zagovornikom iz
druge alineje 29. člena Ustave je tudi drugi razlog izpodbijanega
sklepa Višjega sodišča, to je, da ugotovljena kršitev drugega
odstavka 205. člena ZKP ni vplivala na pravilnost in zakonitost
sklepa, ker je bila zagovorniku ustrezna možnost izjavljanja zagotovljena že v fazi odreditve pripora, v tokratni pritožbi pa da ni
povedal nič novega. Pri odreditvi in podaljšanju pripora gre sicer
res za odločanje o istem omejevalnem ukrepu v istem kazenskem postopku, kljub temu pa sta odločitvi povsem samostojni.
Zagotovitev pravice do izjave zagovornika glede predloga za
odreditev pripora zato očitno ne more biti ustavnoskladen razlog
za omejitev oziroma odvzem te pravice v kasnejši fazi postopka,
pri odločanju o novem predlogu državnega tožilca za podaljšanje
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pripora. Zlasti pa pri tem ni jasno, kako naj bi zagovornik navedel
kaj novega, ko pa z novim procesnim gradivom niti v pritožbeni
fazi postopka podaljšanja pripora ni bil seznanjen.
12. Višje sodišče je torej v tej zadevi ugotovilo kršitev določbe ZKP, ker predlog državnega tožilca za podaljšanje pripora
ni bil vročen pritožnikovemu zagovorniku, vendar je ocenilo,
da ta kršitev ni mogla vplivati na zakonitost in pravilnost sklepa
sodišča prve stopnje. Tako stališče je v neskladju s človekovo
pravico obdolženca do obrambe z zagovornikom, ki jo zagotavlja
druga alineja 29. člena Ustave. Opustitev vročitve predloga za
podaljšanje pripora zagovorniku je namreč ob ugotovljeni kršitvi
zakona hkrati pomenila kršitev navedene človekove pravice.
Posledica te kršitve pa je bila, da je sodišče o podaljšanju pripora
tudi dejansko odločalo samó na podlagi procesnega gradiva, ki
ga je predložil državni tožilec, zaradi česar je prišlo tudi do kršitve pravice do enakosti orožij iz 22. člena Ustave.4 Pravica do
obrambe z zagovornikom je namreč eno od minimalnih jamstev
v kazenskem postopku iz 29. člena Ustave, ki enakopravnost
poudarja že v svojem napovednem stavku in ima v bistvu vse
atribute enakosti, ki jo vsebuje 22. člen Ustave, torej tudi (zlasti)
enakost orožij med strankama sodnega postopka.5
13. Ustavno sodišče je glede na navedeno ugotovilo, da
sta bili v postopku izdaje izpodbijanih sklepov o podaljšanju
pripora kršeni pravici iz 22. člena in druge alineje 29. člena
Ustave. Ker izpodbijani posamični akti ne veljajo več, gre pa za
presojo ustavne skladnosti omejevalnega ukrepa v kazenskem
postopku, je Ustavno sodišče odločitev omejilo na ugotovitev
kršitve navedenih človekovih pravic pritožnika.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger,
dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič
- Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
22.

Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi
z zemeljskim plinom

Na podlagi prvega odstavka 408. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in za izvajanje 4. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES (UL L
št. 295 z dne 12. 11. 2010, str. 1) Agencija za energijo izdaja

AKT
o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi
z zemeljskim plinom
1. člen
(vsebina)
(1) S tem aktom se določajo ukrepi za odpravo ali zmanjšanje ugotovljenih tveganj, ki vplivajo na zanesljivost oskrbe
Odločba št. U-I-50/09, Up-260/09, 17. točka.
Odločba št. Up-763/03 z dne 8. 4. 2004 (Uradni list RS,
št. 51/04 in 62/04 – popr.), 28. točka.
4
5

Uradni list Republike Slovenije
z zemeljskim plinom (v nadaljnjem besedilu: plin) v Republiki
Sloveniji, za izvajanje 4. in 5. člena Uredbe (EU) št. 994/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o
ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES (UL L št. 295 z dne 12. 11.
2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 994/2010).
(2) S tem aktom se v skladu z drugim pododstavkom prvega
odstavka 8. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 določajo zavezana
podjetja plinskega gospodarstva in njihove obveznosti v zvezi z
zagotavljanjem standarda oskrbe.
(3) Sestavni del tega akta so tudi:
– Priloga 1, ki določa rezultate ocene tveganja in oceno
razvoja doseganja infrastrukturnega standarda;
– Priloga 2, ki določa obveznosti podjetij plinskega gospodarstva in drugih organov in podatke o vseh obveznostih javnih
služb, povezanih z zanesljivostjo oskrbe s plinom in
– Priloga 3, ki določa informacije o obstoječih in prihodnjih
medsebojnih povezavah, vključno s tistimi, ki omogočajo dostop
do plinskega omrežja Evropske unije, čezmejnih pretokih, čezmejnem dostopu do skladišč in fizični zmogljivosti za prenos plina v
obe smeri, zlasti v izrednih razmerah.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– dolgoročno načrtovanje: pomeni dolgoročno načrtovanje
oskrbovalnih in prenosnih zmogljivosti podjetij plinskega gospodarstva za zadostitev povpraševanja po plinu iz sistema, z namenom zagotoviti raznolike dobavne vire in zanesljivo oskrbo
odjemalcev;
– končni odjemalec: pomeni odjemalca, ki ima sklenjeno
pogodbo o dobavi in kupuje plin za svojo lastno rabo;
– operater distribucijskega sistema: pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucije plina in je odgovorna
za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema na
določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi,
kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti
sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji plina;
– operater prenosnega sistema: pomeni pravno ali fizično
osebo, ki opravlja dejavnost prenosa plina in je odgovorna za
obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega sistema na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar
je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema
za zadovoljitev razumnih potreb po transportu plina;
– operater sistema: je operater prenosnega sistema ali operater distribucijskega sistema;
– podjetje plinskega gospodarstva: pomeni pravno ali fizično
osebo, ki opravlja vsaj eno od naslednjih dejavnosti: pridobivanje,
prenos, distribucija, dobava, nakup ali skladiščenje plina, vključno
z UZP, ki je odgovorna za komercialne, tehnične ali vzdrževalne
naloge, povezane s temi dejavnostmi, vendar ne vključuje končnih
odjemalcev;
– pristojni organ: je Agencija za energijo;
– zaščiteni odjemalci: so poleg gospodinjskih odjemalcev,
ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi osnovne socialne
službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem, kot
so določene v drugem odstavku 168. člena Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: EZ-1).
3. člen
(obveznosti podjetij plinskega gospodarstva in drugih organov)
(1) Operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov morajo
zagotavljati ustrezne zmogljivosti na meji med sosednjimi prenosnimi in distribucijskimi sistemi za zagotavljanje prenosa za zanesljivost oskrbe s plinom ter sodelovati z operaterji teh sistemov pri
izmenjavi podatkov in usklajenem delovanju v primeru ogrožene
zanesljivosti oskrbe s plinom.
(2) Ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom
morajo podjetja plinskega gospodarstva uporabljati pregledno
in nediskriminatorno, tako da ne kršijo pravil notranjega trga s
plinom, določenih s predpisi Evropske unije.
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(3) Obveznosti podjetij plinskega gospodarstva in drugih
organov ter obveznosti javnih služb, povezanih z zanesljivostjo
oskrbe s plinom, so določene v Prilogi 2 tega akta.
4. člen
(diverzifikacija načinov dobave)
(1) Dobavitelj plina zaščitenim odjemalcem mora zagotavljati
zadostne količine plina za oskrbo svojih zaščitenih odjemalcev
v skladu z aktom, ki ureja načrt za izredne razmere pri oskrbi z
zemeljskim plinom.
(2) Vsak dobavitelj, ki uvaža plin, mora zagotoviti ustrezno
razpršitev portfelja svojih dobavnih virov, tako da je sposoben
uvoziti v Republiko Slovenijo količine plina, ki so namenjene oskrbi
zaščitenih odjemalcev, za katere ima pogodbeno obveznost na
podlagi sklenjene pogodbe z dobaviteljem plina zaščitenim odjemalcem tudi v primeru izpada dotoka plina iz Ruske federacije.
(3) Dobavitelj, ki uvaža plin, ki je namenjen oskrbi zaščitenih
odjemalcev, mora v primeru razglasitve stopnje izrednih razmer
v skladu z aktom, ki ureja načrt za izredne razmere pri oskrbi z
zemeljskim plinom, biti sposoben na poziv pristojnega organa
zagotavljati dobavo potrebnih dnevnih količin za oskrbo zaščitenih odjemalcev tudi skozi zahodno vstopno točko v Republiko
Slovenijo.
(4) Dobavitelj, ki uvaža plin, lahko izpolnjevanje obveznosti
iz drugega in tretjega odstavka tega člena s pogodbo prenese na
drugega dobavitelja, ki uvaža plin.
(5) Potrebne dnevne količine za oskrbo zaščitenih odjemalcev se lahko zagotavljajo tudi s pomočjo alternativnih virov energije. Te količine se odštejejo od količin, ki se zagotavljajo z uvozom.
(6) Dobavitelji vsako leto, najkasneje do 31. avgusta za
naslednje enoletno obdobje, ki se začne s 1. oktobrom, pristojnemu organu posredujejo postopke oziroma dokumente, po katerih
bodo izpolnili obveznosti iz tega člena. V primeru neustreznosti
predloženih postopkov oziroma dokumentov, pristojni organ od
dobaviteljev zahteva, da v roku 14 dni od prejema zahteve ustrezno dopolnijo oziroma spremenijo predlagane postopke oziroma
dokumente za izpolnitev obveznosti iz tega člena.
5. člen
(infrastrukturni standard)
(1) Vsaka nova infrastruktura za prenos mora izboljšati zanesljivost oskrbe z razvojem dobro povezanega omrežja, vključno po
potrebi z zadostnim številom čezmejnih vstopnih in izstopnih točk
glede na tržno povpraševanje in ugotovljena tveganja.
(2) Operater prenosnega sistema mora pri dolgoročnem
načrtovanju in pri pripravi desetletnega razvojnega načrta omrežja
upoštevati zahteve iz prejšnjega odstavka.
(3) Ocena razvoja doseganja infrastrukturnega standarda je
določena v Prilogi 1 tega akta.
6. člen
(standard oskrbe)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva, ki morajo sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovijo oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem v
primerih iz prvega pododstavka prvega odstavka 8. člena Uredbe
(EU) št. 994/2010, so dobavitelji plina zaščitenim odjemalcem in
njihovi dobavitelji.
(2) Dobavitelji zaščitenim odjemalcem dodatne količine plina
v primeru izrednih temperatur v sedemdnevnem obdobju največje
konice, ki se statistično pojavlja enkrat v dvajsetih letih, določijo
na naslednji način:
– pristojni organ ugotovi povprečno temperaturo v sedmih
najhladnejših zaporednih dneh v preteklem koledarskem letu
(T7n-1), dobavitelj zaščitenim odjemalcem pa povprečno dnevno
porabo svojih zaščitenih odjemalcev v tem obdobju;
– pristojni organ ugotovi povprečno temperaturo v najhladnejšem sedemdnevnem obdobju v zadnjih 20 letih v Republiki
Sloveniji (T7n-20);
– pristojni organ za Tn = 20°C izračuna korekcijski faktor
(Tn – T7n-20)/(Tn – T7n-1), s katerim dobavitelj zaščitenim odjemalcem pomnoži povprečno dnevno porabo iz prve alineje tega
odstavka.
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Tako izračunano količino plina mora biti dobavitelj zaščitenim
odjemalcem sposoben zagotavljati sedem zaporednih dni.
(3) Dobavitelji zaščitenim odjemalcem količine plina v primeru vsaj 30-dnevnega obdobja izjemno velikega povpraševanja
po plinu, ki se statistično pojavlja enkrat v 20 letih, določijo na
naslednji način:
– operater prenosnega sistema ugotovi porabo plina v Republiki Sloveniji za obdobje 30-dnevnega izjemno velikega povpraševanja po plinu v zadnjih 20 letih (Q);
– operater prenosnega sistema ugotovi letni odjem uporabnikov prenosnega sistema v Republiki Sloveniji v preteklem
letu (QT);
– pristojni organ izračuna odstotek porabe Q v porabi QT
(Q/QT) in z izračunanim odstotkom seznani dobavitelje zaščitenim
odjemalcem;
– dobavitelji zaščitenim odjemalcem s pomočjo odstotka
Q/QT in predvidene letne porabe svojih zaščitenih odjemalcev QZ
izračunajo količino plina, ki jo potrebujejo v primeru 30-dnevnega
izjemno velikega povpraševanja po plinu Q30= (Q/QT)*Qz.
Tako izračunano količino plina mora biti dobavitelj zaščitenim
odjemalcem sposoben zagotavljati za obdobje 30 zaporednih dni.
(4) Dobavitelji zaščitenim odjemalcem dodatne količine plina v primeru vsaj 30-dnevnega obdobja v primeru prekinitev na
posamezni največji infrastrukturi s plinom pri povprečnih zimskih
razmerah določijo na naslednji način:
– dobavitelj zaščitenim odjemalcem ugotovi povprečno
dnevno porabo svojih zaščitenih odjemalcev v mesecu januarju
preteklega koledarskega leta, pristojni organ pa ugotovi povprečno temperaturo Tpovp. za ta mesec;
– pristojni organ ugotovi povprečno temperaturo za mesec
januar v zadnjih dvajsetih letih Tpovp.20;
– pristojni organ za Tn = 20°C izračuna korekcijski faktor
(Tn – Tpovp.20)/(Tn – Tpovp.), s katerim dobavitelj zaščitenim odjemalcem pomnoži povprečno dnevno porabo iz prve alineje tega
odstavka.
Tako izračunano količino plina mora biti dobavitelj zaščitenim
odjemalcem sposoben zagotavljati 30 zaporednih dni.
(5) Pri izračunu količin iz drugega, tretjega in četrtega odstavka mora dobavitelj zaščitenim odjemalcem upoštevati število
zaščitenih odjemalcev oziroma njihovo karakteristiko odjema na
dan sestave poročila iz 7. člena tega akta.
(6) Dobavitelji iz prvega odstavka tega člena, ki ne razpolagajo s podatki o porabi zaščitenih odjemalcev za preteklo
koledarsko leto, pri izračunu količin iz drugega, tretjega in četrtega
odstavka upoštevajo predvideno porabo zaščitenih odjemalcev v
relevantnem obdobju.
(7) Dobavitelji, ki dobavljajo plin dobaviteljem zaščitenim
odjemalcem, izračunajo količine iz drugega, tretjega in četrtega
odstavka kot vsoto količin posameznih dobaviteljev zaščitenim
odjemalcem.
7. člen
(poročanje)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva iz prvega odstavka
6. člena tega akta morajo pripraviti poročilo o zagotavljanju standarda oskrbe, ki vsebuje:
– izračun količin iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
6. člena tega akta;
– natančen opis ukrepov za zagotavljanje teh količin;
– merila in način uporabe ukrepov, predvidenih za izpolnjevanje standarda oskrbe;
– dokazila o zmožnosti izpolnjevanja predvidenih ukrepov za
izpolnjevanje standarda oskrbe.
(2) Podjetja plinskega gospodarstva iz prvega odstavka
6. člena tega akta posredujejo poročilo pristojnemu organu vsako
leto meseca avgusta za naslednje enoletno obdobje, ki se začne
s 1. oktobrom istega leta. Za izračun količin iz drugega, tretjega
in četrtega odstavka 6. člena tega akta uporabijo obrazce, ki jih
objavi pristojni organ na svoji spletni strani. Na zahtevo pristojnega
organa morajo v roku 14 dni od prejema zahteve svoje poročilo
ustrezno spremeniti oziroma dopolniti.
(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena lahko v imenu dobaviteljev plina zaščitenim odjemalcem, ki plina sami ne uvažajo,

Uradni list Republike Slovenije
pripravi njihov dobavitelj. Dobavitelj iz prejšnjega stavka, ki poroča
v imenu enega ali več dobaviteljev plina zaščitenim odjemalcem,
mora v poročilu navesti:
– za katerega dobavitelja zaščitenim odjemalcem poroča;
– število zaščitenih odjemalcev posameznega dobavitelja
zaščitenim odjemalcem in
– količine plina, ki pripadajo posameznemu dobavitelju zaščitenim odjemalcem.
(4) Podjetja plinskega gospodarstva, ki med obdobjem, na
katerega se nanaša poročilo, pridobijo nove ali izgubijo obstoječe
zaščitene odjemalce, katerih skupna predvidena poraba znaša
več kot 10 odstotkov količin, predvidenih v obstoječem poročilu,
oziroma se odjemna karakteristika zaščitenih odjemalcev spremeni tako, da se količina njihovega porabljenega plina spremeni
za več kot 10 odstotkov, morajo najkasneje v roku deset dni
od nastopa opisanih sprememb pristojnemu organu posredovati
ustrezno spremenjeno oziroma dopolnjeno poročilo.
(5) Podjetje plinskega gospodarstva iz prvega odstavka
6. člena tega akta, ki prične z izvajanjem dejavnosti na novo, mora
prvo poročilo, ki se mora nanašati na obdobje do vključno 30. septembra, izdelati v treh mesecih od začetka opravljanja dejavnosti.
8. člen
(seznam tržnih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe)
(1) Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom na
strani ponudbe so predvsem:
– povečana prilagodljivost uvoza;
– pospešeno dovajanje plina iz obnovljivih virov energije v
infrastrukturo plinskega omrežja;
– komercialno skladišče plina – zmogljivost praznjenja in
volumen plina v skladišču;
– zmogljivost terminala za UZP in največja zmogljivost dobave v sistem;
– razpršenost dobav plina in poti plina;
– povratni tokovi;
– usklajeno dispečiranje s strani operaterjev prenosnih sistemov;
– uporaba dolgoročnih in kratkoročnih pogodb;
– naložbe v infrastrukturo, vključno v dvosmerno zmogljivost;
– pogodbene ureditve, ki zagotavljajo zanesljivost oskrbe
s plinom.
(2) Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom na
strani povpraševanja so predvsem:
– uporaba prekinljivih pogodb;
– možnost menjave goriva, vključno z uporabo alternativnih
nadomestnih goriv v industrijskih obratih in elektrarnah;
– prostovoljno zmanjšanje stalne obremenitve;
– povečana učinkovitost;
– povečana raba obnovljivih virov energije.
(3) Za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom se lahko
uporabijo tudi drugi ukrepi, s katerimi se zagotavlja zanesljivost
oskrbe s plinom.
9. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list
RS, št. 43/14).
10. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 27-39/2014-14/233
Maribor, dne 22. decembra 2014
EVA 2014-2430-0113
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.
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1. Rezultati ocene tveganja
Pri pripravi scenarijev za analizo stopnje ogroženosti oskrbe odjemalcev plina so
bili upoštevani naslednji vhodni podatki in predpostavke v različnih medsebojnih
kombinacijah:
-

scenariji izjemno velikega povpraševanja;
prekinitev največjih vzhodnih dobavnih virov;
popolna prekinitev zahodnih dobavnih virov;
izpad glavnih prenosnih infrastruktur (prenosni plinovodi in pripadajoči
objekti);
različne nadomestne pogodbe;
skladišča.

Scenariji so večinoma izdelani za najhujšo posledico, ki se predvidoma lahko
pojavi, in sicer za okvaro ali poškodbo, ki povzroči popolno prekinitev pretoka za
en teden v času največje konice. Izdelanih je bilo 35 različnih scenarijev možnih
motenj v oskrbi s plinom, v katere lahko privedejo nastopi različnih pojavov
tveganj po posameznih delih obravnavanega prenosnega plinovodnega sistema.
Dobljeni rezultati so se prikazali s pomočjo matrike tveganj, sestavljene iz
zelenega polja, ki predstavlja področje manjše ogroženosti, rumenega polja, ki
predstavlja srednjo ogroženost in rdečega polja, ki predstavlja področje večje
ogroženosti.
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Slika 1: Prikaz matrike tveganj, s pomočjo katere se je vizualizirala verjetnost
pojava motnje
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Izdelanih je bilo 35 različnih scenarijev. Pri pripravi scenarijev za analizo stopnje
ogroženosti oskrbe odjemalcev plina so bili upoštevani vhodni podatki in
predpostavke v različnih medsebojnih kombinacijah: scenariji izjemno velikega
povpraševanja, popolna prekinitev vzhodnih dobavnih virov, popolna prekinitev
zahodnih dobavnih virov, izpad glavnih prenosnih infrastruktur, različne
nadomestne pogodbe in prekinitev oskrbe s strani dobaviteljev iz tretjih držav.
Scenariji so bili večinoma izdelani za najhujšo posledico, ki se predvidoma lahko
pojavi, in sicer za okvaro ali poškodbo, ki povzroči popolno prekinitev pretoka za
en teden v času največje konice.
Analiziranih je bilo 128 primerov, med katerimi je bilo 14 takšnih, ki so v matriki
tveganja v rdečem polju. Ti pojavi zahtevajo posebno proučitev in primerno
obravnavo z določitvijo preventivnih ukrepov, ki bodo zmanjšali stopnjo
tveganja. Ostale pojave tveganja, ki so zasedli področje nizkega in zmernega
tveganja, bo treba spremljati in ponovno upoštevati pri posodobljeni oceni
tveganja.
2. Ocena razvoja doseganja infrastrukturnega standarda
Operater prenosnega sistema, PLINOVODI d.o.o., je na podlagi analize
predvidenih infrastrukturnih projektov ocenil, da se bo infrastrukturni standard
N-1 v prihodnjih letih gibal med 95,7 % in 85 %. V daljšem obdobju operater
prenosnega sistema ocenjuje, da lahko zagotovi razvoj infrastrukturnega
standarda N-1 za slovenski prenosni sistem na način, da bo le-ta dosegel
zahtevano raven 100 %.

Slika 2: Ocena razvoja infrastrukturnega standarda N-1 za slovensko plinovodno
omrežje v odstotkih
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Priloga 2: Obveznosti podjetij plinskega gospodarstva in drugih organov
in obveznosti javnih služb, povezanih z zanesljivostjo oskrbe s plinom
1. Obveznosti podjetij plinskega gospodarstva
Podjetja plinskega gospodarstva morajo v skladu s 160. členom EZ-1 v javnem
interesu izvajati naloge, ki se nanašajo na zanesljivost oskrbe, na rednost,
kakovost in ceno oskrbe in na varovanje okolja, vključno z učinkovito rabo
energije, energijo iz obnovljivih virov in varstvom podnebja. Podjetja plinskega
gospodarstva, ki izvajajo gospodarske javne službe iz EZ-1, morajo zagotoviti:
-

trajno in nepretrgano obratovanje sistema v okviru omejitev, ki jih
določajo stanje tehnike in standardi kakovosti oskrbe;
varno in zanesljivo obratovanje ter vzdrževanje sistema;
priključevanje uporabnikov sistema pod splošnimi in nediskriminatornimi
pogoji;
omogočanje dostopa do sistema pod splošnimi in nediskriminatornimi
pogoji;
zaračunavanje dostopa do sistema po regulirani omrežnini;
dolgoročno načrtovanje razvoja sistema;
druge obveznosti, določene z zakonom ali drugim predpisom.

Obveznosti javne službe so podrobneje določene z EZ-1 ter na njegovi podlagi
izdanimi predpisi ter splošnimi akti za izvrševanje javnih pooblastil, pa tudi z
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi.
2. Obveznosti operaterja prenosnega sistema
Dejavnost operaterja prenosnega sistema je obvezna gospodarska javna služba.
Operater prenosnega sistema je zadolžen za:
‐

‐
‐

‐
‐

‐

omogočanje stalne dvosmerne zmogljivosti na vseh čezmejnih povezavah
med državami članicami v skladu s petim odstavkom 6. člena Uredbe (EU)
št. 994/2010;
varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega
sistema v skladu s 177. členom EZ-1;
razvoj sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema,
zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema in usmeritev razvojnega
načrta operaterja prenosnega sistema v skladu s 177. členom EZ-1;
zagotavljanje zanesljivosti dobave plina z ustrezno zmogljivostjo in
zanesljivostjo sistema v skladu s 177. členom EZ-1;
vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje pretokov in izravnave
odstopanj v omrežju, opredeljenih v sistemskih obratovalnih navodilih
prenosnega omrežja plina v skladu s 177. členom EZ-1;
napoved porabe plina ter potrebnih virov z uporabo metode celovitega
načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri uporabnikih sistema v
skladu s 177. členom EZ-1;
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vzpostaviti zadostno čezmejno zmogljivost za vključitev evropske prenosne
infrastrukture, prilagojene vsem ekonomsko upravičenim in tehnično
izvedljivim zahtevam po zmogljivosti, upoštevaje zanesljivost oskrbe s
plinom v skladu s 177. členom EZ-1;
pripraviti desetletni razvojni načrt omrežja, ki mora vsebovati učinkovite
ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe v skladu z
200. členom EZ-1;
priprava načrta nujnih ukrepov, ki mora vsebovati okoliščine za uporabo
nujnih ukrepov ter način, čas in obseg njihove izvedbe ter mora biti usklajen
tudi z aktom, ki ureja načrt za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim
plinom, v skladu s 169. členom EZ-1. Načrt nujnih ukrepov mora operater
prenosnega sistema objaviti na svoji spletni strani in ga poslati pristojnemu
organu;
obveščanje pristojnega organa o izvedbi nujnih ukrepov v skladu s
169. členom EZ-1.

3. Obveznosti operaterja distribucijskega sistema
Dejavnost operaterja distribucijskega sistema je izbirna lokalna gospodarska
javna služba. Operater distribucijskega sistema je zadolžen za:
‐

‐

‐
‐

‐

varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega
sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem
varovanja okolja in energetske učinkovitosti v skladu z 216. členom EZ-1;
razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb
uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema
v skladu z 216. členom EZ-1;
zagotavljanje zanesljivosti dobave plina z ustrezno zmogljivostjo in
zanesljivostjo omrežja v skladu z 216. členom EZ-1;
pripravo načrta nujnih ukrepov, ki mora vsebovati okoliščine za uporabo
nujnih ukrepov ter način, čas in obseg njihove izvedbe ter mora biti usklajen
tudi z aktom, ki ureja načrt za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim
plinom, v skladu s 169. členom EZ-1. Načrt nujnih ukrepov mora operater
distribucijskega sistema objaviti na svoji spletni strani in ga poslati
pristojnemu organu;
obveščanje pristojnega organa o izvedbi nujnih ukrepov v skladu s
169. členom EZ-1.

4. Obveznosti dobaviteljev zaščitenim odjemalcem oziroma njihovih
dobaviteljev
Dobavitelji zaščitenim odjemalcem oziroma njihovi dobavitelji imajo naslednje
obveznosti:
‐
‐

izpolnjevanje standarda oskrbe in poročanje o zagotavljanju standarda
oskrbe v skladu s 6. in 7. členom tega akta;
zagotavljanje zadostnih količin plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev v
skladu s prvim odstavkom 4. člena tega akta;
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dobavitelji, ki uvažajo plin, morajo zagotavljati primerno diverzifikacijo
prenosnih poti in dobavnih virov v skladu z drugim in tretjim odstavkom
4. člena tega akta.

‐

5. Obveznosti pristojnega organa
Pristojni organ ima naslednje obveznosti:

















oblikovanje preventivnega načrta ukrepov in načrta za izredne razmere v
skladu s 4. členom Uredbe (EU) št. 994/2010;
izvedba in posodabljanje ocene tveganja v skladu z 9. členom Uredbe (EU)
št. 994/2010;
redno spremljanje zagotavljanja oskrbe s plinom na nacionalni ravni v
skladu s 3. členom Uredbe (EU) št. 994/2010;
odločanje o predlogih za dvosmerno zmogljivost v zvezi s povratnim tokom
ali o zahtevi za izvzetje iz obveznosti omogočanja dvosmerne zmogljivosti
v skladu s 7. členom Uredbe (EU) št. 994/2010;
določitev podjetij plinskega gospodarstva, ki morajo zagotavljati standard
oskrbe v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 994/2010;
razglašanje stopenj krize, sklicevanje krizne skupine, sprejemanje ukrepov
in obveščanje Evropske komisije v skladu z 10. členom Uredbe (EU) št.
994/2010;
sodelovanje v koordinacijski skupini za plin v skladu z 12. členom Uredbe
(EU) št. 994/2010;
uvedba sistema poročanja za zagotavljanje informacij, zahtevanih v
13. členu Uredbe (EU) št. 994/2010;
najpozneje v šestih tednih po odpravi izrednih razmer Evropski komisiji
zagotoviti podrobno oceno izrednih razmer in učinkovitosti izvedenih
ukrepov, vključno z oceno gospodarskih posledic izrednih razmer, vpliva
na sektor elektrike ter pomoči, ki je bila zagotovljena Evropski uniji in
njenim državam članicam in/ali je bila od slednjih prejeta v skladu s
13. členom Uredbe (EU) št. 994/2010;
prejemanje (spremenjenih) podatkov od podjetij plinskega gospodarstva o
pogodbah, ki trajajo več kot eno leto, z dobavitelji iz tretjih držav in
njihovo posredovanje v zbirni obliki Evropski komisiji v skladu s
13. členom Uredbe (EU) št. 994/2010;
odločanje o sporih, ali je določena oseba zaščiteni odjemalec v skladu s
168. členom EZ-1;
nadzorni in prekrškovni organ na področju zanesljive oskrbe v skladu
z EZ-1;
upoštevanje stroškov zagotavljanja infrastrukturnega standarda in
stroškov, nastalih zaradi zagotavljanja dvosmerne zmogljivosti na način,
kot to zahteva osmi odstavek 6. člena Uredbe (EU) št. 994/2010;
spremljanje zanesljivosti oskrbe, od katere so odvisni ravnotežje med
ponudbo in povpraševanjem na nacionalnem trgu, raven predvidenega
prihodnjega povpraševanja in predvidene dodatne zmogljivosti, ki se
načrtujejo ali gradijo v skladu s 434. členom EZ-1.
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Priloga 3: Informacije o obstoječih in prihodnjih medsebojnih
povezavah, vključno s tistimi, ki omogočajo dostop do plinskega omrežja
Evropske unije, čezmejnih pretokih, čezmejnem dostopu do skladišč in
fizični zmogljivosti za prenos plina v obe smeri, zlasti v izrednih
razmerah
1. Čezmejne zmogljivosti plinovodnega omrežja
Slovensko prenosno plinovodno omrežje je del evropskega omrežja za transport
plina. Z avstrijskim plinovodnim omrežjem je povezano v Ceršaku pri Mariboru, z
italijanskim v Šempetru pri Gorici in s hrvaškim v Rogatcu pri Rogaški Slatini.
Slovensko plinovodno omrežje upravlja podjetje PLINOVODI d.o.o.

Slika 3: Shema plinovodnega omrežja z relevantnimi točkami (Vir: PLINOVODI
d.o.o.)
Prenosne zmogljivosti na mejnih točkah, ki predstavljajo vstop v Slovenijo
oziroma slovenski trg s plinom v letu 2014, so razvidne iz Tabele 1.
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Tehnična zmogljivost
2014
[MWh/dan]

Tehnična zmogljivost
po
1. 1. 2015
[MWh/dan]

102.870

138.413

Rogatec

53.340

67.925

Šempeter - vstop

27.940

28.195

Šempeter - izstop

0

25.632

Mejna točka
Ceršak

Stran

Tabela 1: Vrednosti zmogljivosti na mejnih točkah
2. Čezmejni dostop do skladišč
V Sloveniji nimamo lastnih skladišč plina, zato so vse skladiščne zmogljivosti
zakupljene v sosednjih državah in za njihovo uporabo nujno potrebujemo dovolj
velike čezmejne prenosne zmogljivosti.
Skladišča, ki so dostopna dobaviteljem v Sloveniji:
‐ Avstrija –> lokaciji Baumgarten in Heidach
‐ Hrvaška -> lokacija Okoli
‐ Slovaška -> UNGSF Lab 4
3. Dvosmerna zmogljivost
Slovenija ima tri mejne točke. Mejna točka z Italijo bo s 1. januarjem 2015
omogočala dvosmerno zmogljivost v višini 2,4 milijona Sm3/dan. Na mejni točki z
Avstrijo je operaterju prenosnega sistema po pridobitvi pozitivnega mnenja
avstrijskega pristojnega organa izdana odobritev o izvzetju te mejne točke iz
obveznosti zagotavljanja dvosmerne zmogljivosti. Tretja mejna točka je točka s
Hrvaško, ki je šele pred kratkim vstopila v Evropsko unijo. Zaradi tehničnih
omejitev se za to točko operaterju prenosnega sistema odobri začasno izvzetje iz
obveznosti zagotavljanja dvosmerne zmogljivosti.
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Akt o spremembi Akta o načrtu za izredne
razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

Na podlagi drugega in petega odstavka 169. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja

AKT
o spremembi Akta o načrtu za izredne razmere
pri oskrbi z zemeljskim plinom
1. člen
V Aktu o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 43/14) se prva alineja drugega
odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»– dobavitelj, ki uvaža plin, ki je namenjen oskrbi zaščitenih
odjemalcev, v skladu z aktom, ki ureja preventivni načrt ukrepov
pri oskrbi z zemeljskim plinom, prične z zagotavljanjem dobave
tudi skozi zahodno vstopno točko v Republiko Slovenijo;«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 27-39/2014-15/233
Maribor, dne 22. decembra 2014
EVA 2014-2430-0114
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

24.

Odvetniška tarifa

Na podlagi 19. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list
RS, št. 18/93, 24/96 − odl. US, 24/01, 54/08 in 35/09) in
10. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list
RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11,
86/13 in 41/14) je bila na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 23. septembra 2014 sprejeta

ODVETNIŠKA TARIFA
A. SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina tarife, stranka)
(1) Ta tarifa določa način vrednotenja, obračunavanje in
plačilo odvetniških storitev in izdatkov, ki so jih stranke oziroma
naročniki storitev dolžni plačati odvetnikom oziroma odvetniškim družbam (v nadaljnjem besedilu: odvetnik) za izvršene
pravne storitve.
(2) Stranka je oseba, za katero odvetnik izvrši pravno
storitev na podlagi pooblastila oziroma oseba, v korist katere
je pooblastilno razmerje sklenjeno ali za katero opravi odvetnik
pravno storitev po sklepu pristojnega organa (naročnik storitve).
2. člen
(odvetniška storitev, odvetniški stroški)
(1) Odvetniška storitev (v nadaljnjem besedilu: storitev)
je delo, ki ga odvetnik opravi v smislu določb zakona, ki ureja
odvetništvo, za stranko na podlagi pooblastila ali po sklepu
pristojnega organa.
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(2) Odvetniški stroški so skupna cena odvetniških storitev
in izdatkov, ki so potrebni za izvršitev dela, povečani za davek
na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) v primeru, ko
je odvetnik davčni zavezanec v Republiki Sloveniji.
(3) Odvetniške stroške je dolžna plačati stranka oziroma
naročnik storitve.
(4) Ta tarifa se uporablja tudi v primeru, ko odvetnika nadomešča drug odvetnik, odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik.
3. člen
(vrednotenje storitev)
Storitve se vrednotijo po naslednjih merilih:
– strokovna zahtevnost;
– odgovornost;
– vrednost obravnavanega predmeta;
– specialistično znanje;
– strokovno znanje s področja drugih strok;
– znanje tujih pravnih virov;
– uporaba tujega jezika;
– čas, potreben za izvršitev dela;
– število zastopanih oseb;
– druga merila, določena s to tarifo.
4. člen
(določanje vrednosti storitve)
(1) Vrednost storitve je določena s številom točk.
(2) Če vrednost storitve ni določena s številom točk, jo
določi odvetnik s številom točk, glede na vrednost obravnavanega predmeta po lestvici iz tarifne številke 18 posebnega
dela te tarife.
(3) Odvetnik določi vrednost obravnavanega predmeta po
višini, ki jo navede stranka oziroma drugi udeleženci postopka.
(4) Če tako določena vrednost ne ustreza pravi prometni
vrednosti, lahko odvetnik za določitev vrednosti storitve uporabi
vrednost, ki jo je ugotovil pristojni davčni urad ali sodni izvedenec ali cenilec ustrezne stroke, oziroma o kateri se pisno
sporazume s stranko.
(5) Izjemoma določa tarifa število točk v razponu tako,
da določa najnižjo in najvišjo vrednost storitve. V tem primeru
uporabi odvetnik za določitev vrednosti znotraj razpona merila
iz prejšnjega člena.
(6) Storitve, ki jih tarifa ne ovrednoti, oceni odvetnik s
primerjavo podobnih storitev, ki so v tarifi ovrednotene. Pri
vrednotenju takih storitev uporabi odvetnik določbe posebnega
dela tarife in merila iz prejšnjega člena.
5. člen
(čas izvrševanja storitve)
Za storitev, ki jo odvetnik opravi na zahtevo stranke ali
na zahtevo organa, ki vodi postopek, ob dela prostih dnevih
(prazniki, sobota in nedelja) ali v nočnem času med delavniki
(med 20.00 uro zvečer in 8.00 uro zjutraj), se točkovna vrednost storitve zviša za 50 odstotkov.
6. člen
(urnina)
(1) Za porabljeni čas zlasti med zastopanjem na narokih,
ogledih in drugih sorodnih storitvah gre odvetniku vselej poleg
plačila za zastopanje, določenega v tarifnih številkah posebnega dela, za vsake začete nadaljnje pol ure nad eno uro
tudi urnina v višini 50 točk, vendar za vsakokratno zastopanje
največ do višine postavke, ki je v tarifnih številkah posebnega
dela določena za prvo tovrstno zastopanje.
(2) Enako pripada odvetniku urnina za vsake začete pol
ure nad 15 minut za čakanje na narok za obravnavo ali drug
narok, ki se je pričel z zamudo, za čakanje med posvetovanjem
organa ali podobne porabe časa.
(3) Kadar trajata čakanje na narok in narok skupno do
45 minut, pripada odvetniku samo plačilo za udeležbo na naroku.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Za odsotnost iz pisarne v času potovanja za stranko
pripada odvetniku za vsake začete pol ure 20 točk.
(5) V čas odsotnosti iz pisarne se ne všteva čas trajanja
naroka oziroma dela za stranko.
7. člen
(zastopanje več strank)
(1) Za zastopanje več strank v istem postopku zaradi
prekrška, disciplinskem postopku in podobnih postopkih pripada odvetniku za drugo in vsako nadaljnjo zastopano stranko
50 odstotni povišek na skupno vrednost storitve.
(2) Za zagovarjanje obdolženca, za zastopanje oškodovanca ali nadomestnega tožilca ali zasebnega tožilca v kazenskem postopku se zviša skupna vrednost storitve za drugo in
vsako nadaljnje očitano dejanje za 25 odstotkov, vendar največ
za 100 odstotkov.
(3) Za zastopanje več strank, ki uveljavljajo pravico iz
iste dejanske in pravne podlage v pravdnih in nepravdnih
zadevah, v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči ter
upravnih in drugih postopkih, se skupna vrednost storitve zviša
za 10 odstotkov za vsako nadaljnjo stranko, vendar največ za
100 odstotkov, v primerih, ko odvetnik zastopa več kot trideset
strank, pa največ za 200 odstotkov.
8. člen
(uporaba tuje tarife)
(1) Tujim fizičnim in pravnim osebam sme odvetnik svojo
storitev obračunati po predpisih oziroma po tarifi, ki velja na
območju države, v kateri odvetnik stranko zastopa oziroma
zanjo deluje.
(2) Za storitev, ki jo odvetnik opravi za domačo stranko
v tujini, ima pravico zahtevati plačilo odvetniških stroškov po
tej tarifi ali po predpisih oziroma tarifi, ki velja v državi, v kateri
zastopa stranko, kar velja tudi za primer, da stranko zastopa
oziroma zanjo dela le pisno.
(3) Določila iz prvega in drugega odstavka tega člena se
uporabijo le za obračun odvetniških storitev med odvetnikom
in stranko, ne pa tudi za odmero, ki jo opravi sodišče ali drug
organ.
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11. člen
(izdatki za stranko in drugi izdatki)
(1) Stranka je dolžna povrniti odvetniku sredstva, ki jih je
zanjo založil.
(2) Stranka je dolžna povrniti odvetniku tudi izdatke za
poštne in telefonske storitve, obrazce, za bančne storitve, za
fotokopiranje in prepisovanje spisov, listin ter dokumentacije in
podobne izdatke.
(3) Izdatke iz prejšnjega odstavka lahko odvetnik obračuna v dejanski višini ali v pavšalnem znesku v višini 2 odstotkov
od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk, v zadevah, v katerih vrednost storitve presega 1.000 točk, pa še 1 odstotek od
presežka nad 1.000 točk.
12. člen
(cena storitve)
(1) Cena storitve je vsota točk za vsako posamezno storitev, pomnožena z vrednostjo točke.
(2) Stranka je dolžna plačati odvetniku storitev po tarifi,
veljavni v času, ko je odvetnik delo opravil, pomnoženi z vrednostjo točke v času plačila, povečano za DDV, če je odvetnik
zavezanec za plačilo v Republiki Sloveniji.
(3) Izjemoma je stranka dolžna odvetniku plačati storitve
po tarifi, veljavni ob uvedbi postopka, če se med postopkom ni
spreminjala vrednost obravnavanega predmeta, zaradi spremenjene tarife, veljavne v času plačila, pa je število točk za
opravljeno storitev nižje za več kot 10 odstotkov.

9. člen

13. člen
(vrednost točke)

10. člen
(potni stroški in dnevnice)
(1) Stranka je dolžna odvetniku plačati prevozne stroške,
parkirnino, dnevnice in izdatke za prenočevanje, če so ti izdatki
v zvezi z delom, ki ga opravi za stranko.
(2) Odvetnik ima pravico do povračila prevoznih stroškov,
in sicer za avtobusno vozovnico, na vlakih za vozovnico I. razreda, na ladjah za vozovnico I. razreda, za vozovnico na letalu
za poslovni razred in za spalnik v vlaku ali za kabino na ladji,
če mora opraviti potovanje ponoči.
(3) Stranka je dolžna plačati kilometrino za uporabo osebnega avtomobila, če odvetnik potuje na razdalji do 400 kilometrov v eno smer, odvetnik pa se lahko s stranko dogovori
za kilometrino tudi pri uporabi osebnega avtomobila za daljšo
razdaljo.
(4) Stranka je dolžna plačati kilometrino za uporabo osebnega avtomobila, in sicer v višini, ki se po uredbi, ki ureja
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davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja, ne všteva v davčno osnovo.
(5) Dnevnica za odsotnost iz kraja odvetnikove pisarne
znaša določen odstotek povprečne mesečne plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, in sicer:
– za čas od 6 do 8 ur 1,74 %
– za čas od 8 do 12 ur 2,50 %
– za čas nad 12 ur 5 %.
(6) Za potovanje v tujino ima odvetnik pravico do nadomestila v višini, kot je določena za delavce državnih organov
Republike Slovenije.

(izdatki, potrebni za izvršitev storitve)
Izdatki, potrebni za izvršitev storitve, so:
– potni stroški;
– dnevnice;
– poštnine;
– telefonski stroški;
– izdatki za takse;
– izdatki za bančne storitve;
– izdatki za fotokopiranje, prepisovanje;
– drugi stroški.

Stran

(1) Vrednost točke znaša 0,459 EUR.
(2) Vrednost točke se spreminja glede na rast življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični urad
Republike Slovenije, ali glede na rast plač sodnikov. Sprememba vrednosti točke je možna v primeru, ko rast življenjskih
potrebščin ali rast plač sodnikov v času od uveljavitve zadnjega
zvišanja preseže 10 odstotkov.
(3) Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije odloča
o spremembi vrednosti točke, upoštevaje merila iz prejšnjega
odstavka.
(4) K sklepu upravnega odbora daje, upoštevaje merila
iz drugega odstavka tega člena, soglasje minister, pristojen za
pravosodje.
14. člen
(uporaba tarife)
(1) Tarifo so dolžni uporabljati vsi odvetniki za obračunavanje
odvetniških storitev, opravljenih na območju Republike Slovenije.
(2) Sodišča in drugi organi ter druge pravne osebe, ki
odločajo v okviru svojih pristojnosti o odvetniških stroških, so
pri tem dolžni uporabljati to tarifo.
(3) O predlogu odvetnika za priznanje in odmero stroškov zastopanja, opravljenega za določeno osebo na zahtevo
pristojnega organa ali v primeru, če je zastopana oseba po veljavnih predpisih upravičena do povrnitve stroškov zastopanja,
mora sodišče ali drug pristojni organ odločiti v tridesetih dneh
od prejema predloga.
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(4) Sodišča in drugi organi so dolžni na predlog odvetnika
odmeriti odvetniške stroške tudi ob upoštevanju določbe tretjega odstavka 12. člena te tarife.
15. člen
(pogodba o plačilu odvetniških stroškov)
(1) Odvetnik in stranka lahko skleneta pisno pogodbo o
plačilu storitev v določenem (pavšalnem) znesku, ali v odstotku
od vrednosti prisojenega zneska ali od vrednosti, pridobljene v
postopku (plačilo po uspehu), ali po porabljenem času, ali po
posebnem delu te tarife s povečanjem za določen odstotek.
Pogodba lahko vsebuje tudi kombinacijo posameznih metod
obračuna, razen kombinacije plačila po uspehu in plačila po
določbah posebnega dela te tarife.
(2) Pogodba ne sme biti v nasprotju s 17. členom Zakona
o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 − odl. US, 24/01,
54/08 in 35/09) in s splošnim delom te tarife, biti mora ločena
od pooblastila in drugih dogovorov ter mora vsebovati opozorilo glede določbe iz četrtega odstavka tega člena. Vsebina
in učinki pogodbe se presojajo po določbah zakona, ki ureja
obligacijska razmerja, zlasti po določbah pogodbe o naročilu
(mandatu).
(3) Sklenitev pogodbe izključuje obračun in plačilo storitev
po določbah posebnega dela tarife, razen če se s pogodbo
kombinira obračun po določbah posebnega dela tarife z drugo
metodo, če je taka kombinacija dovoljena po prvem odstavku
tega člena.
(4) Sodišča in drugi organi iz prejšnjega člena pri odmeri
odvetniških stroškov pogodbe iz prvega odstavka tega člena
ne smejo upoštevati, razen v sporu med odvetnikom in njegovo
stranko, ki izvira iz takšne pogodbe.
(5) Odvetniški stroški se v primeru zastopanja stranke
po uradni dolžnosti ali v primeru nudenja brezplačne pravne
pomoči odmerijo samo po tej tarifi. Drugačni dogovori so nični.
16. člen
(obračun storitev in izstavitev računa)
(1) Odvetnik je dolžan v skladu s predpisi izstaviti stranki
oziroma naročniku storitve specificiran račun za opravljeno
odvetniško storitev ali plačani predujem najkasneje osmi dan
po tem, ko je storitev opravljena, ali po tem, ko je predujem
plačan.
(2) V specifikaciji računa je treba navesti zneske odvetniških stroškov za posamezne storitve in izdatke, predujme,
kratek opis dejstev glede posameznih storitev, opis izdatkov,
številke iz posebnega dela tarife, ki so bile uporabljene kot
podlaga za odmero odvetniških stroškov ter vrednost predmeta
pri storitvah, ki se vrednotijo po vrednosti predmeta. Pri plačilih poštnih in telekomunikacijskih storitev zadostuje navedba
skupnega zneska. Pri navajanju zneskov, ki so v posebnem
delu tarife določeni v razponu, mora odvetnik kratko obrazložiti
razloge, ki utemeljujejo navedene zneske.
(3) Šteje se, da je odvetniška storitev opravljena najkasneje, ko odvetnik v celoti izvrši vsa opravila, ki izhajajo iz pooblastilnega razmerja ali iz sklepa pristojnega organa.
(4) Odvetnik lahko od stranke pred zaključkom postopka
zahteva plačilo predujma za naročeno storitev in izdatke.
17. člen
(znižanje cene storitve)
Odvetnik in stranka se lahko s pisnim dogovorom dogovorita za nižje plačilo odvetniških stroškov, kot so določeni po tej
tarifi. V primeru spora o obstoju takšnega dogovora je dokazno
breme na stranki.
18. člen
(plačilo računa)
(1) Stranka je dolžna plačati račun v roku petnajst dni po
izstavitvi, če zakon ne določa drugače.
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(2) Če sodišče ali drug pristojni organ iz 14. člena te tarife
ne odloči o povrnitvi stroškov zastopanja v tridesetih dneh od
prejema odvetnikovega predloga ali ne plača odvetnikovega
računa, izdanega na podlagi sklepa o stroških, v osmih dneh
po izstavitvi ali v zakonsko določenem roku, če je ta daljši,
ima odvetnik pravico do zamudnih obresti, ki tečejo od dneva
zamude do plačila.
19. člen
(pojasnila o uporabi tarife)
(1) Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije daje
pojasnila in obvezne razlage o uporabi tarife.
(2) Pojasnila in obvezne razlage, ki jih daje Upravni odbor
Odvetniške zbornice Slovenije v smislu prejšnjega odstavka,
so v okviru procesnih predpisov dolžna upoštevati tudi sodišča
in drugi organi, ki odločajo v okviru svojih pristojnosti o odvetniških stroških.
Prehodni in končna določba
20. člen
(prehodna določba za postopke,
začete pred uveljavitvijo te tarife)
(1) Če se je sodni postopek na prvi stopnji začel pred
uveljavitvijo Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08,
35/09 – ZOdv-C), se odvetniški stroški v tem postopku in v vseh
nadaljnjih postopkih s pravnimi sredstvi določajo po do tedaj
veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 7/95, 3/97, 62/98,
49/00, 57/00 – popr., 67/03 in 70/03 – popr.).
(2) Če se je sodni postopek na prvi stopnji začel pred
uveljavitvijo te tarife in po uveljavitvi Zakona o odvetniški tarifi
(Uradni list RS, št. 67/08, 35/09 – ZOdv-C), se odvetniški stroški v tem postopku in v vseh nadaljnjih postopkih s pravnimi
sredstvi določajo po Zakonu o odvetniški tarifi (Uradni list RS,
št. 67/08, 35/09 – ZOdv-C).
21. člen
(prva uskladitev vrednosti točke)
Pri prvi uskladitvi vrednosti točke od uveljavitve te tarife se
kot datum zadnjega zvišanja vrednosti točke upošteva 24. junij
2003.
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
B. POSEBNI DEL
Posamezne storitve so določene z naslednjim
številom točk:
I. MEDIACIJE IN PORAVNAVE
Tarifna številka 1
1. Sklenitev poravnave v postopku pred državnim tožilcem, poravnalcem in v predhodnem kazenskem postopku:
– zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja na
predlog ali po zasebni tožbi
300 točk;
– zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
zasebni tožbi, storjenega s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu, po obtožnem predlogu
ali obtožnici oškodovanca kot tožilca
600 točk;
2. Sklenitev poravnave v kazenskem postopku:
– po tarifni številki 10;
– če vsebuje premoženjskopravne zahtevke − po tarifni
številki 10 in 18.
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Tarifna številka 2
Sklenitev poravnave v postopkih pri delodajalcu − po
tarifni številki 14, zvišano za 50 %.
Tarifna številka 3
1. Sklenitev poravnave pred začetkom pravdnega, nepravdnega in izvršilnega postopka pred poravnalnim narokom
in v postopku mediacije ali med temi postopki in v delovnih in
socialnih sporih:
– pred začetkom postopka ali na poravnalnem naroku −
po 1. točki tarifne številke 15 in po tarifnih številkah 16, 18, 22,
23, 26 in 27, zvišano za 150 %;
– na naroku ali izven naroka − po 1. točki tarifne številke
15 in po tarifnih številkah 16, 18, 22, 23, 26 in 27, zvišano za
100 %;
– v zadevah iz tarifne številke 38 − po tej tarifni številki,
zvišano za 100 %;
2. Sklenitev poravnave v upravnem postopku in upravnem
sporu za storitve iz tarifnih številk 28 in 30 − po teh tarifnih
številkah, zvišano za 50 %.
Tarifna številka 4
1. Zastopanje v postopku mediacije, če ne pride do sklenitve poravnave, − po 1. točki tarifne številke 20;
2. Sklenitev poravnave v postopku mediacije − po 1. točki
tarifne številke 15 ter po tarifnih številkah 16, 18, 22, 23, 26,
27 in 38, zvišano za 100 %;
3. Sklenitev generalne poravnave, ki se nanaša na več
odprtih sodnih, upravnih ali drugih postopkov med istimi strankami – seštevek vrednosti po tarifnih številkah 1–3.
II. ARBITRAŽNI POSTOPEK
Tarifna številka 5
Sklenitev poravnave pred stalnimi in drugimi arbitražami:
– za storitve iz tarifne številke 35 − po tej tarifni številki,
zvišano za 50 %;
– v neocenljivih zadevah
od 500 – do 1.000 točk;
– zastopanje na narokih v arbitražnih postopkih − po
tarifni številki 20.
III. POSTOPEK PRED DRŽAVNIM ZBOROM PO ZAKONU, KI UREJA PARLAMENTARNO PREISKAVO
Tarifna številka 6
Zastopanje preiskovanca pred preiskovalno komisijo Državnega zbora in vsaka obrazložena pisna vloga v tem postopku
500 točk.
IV. POSTOPEK PRED USTAVNIM SODIŠČEM
Tarifna številka 7
1. Vloga, s katero se začne postopek pred ustavnim sodiščem za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih
aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, glede na zahtevnost
od 500 – do 2.000 točk;
2. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na
vsaki obravnavi − 75 % iz prejšnje točke;
3. Ustavna pritožba zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti v ocenljivih zadevah − po
tarifni številki 18, zvišano za 25 %, vendar ne manj kot 400 točk,
v neocenljivih zadevah
pa glede na zahtevnost
od 400 – do 1.500 točk;
4. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na
vsaki obravnavi − 75 % iz prejšnje točke;
5. Predlog za začasno zadržanje – 50 % iz 1. in 3. točke
te tarifne številke.
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V. KAZENSKI POSTOPEK
Tarifna številka 8
Sestavljanje vlog:
1. Zasebna tožba in obtožni predlog oškodovanca kot tožilca
200 točk;
2. Predlog za pregon in obrazložena kazenska
ovadba
100 točk;
3. Obtožnica oškodovanca kot tožilca
250 točk;
4. Ugovor zoper obtožnico
200 točk;
5. Zasebna tožba zaradi kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem
shodu
250 točk;
6. Obrazložen dokazni predlog
50 točk;
7. Predlog za odpravo pripora, predlog za odlog nastopa kazni ali za pogojni odpust
100 točk;
8. Predlog za rehabilitacijo
70 točk;
9. Prošnja za pomilostitev in zahteva za izredno omilitev kazni
100 točk;
10. Vloga z obrazloženim odškodninskim zahtevkom −
50 % iz 1. točke tarifne številke 18;
11. Vloga, ki vsebuje pisni zagovor − po 1. do 4. in 6. točki
tarifne številke 10;
12. Predlog za preklic pogojne obsodbe
100 točk;
13. Ostale obrazložene vloge
100 točk;
14. Druge vloge
50 točk.
Tarifna številka 9
Zagovor ali zastopanje v predhodnem postopku ter udeležba na preiskovalnih in drugih uradnih dejanjih izven glavne
obravnave:
1. Zagovor obdolženca, zastopanje oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca:
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se
sme po zakonu izreči zapor do enega leta ali denarna kazen
100 točk;
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se
sme po zakonu izreči zapor nad eno leto
120 točk;
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se
sme po zakonu izreči zapor nad pet let
160 točk;
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se
sme po zakonu izreči zapor nad deset let
200 točk;
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega se
sme po zakonu izreči zapor tridesetih let
250 točk;
– zaradi kaznivega dejanja, za katerega je
možno izreči dosmrtni zapor
400 točk;
2. Zastopanje oškodovanca − 50 % iz prejšnje točke;
3. Pristop na narok v predhodnem postopku, ter udeležba na preiskovalnih in drugih uradnih dejanjih izven glavne
obravnave, kadar se narok ne opravi, − 50 % iz 1. in 2. točke
te tarifne številke, razen v primerih, ko se narok ali dejanje
ne opravi iz razloga na strani odvetnika ali če je bil odvetnik
pravočasno obveščen o odpovedi ali preložitvi naroka ali
dejanja.
Tarifna številka 10
Zagovor ali zastopanje na predobravnavnem naroku, naroku za izrek kazenske sankcije, naroku za glavno obravnavo,
seji ali pri ogledu ali rekonstrukciji:
1. Zagovor obdolženca ali zastopanje zasebnega tožilca po zasebni tožbi pred sodnikom
posameznikom
200 točk;
2. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred sodnikom posameznikom
250 točk;
3. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred senatom treh sodnikov
po obtožnici, po zasebni tožbi ali obtožnem predlogu zaradi kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi
javnega obveščanja ali na javnem shodu
600 točk;
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4. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred petčlanskim sodnim senatom
1.000 točk;
5. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca v postopku zaradi kaznivega
dejanja, za katerega je možno izreči dosmrtni zapor 2.000 točk;
6. Zagovor obdolženca, zastopanje zasebnega tožilca
ali oškodovanca kot tožilca na seji pritožbenega senata pred
višjim sodiščem − 50 % iz 1. do 5. točke te tarifne številke;
7. Zagovor obdolženca, zastopanje oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca na naroku za glavno obravnavo pred
sodiščem druge stopnje − po 1. do 5. točki te tarifne številke;
8. Če se zaradi preložitve glavna obravnava ali seja prične znova, − po 1. do 7. točki te tarifne številke, tudi za novo
obravnavo ali sejo;
9. Kadar traja obravnava ali seja več kot en dan, − po
1. do 7. točki te tarifne številke tudi za zadnji narok, za vse
ostale naroke − v višini 50 % iz 1. do 7. točke te tarifne številke;
10. V primeru, da pride po vložitvi obtožnice, obtožnega
predloga ali zasebne tožbe po oklicu naroka za glavno obravnavo pred izvajanjem dokazov do ustavitve postopka ali do
preložitve obravnave, obračuna odvetnik 50 % iz 1. do 7. točke
te tarifne številke;
11. Za sodelovanje pri ogledih in rekonstrukcijah ter drugih sodnih dejanjih, ki jih sodišče izvaja izven zgradbe sodišča,
− v višini 50 % iz 1. do 7. točke te tarifne številke;
12. Zagovor obdolženca in zastopanje oškodovanca kot tožilca na naroku za preklic pogojne
obsodbe
250 točk;
13. Zastopanje oškodovanca na naroku za
preklic pogojne obsodbe
125 točk;
14. Zastopanje oškodovanca − 50 % iz te tarifne številke.
Tarifna številka 11
Pravna sredstva:
1. Pritožba zoper meritorno odločbo, odgovor na pritožbo
in odgovor na mnenje državnega tožilca – po 1. do 5. in 7. točki
tarifne številke 10, zvišano za 25 %;
2. Pritožba zoper procesno odločbo v postopku − 50 % iz
1. do 5. in 10. točke tarifne številke 10;
3. Zahteva za varstvo zakonitosti, odgovor na zahtevo −
po tarifni številki 10, zvišano za 50 %;
4. Predlog za obnovo postopka, odgovor na predlog in
pritožba zoper odločbo v tem postopku − po tarifni številki 10,
zvišano za 50 %.
Tarifna številka 12
Zagovor pravne osebe ali odgovorne osebe
Za zagovor pravne osebe za kazniva dejanja
se smiselno uporabijo določbe tarifnih številk 8 do
11, pri čemer se pri tarifni številki 9 vrednost storitve
določi po 1. točki tarifne številke 18, pri tem pa se
kot vrednost obravnavanega predmeta uporabi znesek aritmetične sredine zagrožene denarne kazni,
po izdaji prvostopne sodbe pa vrednost izrečene
kazni, vendar ne manj kot
200 točk.
Tarifna številka 13
Zagovor v mladoletniškem postopku:
1. Zagovor mladoletnikov v pripravljalnem postopku zaradi kaznivega dejanja, za katero je z
zakonom predpisana kazen zapora do osem let
100 točk;
2. Zagovor mladoletnika v pripravljalnem postopku zaradi kaznivega dejanja, za katero je z
zakonom predpisana kazen nad osem let zapora
ali hujša kazen
150 točk;
3. Zagovor mladoletnika na glavni obravnavi
ali seji senata zaradi kaznivega dejanja, za katerega
je z zakonom predpisana kazen zapora do osem let 200 točk;
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4. Zagovor mladoletnika na glavni obravnavi
ali seji senata zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana kazen nad osem let
zapora ali hujša kazen
250 točk;
5. Če se zaradi preložitve glavna obravnava prične znova,
− po 1. do 4. točki te tarifne številke tudi za novo obravnavo
ali sejo;
6. Kadar traja obravnava ali seja več kot en dan, − po
1. do 4. točki te tarifne številke tudi za zadnji narok, za vse
ostale naroke − v višini 50 % iz 1. do 4. točke te tarifne številke;
7. V primeru, da pride po oklicu naroka za glavno obravnavo še pred izvajanjem dokazov do ustavitve postopka ali do
preložitve naroka za glavno obravnavo, − za zagovarjanje 50 %
iz 3. in 4. točke te tarifne številke;
8. Pritožba zoper meritorno odločbo in odgovor na pritožbo − po 3. in 4. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
9. Izredno pravno sredstvo − po 3. in 4. točki te tarifne
številke, zvišano za 50 %;
10. Zastopanje oškodovanca v mladoletniškem postopku
− 50 % vrednosti iz 1. do 4. točke te tarifne številke;
11. Zastopanje zasebnega tožilca v mladoletniškem postopku
100 točk.
VI. DISCIPLINSKI POSTOPEK IN DRUGI POSTOPKI ZA
VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
Tarifna številka 14
1. Zagovor delavca v disciplinskem postopku
ter zagovor delavca v postopku odpovedi pogodbe
o zaposlitvi
200 točk
2. Obrazložene vloge med postopkom − po prejšnji točki
3. Obrazložena vloga v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
200 točk
4. Zahteve za varstvo pravic – po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
5. Pritožbe zoper odločitve o pravicah in obveznostih
ter zastopanje v teh postopkih − po 1. točki te tarifne številke,
zvišano za 25 %;
6. V drugih postopkih za varstvo pravic delavcev pri organizacijah in delodajalcu − po tarifni številki 15;
7. Vodenje postopkov na strani delodajalca in sestavljanje
obdolžitev ter enostranskih odločitev delodajalca − po tarifni
številki 15, zvišano za 100 %;
8. Druge vloge
50 točk.
VII. POSTOPEK PRED DELOVNIMI IN SOCIALNIMI
SODIŠČI
Tarifna številka 15
1. Tožba in odgovor na tožbo v individualnem delovnem
sporu:
a) za dajatvene zahtevke − po 1. točki tarifne številke 18;
b) v neocenljivih zadevah o premoženjskih in drugih posamičnih pravicah in obveznostih, v katerih ni mogoče ugotoviti vrednosti interesa stranke, glede na zahtevnost zadeve in
potreben čas:
– v sporih med organizacijo oziroma delodajalcem in dijakom, vajencem ali študentom v zvezi
s štipendijo ali v zvezi z drugo vrsto štipendije ter v
sporih v zvezi s posojilom za študij ali učno pogodbo
ali v zvezi z opravljanjem pripravništva
160 točk
– v sporih v zvezi s pogodbami o zaposlitvi in
o delu za opravljanje občasnih ali začasnih del ter
v zvezi z začasnim ali občasnim opravljanjem dela
dijakov in študentov
200 točk
– v sporih o premoženjskih ali drugih posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja
ali v zvezi z delovnim razmerjem med delavcem in
delodajalcem, v sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in v sporih s področja
socialne varnosti
300 točk
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c) v zadevah, opredeljenih pod b) te tarifne številke, se
tarifa za zastopanje delodajalca zviša za 100 %
č) v ocenljivih zadevah, opredeljenih pod b)
te tarifne številke − po 1. točki tarifne številke 18,
vendar ne manj kot
160 točk
2. Obrazložene vloge med postopkom − 75 %
iz prejšnje točke, vendar ne manj kot
100 točk
3. Zastopanje:
a) prvi narok za glavno obravnavo, na katerem se je
obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, − po
1. točki te tarifne številke;
b) drugi in naslednji naroki za glavno obravnavo ali poravnalni narok, ki mu ni sledil prvi narok,
ogledi, itd. − 50 % iz 1. točke te tarifne številke,
vendar ne manj kot
100 točk;
4. Pritožba in odgovor nanjo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
5. Za zastopanje na obravnavi pred sodiščem druge stopnje − po 1. točki tarifne številke 15, zvišano za 25 %;
6. Izredno pravno sredstvo in odgovor nanj − po 1. točki
te tarifne številke, zvišano za 50 %;
7. Obrazložena pobuda za vložitev izrednega pravnega
sredstva ter predlog za dopustitev pravnega sredstva − po
1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
8. 50 % odvetniških stroškov iz prejšnje točke se všteje v
odvetniške stroške iz 6. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 16
Vloge in zastopanje v kolektivnih delovnih sporih pred
sodišči in v postopkih konciliacije, mediacije in arbitraže − po
3. in 4. točki tarifne številke 7.
Tarifna številka 17
1. Vloga, s katero se začne postopek v zunanji
arbitraži in postopek pomirjanja
300 točk;
2. Vloga, s katero se začne postopek notranje
arbitraže
200 točk;
3. Obrazložene vloge med postopkom, zastopanje in sodelovanje na sejah arbitražnih komisij − 75 % iz 1. ali 2. točke
te tarifne številke.
VIII. PRAVDNI POSTOPEK
Tarifna številka 18
Sestavljanje vlog:
1. Tožbe − od vrednosti obravnavanega (spornega) predmeta:
Nad 120.000 točk znaša vrednost storitve za vsakih
nadaljnjih začetih 40.000 točk še 100 točk, vendar največ
2.000 točk, v gospodarskih sporih največ 3.000 točk.
Vrednost predmeta
nad TOČK

Vrednost storitve
TOČK

do TOČK
3.000

200

3.000

10.000

300

10.000

20.000

400

20.000

35.000

500

35.000

50.000

600

50.000

65.000

700

65.000

80.000

800

80.000

100.000

900

100.000

120.000

1.000

120.000

160.000

1.100

160.000

200.000

1.200

200.000

240.000

1.300
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Vrednost predmeta
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Vrednost storitve
TOČK

nad TOČK

do TOČK

240.000

280.000

1.400

280.000

320.000

1.500

320.000

360.000

1.600

360.000

400.000

1.700

400.000

440.000

1.800

440.000

480.000

1.900

480.000
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2.000

V gospodarskih sporih:
Vrednost predmeta

Vrednost storitve
TOČK

nad TOČK

do TOČK
3.000

200

3000

10.000

300

10.000

20.000

400

20.000

35.000

500

35.000

50.000

600

50.000

65.000

700

65.000

80.000

800

80.000

100.000

900

100.000

120.000

1.000

120.000

160.000

1.100

160.000

200.000

1.200

200.000

240.000

1.300

240.000

280.000

1.400

280.000

320.000

1.500

320.000

360.000

1.600

360.000

400.000

1.700

400.000

440.000

1.800

440.000

480.000

1.900

480.000

520.000

2.000

520.000

560.000

2.100

560.000

600.000

2.200

600.000

640.000

2.300

640.000

680.000

2.400

680.000

720.000

2.500

720.000

760.000

2.600

760.000

800.000

2.700

800.000

840.000

2.800

840.000

880.000

2.900

880.000

3.000

2. Tožbe v drugih zadevah:
– spori zaradi motenja posesti
– spori o osebnih in stvarnih služnostih
– spori iz stanovanjskih razmerij, odpovedi poslovnih prostorov, izpraznitve stanovanjskih in poslovnih prostorov − od vrednosti enoletne najemnine
ali zakupnine − po prejšnji točki, vendar ne manj kot
– spori zaradi ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva

300 točk;
300 točk;

160 točk;
160 točk;

Stran

82 /

Št.

2 / 9. 1. 2015

– spori zaradi razveze, razveljavitve ter obstoja
ali neobstoja zakonske zveze
– spori o varstvu in vzgoji otrok
– spori za zakonito preživljanje
– spori o stikih z otroki
– če se spori iz četrte ali pete alinee obravnavajo skupaj s spori iz šeste, sedme ali osme alinee,
ali če se spori iz šeste, sedme ali osme alinee
obravnavajo v istem postopku
– spori iz avtorskega prava, industrijske lastnine, nelojalne konkurence in podobni spori, če so
ocenljivi, − po prejšnji točki, če pa niso ocenljivi
– mandatne tožbe na podlagi faktur ali izpiskov
iz poslovnih knjig, če izda sodišče plačilni nalog −
50 % iz prejšnje točke, vendar največ
– spori pred mednarodno arbitražo, zunanjetrgovinsko arbitražo ali arbitražo z mednarodnim
elementom − po prejšnji točki, če pa niso ocenljivi
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160 točk;
160 točk;
160 točk;
160 točk;

260 točk;
300 točk;
200 točk;
300 točk.

Tarifna številka 19
Sestavljanje vlog:
1. Obrazložen odgovor na tožbo, prva obrazložena pripravljalna vloga in ugovor zoper plačilni nalog − po tarifni
številki 18;
2. Druga obrazložena pripravljalna vloga – 75 % iz tarifne
številke 18;
3. Tretja in nadaljnje obrazložene pripravljalne vloge med
postopkom − 50 % iz tarifne številke 18;
4. Dokazni predlog in druge vloge
50 točk;
5. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje − 50 % iz tarifne
številke 18, vendar ne manj kot 50 točk in ne več kot 300 točk.
Tarifna številka 20
Zastopanje:
1. Za prvi narok za glavno obravnavo, na katerem se
je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, − po
tarifni številki 18;
2. Za vsak nadaljnji narok za glavno obravnavo, na katerem se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi,
ali poravnalni narok, ki mu ni sledil prvi narok, − 50 % iz tarifne
številke 18;
3. Za vsak narok, na katerem so se obravnavala samo
procesna vprašanja ali na katerem je pred obravnavanjem
glavne stvari postopek končan z umikom tožbe ali pripoznavo ali se narok ni opravil, ker je bil preložen − 25 % iz tarifne
številke 18;
4. Za zastopanje na naroku za glavno obravnavo izven
zgradbe sodišča, na ogledu ali pri delu izvedenca − 50 % iz
tarifne številke 18;
5. Za zastopanje na obravnavi pred sodiščem druge stopnje − po tarifni številki 18, zvišano za 25 %.
Tarifna številka 21
Pravna sredstva:
1. Redno pravno sredstvo in odgovor na to pravno sredstvo − po tarifni številki 18, zvišano za 25 %;
2. Redno pravno sredstvo v postopku zoper procesni sklep
in odgovor na to pravno sredstvo − 50 % iz tarifne številke 18;
3. Izredno pravno sredstvo in odgovor na to pravno sredstvo − po tarifni številki 18, zvišano za 50 %;
4. Obrazložena pobuda za vložitev izrednega pravnega
sredstva ter predlog za dopustitev pravnega sredstva − po
tarifni številki 18, zvišano za 25 %;
5. 50 % odvetniških stroškov iz prejšnje točke se všteje v
odvetniške stroške iz 3. točke te tarifne številke.
IX. NEPRAVDNI POSTOPEK
Tarifna številka 22
Zapuščinski postopek, postopek za razdružitev in razdelitev solastnine, postopek za določanje odškodnine in
zakupnine in postopek za vračanje nezakonito odvzetega
premoženja:

1. Vloga, s katero se uvede postopek, in obrazložene vloge med postopkom ter odgovor na to vlogo − 50 % iz 1. točke
tarifne številke 18;
2. Zastopanje:
– na vsakem posameznem naroku − 50 % iz 1. točke
tarifne številke 18;
– pri naroku, ogledu in delu izvedenca izven sodišča −
50 % iz 1. točke tarifne številke 18;
3. Pravna sredstva:
– proti meritorni odločbi − po 1. točki tarifne številke 18,
zvišano za 25 %;
– proti procesnim sklepom v postopku − 50 % iz 1. točke
tarifne številke 18, vendar ne več kot 200 točk;
– izredno pravno sredstvo proti meritorni odločbi in odgovor na to pravno sredstvo, obrazložena pobuda za vložitev
izrednega pravnega sredstva ter predlog za dopustitev pravnega sredstva − po 1. točki tarifne številke 18, zvišano za 50 %;
– 50 % odvetniških stroškov za pobudo ali predlog za
dopustitev pravnega sredstva se všteje v odvetniške stroške
za izredno pravno sredstvo ali odgovor na to pravno sredstvo.
Tarifna številka 23
Postopek za sodno ureditev meje in določitev najemnika,
dovolitev nujne poti, ustanavljanje služnosti in drugi nepravdni
postopki (ki niso zajeti v tarifnih številkah 22, 24 in 25):
1. Vloga
– s katero se uvede postopek in odgovor
na to vlogo
200 točk;
– obrazložene vloge med postopkom − po prejšnji alinei;
2. Zastopanje na naroku:
– prvi narok in narok na kraju samem − po prvi alinei
prejšnje točke;
– nadaljnji naroki − 50 % iz prve alinee prejšnje točke;
3. Pravno sredstvo:
– proti meritorni odločbi
200 točk;
– proti drugim sklepom
100 točk;
– izredno pravno sredstvo proti meritorni odločbi
in odgovor na to pravno sredstvo
300 točk.
Tarifna številka 24
Postopek za odvzem opravilne sposobnosti, za razglasitev za mrtvega in dokazovanje smrti:
1. Vloga s katero se uvede postopek:
– za odvzem opravilne sposobnosti
100 točk;
– za razglasitev za mrtvega in dokazovanje smrti 200 točk;
2. Obrazložena vloga med postopkom:
– prva vloga − po prejšnji točki;
– druga in nadaljnje vloge − 50 % iz prejšnje točke;
3. Zastopanje:
– prvi narok − po 1. točki te tarifne številke;
– drugi in nadaljnji naroki − 50 % iz 1. točke te tarifne
številke;
4. Pravna sredstva:
– proti meritorni odločbi − po 1. točki te tarifne številke,
zvišano za 25 %;
– proti drugim odločbam − 50 % iz 1. točke te tarifne
številke;
– izredno pravno sredstvo − po 1. točki te tarifne številke,
zvišano za 50 %.
Tarifna številka 25
Postopek za amortizacijo listin in protestiranje menic:
1. Vloga:
a) na podlagi katere se začne amortizacijski postopek:
– pri vrednosti listine do 1.000 točk
50 točk;
– pri vrednosti listine nad 1.000 točk
100 točk;
b) druge obrazložene vloge med postopkom
50 točk;
2. Vloga za protestiranje menice ali čeka − 25 % iz 1. točke tarifne številke 18, vendar ne manj kot
100 točk;
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3. Pravna sredstva:
a) proti meritorni odločbi – po 1. in 2. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
b) proti drugim sklepom − 50 % iz 1. točke pod a) in 2. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 26
Nepravdni postopek po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe:
1. Vloga, s katero se uvede postopek, in odgovor
na to vlogo − glede na merila iz 3. člena
te tarife
od 300 – do 2.000 točk;
2. Obrazložena vloga med postopkom:
– prva vloga − po prejšnji točki;
– druga in nadaljnje vloge − 50 % iz prejšnje točke;
3. Zastopanje
– prvi narok − po 1. točki te tarifne številke;
– drugi in nadaljnji naroki − 50 % iz 1. točke te tarifne
številke;
4. Pravna sredstva:
– proti meritorni odločbi − po 1. točki te tarifne številke,
zvišano za 25 %;
– proti drugim odločbam − 50 % iz 1. točke te tarifne
številke;
– izredno pravno sredstvo − po 1. točki te tarifne številke,
zvišano za 50 %.
X. IZVRŠILNI POSTOPEK
Tarifna številka 27
1. Predlog, s katerim se uvaja izvršilni postopek, − 50 %
iz tarifne številke 18, vendar ne več kot
200 točk;
2. Predlog za izdajo predhodne odredbe, predlog za izdajo začasne odredbe in za ugovor zoper le-ti − 50 % iz tarifne
številke 18;
3. Predlog za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno
pravico na nepremičnih in premičnih stvareh na podlagi sporazuma strank − 50 % iz tarifne številke 18;
4. Zahteva za priznanje tujega izvršilnega naslova:
– v ocenljivih zadevah − 50 % iz tarifne številke 18;
– pri neocenljivih zadevah
200 točk;
5. Sestava predloga dražbenih pogojev − po 1. točki
tarifne številke 18;
6. Redno in izredno pravno sredstvo ter odgovor na to
pravno sredstvo − po tarifni številki 18;
7. Druge obrazložene vloge:
– 25 % iz tarifne številke 18, vendar ne manj kot 50 točk,
če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na denarno
terjatev dolžnika;
– 50 % iz tarifne številke 18, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na premične stvari;
– 75 % iz tarifne številke 18, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na terjatev, da se izročijo ali dobavijo
premične stvari ali da se izroči nepremičnina, ali na druge
premoženjske ali materialne pravice, ali na nepremičnine, ali
če gre za izvršbo za uveljavitev nedenarne terjatve;
8. Zastopanje na naroku, ki ga razpišeta sodišče ali izvršitelj − 50 % iz tarifne številke 20.
XI. UPRAVNI POSTOPEK
Tarifna številka 28
1. Vloga, s katero se uvaja upravni postopek, in odgovor
na to vlogo:
– v ocenljivih zadevah − po 1. točki tarifne številke 18, pri
čemer se pri zastopanju pravnih oseb upošteva zgornja omejitev vrednosti storitve, ki je predvidena za gospodarske spore;
– v neocenljivih zadevah
200 točk;
2. Obrazložene vloge med postopkom:
– prva obrazložena vloga − po prejšnji točki;
– druge in nadaljnje obrazložene vloge − 50 % iz prejšnje
točke;
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3. Druge vloge − 25 % iz 1. točke te tarifne številke;
4. Zastopanje na naroku:
– prvi narok − po 1. točki te tarifne številke;
– drugi in nadaljnji naroki − 50 % iz 1. točke te tarifne številke;
5. Pravno sredstvo in odgovor na pravno sredstvo − po
1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
6. Izredno pravno sredstvo in odgovor na izredno pravno
sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 50 %.
XII. POSTOPKI PRED KONTROLNIMI IN INŠPEKCIJSKIMI ORGANI
Tarifna številka 29
1. Pripombe na zapisnik o opravljenem pregledu in druge
obrazložene vloge pred izdajo odločbe kontrolnega organa:
– v ocenljivih zadevah − po 1. točki tarifne številke 18, pri
čemer se pri zastopanju pravnih oseb upošteva zgornja omejitev vrednosti storitve, ki je predvidena za gospodarske spore;
– v neocenljivih zadevah
200 točk;
2. Zastopanje na naroku:
– prvi narok − po prejšnji točki;
– drugi in nadaljnji naroki − 50 % iz prejšnje točke;
3. V primeru obravnave več med seboj različnih zadev −
vrednosti iz 1. in 2. točke te tarifne številke se zvišajo za 25 % za
vsako dodatno obravnavano zadevo, vendar ne več kot za 100 %.
XIII. UPRAVNI SPORI
Tarifna številka 30
1. Tožba in odgovor na tožbo:
– v ocenljivih zadevah − po 1. točki tarifne številke 18, pri
čemer se pri zastopanju pravnih oseb upošteva zgornja omejitev vrednosti storitve, ki je predvidena za gospodarske spore;
– v neocenljivih zadevah
500 točk;
2. Obrazložene vloge:
– prva obrazložena vloga − po prejšnji točki;
– nadaljnje obrazložene vloge − 50 % iz prejšnje točke;
– druge vloge − 25 % iz prejšnje točke;
3. Zastopanje:
– prvi narok − po 1. točki te tarifne številke;
– nadaljnji naroki − 50 % iz 1. točke te tarifne številke;
4. Pravno sredstvo in odgovor na pravno sredstvo − po
1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %;
5. Izredno pravno sredstvo in odgovor na izredno pravno
sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 50 %.
XIV. POSTOPEK ZA REGISTRACIJO GOSPODARSKIH
DRUŽB IN SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA
Tarifna številka 31
1. Vloga za vpis:
– ustanovitve gospodarske družbe v sodni register
200 točk;
– samostojnega podjetnika
150 točk;
2. Vloga za vpis sprememb v sodni register
100 točk;
3. Predlog za prenehanje subjektov po skrajšanem postopku
100 točk;
4. Druge obrazložene vloge − 50 % iz 1., 2. ali 3. točke te
tarifne številke;
5. Pravno sredstvo − po 1., 2. ali 3. točki te tarifne številke,
zvišano za 25 %.
XV. PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN STATUSNE ZADEVE
Tarifna številka 32
1. Sestava ustanovitvenih aktov in drugih
sporazumov v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih družb ter njihovimi statusnimi spremembami in
drugih splošnih aktov − po tarifni številki 35, glede
na višino osnovnega kapitala, vendar ne manj kot

500 točk;
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2. Priprava ustanovitvenih aktov in drugih
sporazumov v zvezi z ustanavljanjem društev
in drugih pravnih oseb se glede na merila iz
3. člena te tarife določi
od 300 − do 1.000 točk;
3. Zastopanje strank na skupščini subjektov iz 1. (glede
na višino zastopanega kapitala) in 2. točke te tarifne številke −
50 % iz 1. in 2. točke te tarifne številke;
4. Vodenje skupščine subjektov iz 1. točke te tarifne
številke − po 1. točki tarifne številke 18 glede na vrednost
osnovnega kapitala, vendar ne manj kot 500 točk, vodenje
skupščine subjektov iz 2. točke te tarifne številke − po 2. točki
te tarifne številke.
XVI. POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE, STEČAJNI,
LIKVIDACIJSKI POSTOPEK IN POSTOPEK IZBRISA BREZ
LIKVIDACIJE
Tarifna številka 33
1. Sestava predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti:
– Sestava predloga za začetek prisilne poravnave ter za
uvedbo stečaja in ugovor zoper predlog za začetek stečajnega postopka − po 1. točki tarifne številke 18 ob upoštevanju
vrednosti oziroma zneska, za katerega je dolžnik prezadolžen;
– Sestava predloga za začetek stečajnega postopka po
pooblastilu stečajnega dolžnika – 50 % iz prejšnje alinee;
2. Obrazložene vloge med postopkom − 50 % iz prve
alinee prejšnje točke;
3. Priglasitev terjatev:
– Priglasitev upniških terjatev na podlagi verodostojnih
listin − po 1. točki tarifne številke 27;
– Priglasitev drugih upniških terjatev in pravic − po 1. točki
tarifne številke 18;
– Priglasitev ločitvenih in izločitvenih zahtevkov − po
1. točki tarifne številke 18, zvišano za 50 %;
– Priglasitev terjatev delavcev iz naslova plač in drugih
prejemkov iz delovnega razmerja − po 1. točki tarifne številke
18, vendar ne več kot
200 točk;
4. Zastopanje na narokih − 50 % iz 1. ali 3. točke te tarifne
številke;
5. Pravno sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano
za 25 %;
6. Vloga ali pravno sredstvo v postopku izbrisa brez postopka likvidacije:
– glede na vrednost osnovnega kapitala pravne osebe −
po 1. točki tarifne številke 18, zvišano za 25 %, vendar najmanj
500 točk;
– v primeru pravnih oseb brez osnovnega kapitala 500 točk.
XVII. SESTAVLJANJE LISTIN
Tarifna številka 34
1. Pogodba o prenosu lastninske pravice na nepremičninah in o drugih stvarnih pravicah na nepremičninah − po
1. točki tarifne številke 18;
2. Enostavna pogodba iz prejšnje točke, pogodba o odtujitvi ali zamenjavi premičnin, pogodba o prenosu obveznosti ali
terjatev in posojilna ter posodbena pogodba − 50 % iz 1. točke
tarifne številke 18. Za enostavno pogodbo se šteje tista pogodba, ki vsebuje samo bistvene sestavine (stranke, predmet,
ceno, zemljiškoknjižno klavzulo);
3. Pogodba o razdružitvi ali razdelitvi solastnega ali skupnega premoženja, pogodba o urejanju premoženjskih razmerij
med zakoncema, menjalna pogodba za nepremičnine, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o razdelitvi premoženja
med dediči, izročilna pogodba, darilna pogodba za primer smrti
in podobne pogodbe − po 1. točki te tarifne številke, zvišano
za 25 %;
4. Zakupna pogodba, najemna pogodba, podnajemna
pogodba − od vrednosti zakupnine in najemnine za dogovorjeno dobo, vendar pri zakupni in najemni pogodbi največ za tri

Uradni list Republike Slovenije
leta, pri podnajemni pogodbi pa največ za eno leto − po 1. točki
tarifne številke 18, vendar največ
300 točk;
5. Enostranska izjava (vknjižbeno dovoljenje, izbrisno
dovoljenje, dovoljenje za bremen prosti odpis in pod.) − 25 %
iz 1. točke te tarifne številke;
6. Listina v neocenljivi zadevi:
– v enostavni zadevi
50 točk;
– v zahtevnejši zadevi
100 točk;
7. Izjava poslednje volje:
– enostavna, kadar oporočitelj določi samo dediče svojega premoženja
100 točk;
– zapletena − po 1. točki tarifne številke 18, zvišano za
25 %, vendar najmanj
200 točk;
– predlog za hrambo oporoke
100 točk;
8. Listina, ki je sestavljena na obrazcu
100 točk;
9. Vrednosti storitev iz 1. do 8. točke te tarifne številke
(razen tretje alinee 7. točke) so določene za sestavo prvega
osnutka listine. Pregled prvega osnutka listine iz 1. do 8. točke
te tarifne številke (razen tretje alinee 7. točke) se obračuna v
višini 50 % vrednosti storitev iz teh točk. Zastopanje stranke v
pogajanjih in usklajevanje besedila listin v procesu pogajanj se
obračuna po urnih postavkah iz druge in tretje alinee 1. točke
tarifne številke 39.
Tarifna številka 35
1. Gospodarska pogodba: prvi osnutek − po tarifni številki 18;
2. Gospodarska pogodba, pri kateri vrednost ni ugotovljiva: prvi osnutek − glede na zahtevnost od 200 do 1000 točk;
3. Gospodarska pogodba s tujimi pogodbeniki: prvi osnutek − po 1. točki tarifne številke 18, zvišano za 200 %;
4. Pregled prvega osnutka listine iz 1. do 3. točke te
tarifne številke − v višini 50 % vrednosti storitev iz navedenih
točk. Pogajanja in usklajevanje besedila gospodarskih pogodb
v procesu pogajanj se obračuna po urnih postavkah iz druge
in tretje alinee 1. točke tarifne številke 39.
XVIII. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK
Tarifna številka 36
1. Vpisi:
– predlog za vpis lastninske
ali drugih stvarnih pravic
150 točk;
– za vpis etažne lastnine
200 točk;
– za vpis zaznamb
150 točk;
– drugi vpisi
100 točk;
2. Narok v zemljiškoknjižnem postopku − po prejšnji točki;
3. Pravno sredstvo proti zemljiškoknjižnemu sklepu in odgovor na to sredstvo − po 1. točki te tarifne številke, zvišano za 25 %.
XIX. POSTOPKI ZARADI PREKRŠKOV
Tarifna številka 37
1. Predlog s katerim se uvede postopek, odgovor na
predlog, druge obrazložene vloge v postopkih za prekrške
prekrškovnega organa (hitri postopki) ter zagovor obdolženca
ali zastopanje oškodovanca na posameznih narokih:
– v zadevah, kjer je izrečen vzgojni ukrep opomina 100 točk;
– v zadevah, kjer je zagrožena globa − po 1. točki tarifne
številke 18, vendar ne manj kot
100 točk;
2. Predlog s katerim se uvede postopek, plačilni nalog,
odgovor na predlog, druge obrazložene vloge, ter zagovor
obdolženca in oškodovanca na narokih:
– v zadevah, kjer je izrečen opomin
ali vzgojni ukrep
150 točk;
– v zadevah, kjer je zagrožena globa, − po 1. točki tarifne
številke 18, vendar ne manj kot
150 točk;
– v zadevah, kjer je podan poleg glavne kazni še izrek
stranske kazni, kazenske točke v cestnem prometu, izgon
tujca iz države ali odvzem predmetov − po prvi in drugi alinei
te točke, zvišano za 50 %;
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– v zadevah, kjer je zagrožen uklonilni zapor 200 točk;
– v ocenljivih zadevah carinskih, deviznih in davčnih prekrškov − po 1. točki tarifne številke 18, vendar ne manj kot 150 točk;
– v neocenljivih zadevah deviznih in carinskih
prekrškov
150 točk;
3. Zagovor pravne in odgovorne osebe − po tarifni številki 12;
4. Redno pravno sredstvo − po 1. in 2. točki te tarifne
številke, zvišano za 25 %;
5. Izredno pravno sredstvo − po 1. in 2. točki te tarifne
številke, zvišano za 50 %.
XX. UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH IN DRUGIH
ZAHTEVKOV
Tarifna številka 38
1. Zahtevki in druge obrazložene vloge, na podlagi katerih
poteka postopek za določitev odškodnine ali priznanje drugega
zahtevka pri zavarovalnicah, gospodarskih družbah in drugih
pravnih ali fizičnih osebah, odgovori na take vloge − po 1. točki
tarifne številke 18;
2. Obravnavanje zahtevkov pred navedenimi pravnimi
osebami in njihovimi organi:
– prvi narok − po 1. točki tarifne številke 18;
– nadaljnji naroki − 50 % iz 1. točke tarifne številke 18;
3. Pravno sredstvo − po 1. točki tarifne številke 18, zvišano za 25 %;
4. Obrazložen opomin pred tožbo (v kolikor ne vsebuje
zahtevka iz 1. točke te tarifne številke):
– v ocenljivih zadevah − 25 % iz tarifne številke 18, vendar
ne manj kot
100 točk;
– v neocenljivih zadevah
100 točk.
XXI. NASVETI, MNENJA IN UDELEŽBA NA KONFERENCAH, PREGLEDI SPISOV IN LISTIN
Tarifna številka 39
Če storitve iz te tarifne številke niso zajete v drugih tarifnih
številkah, ker gre za samostojno storitev, obračuna odvetnik:
1. Posveti, nasveti in mnenja:
– za posvet za vsake začete pol ure
50 točk;
– za pripravo ter udeležbo na konferencah
in sestankih za vsake začete pol ure
100 točk;
– za pisne pravne nasvete in pravna
mnenja za vsake začete pol ure dela glede
na zahtevnost
od 50 − do 100 točk;
2. Za preglede spisov, listin in druge
dokumentacije ter za sestavo poročila o pregledu,
za vsake začete pol ure
50 točk;
3. Za obrazložene dopise (v kolikor ne gre
za storitev iz 1. ali 4. točke tarifne številke 38)
50 točk;
4. Za kratke dopise in obvestila
20 točk;
5. Za pribavo zemljiškoknjižnih izpiskov, izpiskov
iz sodnega registra in drugih izpiskov in podatkov,
za vsak izpisek in podatek
50 točk;
6. Za izpolnjevanje formularjev
− za vsake začete pol ure
50 točk;
7. Za razne druge storitve (npr. nakazila
izvedenin, taks in podobno) za vsako storitev
20 točk;
8. Hramba oporoke in drugih listin
100 točk.
XXII. POSTOPKI V ZVEZI Z JAVNIMI NAROČILI
Tarifna številka 40
1. Zahtevek za revizijo − po 1. točki tarifne številke 18,
upoštevaje zgornjo omejitev vrednosti storitve, ki je predvidena
za gospodarske spore;
2. Obrazložene vloge med postopkom − 50 % iz 1. točke
tarifne številke 18;
3. Zahteva za nadaljevanje postopka − 25 % iz 1. točke
tarifne številke 18;
4. Predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka − 50 % iz
1. točke tarifne številke 18.
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XXIII. POSTOPKI ZARADI VARSTVA PRAVICE DO SOJENJA BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA
Tarifna številka 41
1. Nadzorstvena pritožba in rokovni predlog 200 točk;
2. Zahteva za pravično zadoščenje − po tarifni številki 38.
XXIV. POSTOPKI PRED MEDNARODNIMI SODIŠČI
Tarifna številka 42
Splošno
1. Vloga, s katero se začne postopek pred Mednarodnim
sodiščem za človekove pravice, Sodišči Evropske skupnosti
(Sodišče prve stopnje in Sodiščem Evropske skupnosti in Sodiščem za uslužbence), Mednarodnim kazenskim sodiščem,
Mednarodnim pomorskim sodiščem ali drugimi mednarodnimi
sodišči (mednarodna sodišča):
– v ocenljivih zadevah − po 1. točki tarifne številke 18,
vendar ne manj kot 2.000 točk;
– v neocenljivih zadevah
− glede na zahtevnost
od 2.000 − do 4.000 točk;
2. Prva obrazložena vloga med postopkom in zastopanje
na vsaki obravnavi − 75 % iz prejšnje točke;
3. Zahteva za obravnavo zadeve pred velikim senatom
Evropskega sodišča za človekove pravice in odgovor nanjo,
pritožba in odgovor na pritožbo pred Sodišči Evropske skupnosti ali katerakoli vloga, ki ima naravo pravnega sredstva pred
drugim mednarodnim sodiščem ter vsaka nadaljnja vloga v
pritožbenem postopku − po 1. točki te tarifne številke, zvišano
za 25 %;
4. Ta tarifna številka se uporabi, če ni drugače določeno za posamezno mednarodno sodišče ali ne velja izrecno
predpisana tarifa za posamezno mednarodno sodišče, ki jo je
odvetnik dolžan upoštevati.
Tarifna številka 43
Sodišče Evropskih skupnosti
1. Vloga, s katero stranka zahteva
brezplačno pravno pomoč
500 točk;
2. Vloga, s katero stranka zahteva odpravo dejanj ali
ukrepov, predlaga izdajo začasnih ukrepov, postavi predhodno vprašanje, poda zahtevo za intervencijo, predlaga
izdajo zamudne sodbe ali odpravo le te, poda predlog za
izredno revizijo in revizijo, vloži pritožbo zoper odločbo arbitraže, poda predlog za razlago sodne odločbe, predlaga
izdajo predhodne odločbe, glede na zahtevnost od 1.000 −
do največ 3.000 točk, vendar v zadevah, ki imajo naravo
gospodarskega spora, največ 6.000 točk.
Tarifna številka 44
Evropsko sodišče za človekove pravice
1. Vloga, s katero stranka zahteva brezplačno
pravno pomoč
500 točk;
2. Vloga, s katero se predlaga začasne ukrepe, zahteva
razlago sodbe, revizijo sodbe, predlaga, da se opravijo preiskovalni ukrepi, − glede na zahtevnost od 1.000 − do 3.000 točk;
3. Vloga, s katero se postavi zahtevek za pravično denarno zadoščenje ali poda obrazložen predlog za sklenitev
prijateljske poravnave,
− glede na zahtevnost
od 500 − do 1.000 točk;
4. Druge obrazložene vloge, s katerimi se uveljavlja kakšna od pravic, ki gredo stranki v postopku
500 točk;
5. Udeležba odvetnika na obravnavi ali seji senata sodišča, ki poteka izključno zaradi zaslišanja priče ali na kraju kjer
je zaslišana priča − 1.000 točk na dan,
vendar skupaj največ
3.000 točk;
6. Sodelovanje odvetnika pri pogajanjih glede sklenitve
prijateljske poravnave
500 točk;
7. Odvetnik je upravičen tudi do povrnitve vseh ostalih
stroškov v dejanski višini, ki so določeni v tej tarifi.
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XXV. POSTOPKI PRED DRUGIMI MEDNARODNIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI
Tarifna številka 45
1. Vloga, s katero se začne postopek pred Evropsko komisijo, Uradom za harmonizacijo in notranji trg (OHIM), Evropskim patentnim uradom (EPO), Evropskim varuhom človekovih
pravic ali drugim mednarodnim organom ali organizacijo:
– v ocenljivih zadevah − po 1. točki tarifne številke 18,
vendar ne manj kot 1000 točk;
– v neocenljivih zadevah − glede
na zahtevnost
od 1.000 do 4.000 točk;
2. Prva obrazložena vloga med postopkom in zastopanje
na vsaki obravnavi − 75 % po prejšnji točki;
3. Pritožba ali vloga, ki ima naravo pravnega sredstva v
postopku in odgovor na takšno vlogo − po 1. točki te tarifne
številke, zvišano za 25 %.
XXVI. VREDNOTENJE STORITEV, KATERIH VREDNOST NI IZRECNO DOLOČENA V TARIFI
Tarifna številka 46
1. Storitve, ki so odvisne zlasti od porabljenega časa in v
tarifi niso posebej ovrednotene, − za vsake začete
pol ure po
50 točk;
2. V neocenljivih zadevah, v katerih vrednost
storitve s tarifo ni izrecno določena, vrednost
obravnavanega predmeta pa se ne da ugotoviti
s primerjavo po petem odstavku 4. člena te tarife,
− za vsako posamezno storitev (vloge, zastopanje
na narokih, pravna sredstva, ipd.)
100 točk.
Ljubljana, dne 23. septembra 2014
Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Roman Završek l.r.
K tej tarifi je dal soglasje minister za pravosodje dne 28. 7.
2014 pod št. 007-757/2012.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
25.

Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič
za leto 2015

Na podlagi 33.b člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, je skupščina Območne obrtno-
podjetniške zbornice Ljubljana Vič na 1. redni seji dne 22. 11.
2014 sprejela

SKLEP
o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič
za leto 2015
I.
Članarino OOZ Ljubljana Vič plačujejo člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič (v nadaljnjem besedilu:
OOZ Ljubljana Vič) za storitve in naloge, ki jih OOZ Ljubljana Vič
opravlja skladno z drugim odstavkom 33.a člena Statuta.
II.
Članarina OOZ Ljubljana Vič za leto 2015 znaša
***8,00 EUR mesečno.
III.
Skladno s 33.a členom statuta OOZ Ljubljana Vič nastopi
obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič z dnem, ko
član postane ali je zavezanec za plačilo članarine po Obrtnem
zakonu. V primeru, ko obveznost plačila članarine nastane tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine OOZ
Ljubljana Vič s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma če
članstvo v OOZ Ljubljana Vič preneha tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič zadnjega dne
v mesecu, v katerem je članstvo prenehalo.
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IV.
Članarina se plačuje mesečno, najpozneje do vsakega
15. v tekočem mesecu za pretekli mesec. Na pisno zahtevo člana se lahko članarina plačuje v naprej za obdobje treh mesecev
ali letno do 15. v drugem tekočem mesecu izbranega obdobja.
V.
Članarina se plačuje na podlagi izstavljenega računa za
vsakega člana posebej, ki ga izda Območna obrtno-podjetniška
zbornica Ljubljana Vič.
Članarina se na podlagi računa plačuje OOZ Ljubljana Vič
na njen transakcijski račun.
Zapadlo in neplačano članarino izterjuje Območna obrtno-
podjetniška zbornica Ljubljana Vič, skladno s statutom OOZ
Ljubljana Vič.
VI.
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2015 in se objavi Uradnem listu
Republike Slovenije ter se skladno s statutom OOZ Ljubljana Vič
posreduje zavezancem za plačilo članarine OOZ Ljubljana Vič.
Jernej Dolinar l.r.
Predsednik
skupščine OOZ Ljubljana Vič

26.

Sprememba Hierarhije pravil ocenjavanja
vrednosti

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 16. člena v povezavi z 2. točko drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju
(Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter na podlagi soglasja
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-68/2014
z dne 15. 12. 2014, je strokovni svet Slovenskega inštituta za
revizijo (odslej Inštitut) na svoji seji 22. 12. 2014 sprejel

SPREMEMBO
HIERARHIJE PRAVIL
ocenjevanja vrednosti
1. člen
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti, objavljena v Uradnem listu RS, št. 106/10 (odslej Hierarhija), se spremeni tako,
da se v 2. točki 13. člena na drugi ravni pravil ocenjevanja
vrednosti doda pod točko e) Splošno sprejeta pravila stroke
ocenjevanja vrednosti v domači in tuji praksi.
V 2. točki 13. člena Hierarhije se briše točka b) Splošno
sprejeta načela ocenjevanja vrednosti v tuji praksi.
2. člen
11. člen Hierarhije se spremeni tako, da se glasi:
Splošno sprejeta pravila ocenjevanja vrednosti v domači
in tuji praksi so rešitve, ki so splošno uveljavljene v strokovni
javnosti in se uporabljajo v domači in tuji praksi (na primer standardi in načela ocenjevanja vrednosti strokovnih organizacij)
ter vsebinsko pokrivajo specializirana področja ocenjevanja
vrednosti, ki jih Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti ne
pokrivajo v celoti, so pa pomembne za delovanje ocenjevalcev.
Rešitve, priporočljive za slovensko stroko ocenjevanja vrednosti, potrjuje strokovni svet Inštituta in jih po soglasju Agencije
objavlja (celotno besedilo ali naslove, če gre za strokovno literaturo) na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
3. člen
Sprememba hierarhije začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11/2014
Ljubljana, dne 22. decembra 2014
dr. Samo Javornik l.r.
predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
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OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI
27.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 –
Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – Odl.
US) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 2. redni
seji dne 22. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Zemljišču s parc. št. 866/5 in 866/6, k.o. Vinje se ukine
status javnega dobra in postane last Občine Dol pri Ljubljani.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35020-0001/2013-1
Dol pri Ljubljani, dne 22. decembra 2014
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

28.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 –
Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – Odl.
US) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 2. redni
seji dne 22. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Zemljišču s parc. št. 853/5 in 853/4, k.o. Vinje se ukine
status javnega dobra in postane last Občine Dol pri Ljubljani.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2014-1
Dol pri Ljubljani, dne 22. decembra 2014
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

IG
29.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskem redu
Občine Ig po kratkem postopku

Na podlagi 46. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10,
57/12) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je župan Občine Ig sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskem redu Občine Ig
po kratkem postopku
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se bodo izvedle druge (2) spremembe in
dopolnitve občinskega prostorskega načrta, ki je bil sprejet z
Odlokom o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35,
14. 5. 2012), ki se šteje za Občinski prostorski načrt Občine Ig.
Prve (1) spremembe in dopolnitve so bile sprejete z Odlokom
o Spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu
Občine Ig (Uradni list RS, št. 77, 28. 3. 2012).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za kratek postopek
V času po sprejemu in uveljavitvi Odloka o prostorskem
redu Občine Ig, so bila pri njegovi uporabi ugotovljena določena
neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega
akta, ki so posledica očitnih napak. Pri nadaljnjem delu oziroma izdajanju gradbenih dovoljenj so se ugotovila še nadaljnja
neskladja, ki jih odpravljamo.
3. člen
Javna razgrnitev
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka skupaj z obrazložitvijo bo objavljen na oglasni deski občine in na spletni
strani Občine Ig od 9. 1. 2015 do 23. 1. 2015. V tem času
bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno
gradivo na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, v času
uradnih ur.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Občina bo po sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, o tem v
sedmih dneh po njihovem sprejemu obvestila ministrstvo in vse
državne nosilce urejanja prostora.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Ig, veljati pa začne z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/001/2015
Ig, dne 7. januarja 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
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30.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Kočevje

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06,
28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13,
38/14), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – Odl. US), 27. člena Zakona o zaščiti živali
(Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 61/06 – ZDru-1, 14/07,
23/13), 2. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list
SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni
list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A),
284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14),
2. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95
– CZ, 28/95, 73/97 – Odl. US, 28/00, 91/05), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 27. člena Statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02,
117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na
4. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: GJS) v Občini Kočevje (v nadaljevanju:
občina), ureja oblike njihovega izvajanja, določa strokovnotehnične in razvojne naloge v zvezi z GJS, ureja financiranje GJS
ter varstvo uporabnikov javnih dobrin.
(2) Kot GJS se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne GJS in dejavnosti, ki so kot izbirne
lokalne GJS določene s tem odlokom.
2. člen
(1) Z GJS se zagotavljajo javne dobrine kot proizvodi in
storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb,
kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
(2) Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička
podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
III. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne GJS opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– redno vzdrževanje javnih cest,
– zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,
– pokopališka in pogrebna dejavnost, ki zajema pogrebne
storitve in oddajanje prostorov za grobove v najem,
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– urejanje in čiščenje pokopališč, ki zajema vzdrževanje,
razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč in
– gasilstvo.
(2) Na območju občine se kot izbirne lokalne GJS opravljajo naslednje dejavnosti:
– redno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni promet,
– oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– upravljanje javnih parkirišč,
– redno vzdrževanje javne razsvetljave,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic in
– oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
(3) GJS iz prejšnjih dveh odstavkov se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 9. člena tega odloka
za posamezno GJS ni določeno drugače.
(4) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
GJS je obvezna, če zakon, ali na njegovi podlagi izdan odlok,
ne določata drugače.
IV. OBLIKE IZVAJANJA GJS

oblik:

4. člen
(1) Občina zagotovi izvajanje GJS v eni izmed naslednjih

– režijski obrat,
– javni gospodarski zavod,
– javno podjetje,
– z dajanjem koncesij in
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost zasebnega
prava.
(2) Oblika izvajanja posamezne GJS se določi z odlokom
iz 9. člena tega odloka.
5. člen
(1) Režijski obrat se ustanovi, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti GJS neekonomično ali neracionalno
ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska
enota občinske uprave.
(3) Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega
obrata, pooblastili in odgovornostjo vodje režijskega obrata ter
druga vprašanja se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega
obrata.
6. člen
(1) Javni gospodarski zavod se ustanovi, kadar gre za
opravljanje ene ali več GJS, ki jih zaradi njihove narave ni
mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj ter
njeno izvajanje zahteva samostojno organizacijo izven občinskih služb.
(2) Soustanovitelji JGZ so lahko tudi osebe zasebnega
prava. Njihovi ustanovni deleži skupaj ne smejo presegati
49 odstotkov.
7. člen
(1) Javno podjetje se ustanovi, kadar gre za opravljanje
ene ali več GJS večjega obsega ali kadar to narekuje narava
monopolne dejavnosti, ki je določena kot GJS, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
(2) Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine
ali več občin oziroma kot podjetje v mešani lastnini v skladu z
zakonom, ki ureja GJS.
(3) Javno podjetje se ustanovi v eni izmed pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih družb.
(4) Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja
in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti
med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z
aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
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(5) Način izvrševanja ustanoviteljskih pravic do javnega
podjetja se določi v aktu o ustanovitvi javnega podjetja.
8. člen
(1) Za izvajanje GJS lahko občina kot koncedent podeli
koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
(2) Predmet in pogoje opravljanja GJS za posamezno
koncesijo se določi s koncesijskim aktom, ki ga kot odlok
sprejme občinski svet.
(3) Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine z upravno odločbo na podlagi javnega
razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.
(4) Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) koncedent
sklene koncesijsko pogodbo.
9. člen
Z odlokom občine se za posamezno GJS določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem
gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije
ali javnih kapitalskih vložkov),
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja GJS in način njihovega oblikovanja,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
GJS, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno
dobro in varstvo, ki ga uživa,
– drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj GJS.
V. STROKOVNOTEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
V ZVEZI Z GJS
10. člen
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju GJS so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje GJS,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje GJS,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci GJS,
– financiranje GJS,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za
posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave GJS, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na
izvajalce GJS,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave GJS, če ni to kot javno pooblastilo
preneseno na izvajalce GJS.
(2) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju GJS opravlja služba občinske uprave, ki je zadolžena za posamezno GJS, kolikor z aktom iz 9. člena tega
odloka ni določeno drugače.
(3) Za izvajanje nalog, ki se z odlokom prenesejo na izvajalca GJS, se zagotovijo sredstva v proračunu občine.
VI. FINANCIRANJE GJS
11. člen
GJS se financirajo:
– s ceno storitev ali proizvoda,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, ki so določene z zakonom ali tem odlokom.
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12. člen
(1) Proizvodi in storitve GJS, ki so individualno določljive
in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
(2) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji
uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter
vrednosti njihove uporabe.
(3) Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku,
ki ga predpisuje zakon ali podzakonski akt oziroma občinski
odlok v skladu z zakonom.
(4) Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec GJS
in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu
občine v potrditev.
(5) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim
se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
(6) Sredstva za subvencije se zagotovijo v proračunu
občine.
13. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo GJS, s katerimi se
zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi,
katerih uporaba ni izmerljiva ali je izmera povezana z nesorazmerno velikimi stroški.
14. člen
Občina lahko za financiranje GJS predpiše dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
15. člen
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov Občine Kočevje (v nadaljevanju: svet uporabnikov).
(2) Svet uporabnikov je sestavljen iz predsednikov posameznih krajevnih skupnosti v občini in svoje naloge izvršuje v
okviru sosveta krajevnih skupnosti.
(3) Administrativno tehnična in strokovna opravila za svet
uporabnikov opravlja služba Občine Kočevje, zadolžena za
krajevne skupnosti.
16. člen
(1) Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in
predlaga skupne predloge iz področja GJS županu občine,
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in
financiranjem GJS in s tem povezanih objektov in naprav v
razmerju do občine,
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev GJS
in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave.
(2) Predlogi iz področja GJS se obravnavajo na sosvetu
krajevnih skupnosti, ki ga skliče župan.
(3) Predloge sveta uporabnikov, ki sodijo v pristojnost občinskega sveta, župan posreduje občinskemu svetu v obravnavo.
IX. PREHODNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS,
št. 37/95).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
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Na podlagi 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/98,
51/98, 62/98, 1/02, 93/04), 27. člena Statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02,
43/03 in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski
svet Občine Kočevje na 4. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel

3.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi
sredstvi proračuna Mestne občine Koper v enakem obdobju
preteklega leta.
Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna Mestne občine Koper v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2014 je znašal 10.651.827,00 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

4.
Začasno financiranje do višine izdatkov določenih v
3. točki tega sklepa se izvaja v okviru tekočih prejemkov na
ločenem podračunu proračuna Mestne občine Koper in s črpanjem sredstev na računih Mestne občine Koper iz preteklih let.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje znaša 0,00148 EUR.
2. člen
Vrednost točke se uporablja od 1. januarja 2015 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2014-2106
Kočevje, dne 5. januarja 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

KOPER
32.

Sklep o začasnem financiranju Mestne
občine Koper in Občine Ankaran v obdobju
januar–marec 2015

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13
– popr. in 101/13), 30. člena ZFO (Uradni list RS, št. 123/06,
101/07 – odločba US, 57/08 in 36/11) in 42. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in Statutarnega
sklepa Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 88/14) izdajava
župana naslednji

SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine Koper
in Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2015
1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Koper in Občine Ankaran iz proračunskih sredstev v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015.
2.
Začasno financiranje zakonskih nalog in drugih s predpisi določenih namenov porabe se izvaja na podlagi Odloka o
proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 111/13), Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2014 – rebalans (Uradni list RS, št. 26/14)
in na podlagi določb tega sklepa.
Do sprejetja proračunov Mestne občine Koper in Občine
Ankaran za leto 2015 se začasno financiranje obeh občin izvaja na ločenem podračunu proračuna Mestne občine Koper v
razmerju in na način, ki ga določita župana s skupnim sklepom.

5.
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih
proračunskih postavk kot v preteklem letu do višine pravic
porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem
delu proračuna.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki
proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na
stanje na dan 31. december 2014.
6.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju
plačani odhodki in izdatki, ki bremenijo posamezno občino ter
vplačani prihodki in prejemki, ki pripadajo posamezni občini,
vključijo v proračun Mestne občine Koper za leto 2015 oziroma
v proračun Občine Ankaran za leto 2015.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 410-165/2014
Koper, dne 31. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Št. KAB.865.14
Ankaran, dne 31. decembra 2014
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze
pubbliche (G. U. della RS, n. 11/11 – testo unico ufficiale 4,
110/11 – ZDIU12, 14/13 – mod. e 101/13), dell’articolo 30 della
ZFO (Gazzetta ufficiale 123/06, 101/07 – Sentenza CC, 57/08
e 36/11) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff. n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e la Delibera statutaria
del Comune di Ancarano (G. U. della RS, n. 88/14) i sindaci
emaniamo la seguente

DELIBERA
sull’esercizio provvisorio del bilancio
del Comune città di Capodistria e del Comune
di Ancarano nel periodo gennaio–marzo 2015
1.
Con la presente viene deliberato l’esercizio provvisorio
del bilancio del Comune città di Capodistria e del Comune di
Ancarano per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015.
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2.
Il finanziamento provvisorio delle attribuzioni comunali e
di altre finalità previste dalla normativa avviene in conformità
del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 111/13),
Decreto sulle modifiche del Decreto sul bilancio di previsione
del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 – revisione
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 26/14) e in base alle disposizioni
della presente delibera.
Fino all’approvazione dei bilanci del Comune città di Capodistria e del Comune di Ancarano per l’anno 2015 il finanziamento provvisorio dei due comuni avverrà tramite un sottoconto separato del bilancio del Comune città di Capodistria
nella proporzione e con le modalità, definite dai sindaci tramite
delibera congiunta.
3.
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, i fruitori diretti
del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare
pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario in misura non
superiore alle somme spese nel medesimo periodo dell’esercizio precedente del Comune città di Capodistria.
Le spese ed altri costi a carico del bilancio del Comune città di Capodistria attuate nel periodo dal 1° gennaio al
31 marzo 2014 ammontano a 10.651.827,00 EURO e rappresenta l’ammontare del finanziamento provvisorio previsto dalla
presente delibera.
4.
L’esercizio provvisorio nei limiti previsti nell’articolo 3 della
presente delibera avviene entro i limiti delle entrate correnti sul
sottoconto separato del bilancio del Comune città di Capodistria ed attingendo ai fondi detenuti sui conti del Comune città
di Capodistria riferiti agli esercizi precedenti.
5.
Nel corso dell’esercizio provvisorio i fruitori diretti del
bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare
pagamenti a carico delle medesime voci di spesa del bilancio
come nell’esercizio passato esclusivamente nei limiti della quota prevista dal rispettivo piano finanziario, definita nella parte
particolare del bilancio comunale.
Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio
non possono aumentare il numero di dipendenti rispetto alla
situazione al 31 dicembre 2014.
6.
Le spese liquidate, a carico del singolo Comune, e le
entrate riscosse, dal singolo Comune, alla conclusione del
periodo di esercizio provvisorio, saranno iscritte nel bilancio
di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015
ossia nel bilancio di previsione del Comune di Ancarano per
l’anno 2015.
7.
La presente deliba entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia e si applica dal 1° gennaio 2015.
N. 410-165/2014
Capodistria, 31 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
N. KAB.865.14
Ancarano, 31 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-22/2011
Koper, dne 19. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10
in 40/12 – ZUJF) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05,
111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr
in 110/13) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
18. decembra 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 3116/14, 3116/15 in 5563/3,
k.o. Bertoki, nepremičnini s parc. št. 2715/13, k.o. Gradin,
nepremičnini s parc. št. 1993/5, k.o. Hribi, nepremičninam s
parc. št. 390/2 in 690/3, k.o. Koper, nepremičninam s parc.
št. 22/65 in 22/66, k.o. Kubed, nepremičnini s parc. št. 3528/12,
k.o. Pregara, nepremičninam s parc. št. 80/8, 255/36, 255/37,
258/10, 258/13, 390, 664/61, 4585/39, 4585/42, k.o. Semedela,
nepremičnini s parc. št. 979/12, k.o. Škofije, nepremičnini s
parc. št. 5054/8, k.o. Truške se odvzame status javnega dobra
lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-22/2011
Koper, dne 18. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e
la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05,
67/06 e 39/08)
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PROMULGO LA DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478-22/2011
Capodistria, 19 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-testo unico ufficiale 2, 76/08,
79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), per effetto degli articoli 27 e 127
dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23
della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – ZGO-1-testo unico
ufficiale 1, 92/05, 111/05 – decisione della CC, 93/05, 120/06
– sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11
– sentenza della CC, 57/12 e 101/13 – ZDavNepr e 110/13),
il Consiglio comunale del Comune citta di Capodistria, nella
seduta del 18 dicembre 2014 ha accolto la seguente

DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I.
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulle particelle n. 3116/14, 3116/15 e 5563/3, c.c. Bertocchi, il bene immobile insistente sulla particella n. 2715/13, c.c.
Gradin, il bene immobile insistente sulla particella n. 1993/5,
c.c. Hribi, i beni immobili insistenti sulle particelle n. 390/2 e
690/3, c.c. Capodistria, i beni immobili insistenti sulle particelle
n. 22/65 e 22/66, c.c. Kubed, i beni immobili insistenti sulla
particella n. 3528/12 c.c. Pregara, i beni immobili insistenti sulle
particelle n. 80/8, 255/36, 255/37, 258/10, 258/13, 390, 664/61,
4585/39, 4585/42 c.c. Semedella, i beni immobili insistenti sulla
particella n. 979/12 c.c. Škofije, i beni immobili insistenti sulla
particella n. 5054/8 c.c. Truške.
II.
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione viene trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato
di rilevanza locale.
III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-22/2011
Capodistria, 18 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

34.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

Uradni list Republike Slovenije
RAZGLAŠAM
SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478–21/2011
Koper, dne 19. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10
in 40/12 – ZUJF) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1,
92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNeprem. in 110/13) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 18. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 1297/10, 4443/5, k.o. Bertoki, pri nepremičnini s parc. št. 830/8, k.o. Boršt, pri nepremičnini
s parc. št. 2160/3, k.o. Hribi, pri nepremičnini s parc. št. 109/13,
k.o. Koper, pri nepremičninah s parc. št. 781/2, 795/8, k.o.
Marezige, pri nepremičnini s parc. št. 2669/2, k.o. Semedela,
pri nepremičnini s parc. št. 2418/13, k.o. Sveti Anton, pri nepremičninah s parc. št. 720/4, 720/5, 720/7, 912/4, k.o. Šmarje, pri
nepremičnini s parc. št. 1332/9, k.o. Truške, pri nepremičninah
s parc. št. 999/2, 1000/2, 1004/4, 1004/6, 1005/2, 1006/2,
1006/3, k.o. Vanganel, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 1297/10, 4443/5, k.o. Bertoki, pri nepremičnini
s parc. št. 830/8, k.o. Boršt, pri nepremičnini s parc. št. 2160/3,
k.o. Hribi, pri nepremičnini s parc. št. 109/13, k.o. Koper, pri
nepremičninah s parc. št. 781/2, 795/8, k.o. Marezige, pri nepremičnini s parc. št. 2669/2, k.o. Semedela, pri nepremičnini
s parc. št. 2418/13, k.o. Sveti Anton, pri nepremičninah s parc.
št. 720/4, 720/5, 720/7, 912/4, k.o. Šmarje, pri nepremičnini
s parc. št. 1332/9, k.o. Truške, pri nepremičninah s parc.
št. 999/2, 1000/2, 1004/4, 1004/6, 1005/2, 1006/2, 1006/3,
k.o. Vanganel, zaznamuje status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478–21/2011
Koper, dne 18. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune citta di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
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PROMULGO LA DELIBERA
sull'acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478–21/2011
Capodistria, 19 dicembre 2014

Št.

DELIBERA
sull'acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I.
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1297/10, 4443/5 c.c. Bertocchi, al bene immobile
insistente sulla particella n. 830/8, c.c. Boršt, al bene immobile insistente sulla particella n. 2160/3, c.c. Hribi, al bene
immobile insistente sulla particella n. 109/13 c.c. Capodistria,
ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 781/2,
795/8, c.c. Marezige, al bene immobile insistente sulla particella n. 2669/2, c.c. Semedella, al bene immobile insistente
sulla particella n. 2418/13 c.c. Sveti Anton, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 720/4, 720/5, 720/7,
912/4, c.c. Šmarje, al bene immobile insistente sulla particella
n. 1332/9, c.c. Truške, ai beni immobili insistenti sulle particelle
catastali n. 999/2, 1000/2, 1004/4, 1004/6, 1005/2, 1006/2,
1006/3, c.c. Vanganel tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale.
II.
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione e trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione
tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza
locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle
catastali n.1297/10, 4443/5 c.c. Bertocchi, al bene immobile
insistente sulla particella n. 830/8, c.c. Boršt, al bene immobile insistente sulla particella n. 2160/3, c.c. Hribi, al bene
immobile insistente sulla particella n.109/13 c.c. Capodistria,
ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 781/2,
795/8, c.c. Marezige, al bene immobile insistente sulla particella n. 2669/2, c.c. Semedella, al bene immobile insistente
sulla particella n. 2418/13 c.c. Sveti Anton, ai beni immobili
insistenti sulle particelle catastali n. 720/4, 720/5, 720/7,
912/4, c.c. Šmarje, al bene immobile insistente sulla particella
n. 1332/9, c.c. Truške, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 999/2, 1000/2, 1004/4, 1004/6, 1005/2, 1006/2,
1006/3, c.c. Vanganel.
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III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478–21/2011
Capodistria, 18 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(G.U. della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 76/08, 79/09,
51/10 e 40/12 – ZUJF), per effetto degli articoli 27 e 127 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01,
29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù
dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati
(G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-testo unico ufficiale 1,
92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza
della CC 126/07, 108/09, 61/10- ZRUD-1, 20/11 – Sentenza CC, 57/12, 101/13 – ZdavNeprem. e 110/13), il Consiglio
comunale del Comune citta di Capodistria, nella seduta del
18 dicembre 2014 ha accolto la seguente
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35.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta 384 Velika
Hrušica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) in 51. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je župan Mestne občine
Ljubljana sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta 384
Velika Hrušica
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta 384 Velika Hrušica za del enote
urejanja prostora GO-318 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi
Območje OPPN se nahaja v naselju Spodnja Hrušica ob
Hruševski cesti. Na zahodni strani ga omejuje naselje Spodnja
Hrušica, na severni in južni strani Hruševska cesta, na vzhodni
strani pa Pot spominov in tovarištva. Območje je nepozidan
zelen prostor travniških in njivskih površin, ki se na jugu izteka
v severno pobočje Golovca.
Območje OPPN obsega del enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) GO-318, ki je z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 –
ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga in 9/13, 23/13 – popr., 72/13
– DPN in 71/14 – popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL)
namenjena zidavi pretežno eno in dvostanovanjskih stavb.
Po določilih OPN MOL je za območje EUP GO–318 predvidena priprava OPPN.
V vzhodnem delu območja OPPN je predvidena gradnja
štirinajstih enostanovanjskih stavb (vrstna hiša, dvojček), v zahodnem delu območja OPPN pa gradnja dveh družinskih hiš. Dostop
v območje je preko Hruševske ceste z dvema ločenima uvozoma,
od katerih eden napaja štirinajst stavb in drugi dve družinski hiši
ter obstoječo pozidavo na zahodni strani območja OPPN.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja družinskih
hiš, dvojčkov in vrstnih hiš s pripadajočimi ureditvami prometnih
in zunanjih površin ter komunalne infrastrukture.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Četrtni skupnosti Golovec.
Območje OPPN obsega naslednje zemljiške parcele v
katastrski občini (1733) Bizovik: 405/3, 405/4 – del, 405/5 – del,
408/1, 408/14 – del in 1063/3 – del.
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Območje OPPN meri približno 10.170 m².
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet
9. Javna razsvetljava d.d.
10. Snaga Javno podjetje d.o.o.
11. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
12. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
13. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana
mesto
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba
s plinom
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska
oskrba s toplotno energijo
16. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
3. Telemach d.o.o.
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je variantna rešitev, ki je
izbrana med tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev,
pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi
prikaza stanja prostora, OPN MOL, investicijskih namer investitorjev ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva
meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku
priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo investitorji/lastniki, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite
pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev/lastnikov se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno
občino Ljubljana in investitorji/lastniki.
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8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-17/2013-11
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

METLIKA
36.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 14/09 in 38/10), Zakona o spremljanju državnih
pomoči (Uradni list RS, št 37/04) in Uredbe o posredovanju
podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in
pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št 61/04
in 22/07) je Občinski svet Občine Metlika na 3. redni seji dne
18. 12. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Metlika
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Metlika (Uradni list RS, št. 66/05, 21/07, 64/07, 31/09, 39/10,
85/11, 51/12 in 52/13) – v nadaljevanju Pravilnik, se spremeni
2.a člen, ki po novem glasi:
»Subvencija/pomoč po tem Pravilniku se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12.
2013).
Vrsta upravičenih stroškov po tem Pravilniku je:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč v zvezi
z investicijami v poslovne prostore
– gradnja, nakup, graditev, adaptacije poslovnih prostorov
– stroški nakupa opreme
– stroški opiranja novih delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva
– stroški investicijske in razpisne dokumentacije
– stroški glede pridobitve standarda kakovosti, nakup
patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, blagovnih znamk
– stroški promocije v zvezi z udeležbo na sejmih in razstavah
– stroški najemnine za najem poslovnih prostorov
– stroški nakupa zemljišč.
Subvencija/pomoč po tem Pravilniku dodeljena podjetjem,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bo namenjena za
nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Instrumenti pomoči po tem Pravilniku so:
– subvencioniranje obrestne mere,
– subvencioniranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije,
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– subvencije stroškov nematerialnih investicij,
– subvencioniranje stroškov promocije,
– subvencioniranje najemnine za najem poslovnih prostorov,
– prodaja zemljišč pod ugodnejšimi pogoji,
– znižanje plačila komunalnega prispevka.
Skupna vrednost subvencije/pomoči, dodeljena enotnemu
podjetju (to so vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem
od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.)
ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč,
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
Pri dodelitvi subvencije/pomoči se bo upoštevala kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do
zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne
zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Prosilci morajo pred dodelitvijo sredstev po tem Pravilniku
Občini Metlika posredovati pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje
prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih
dveh in v tekočem proračunskem letu.
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2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Občina Metlika kot dajalec subvencije/pomoči po tem
Pravilniku bo prejemnika pisno obvestil:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013))
– o znesku de minimis pomoči.
Občina Metlika kot dajalec subvencije/pomoči po tem
Pravilniku bo hranil evidence o individualni pomoči de minimis
10 let od datuma dodelitve pomoči.«
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-145/2014
Metlika, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
37.

Sklep o vrednosti točke za izračun davka
od premoženja na območju Občine
Ravne na Koroškem

Na podlagi 16. člena Zakona o davkih občanov (Uradni
list SRS, št. 36/88, 8/89, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92
– ZOMZO, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 1/99 –
ZNIDC, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS in
101/13 – ZDavNepr) izda župan Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen

SKLEP
o vrednosti točke za izračun davka
od premoženja na območju Občine
Ravne na Koroškem
1. člen
Vrednost točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem v letu 2015 znaša 3,2364 €.
Št. 4224-0001/2014
Ravne na Koroškem, dne 31. decembra 2014
Župan
Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen l.r.

38.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 124/08, 89/09, UGSO 39/12 in 56/14) izda župan Občine Ravne na Koroškem
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2015
1. člen
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne na Koroškem v letu 2015 znaša 0,000351.
Št. 4224-0001/2014
Ravne na Koroškem, dne 31. decembra 2014
Župan
Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen l.r.

RAZKRIŽJE
39.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
UPB2 Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB,
110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A,
82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 –
ZIPRS1415-A), ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni
list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine
Razkrižje na 3. redni seji dne 30. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Razkrižje za leto 2014
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 24/14) tako, da se glasi:
»
A.

I.
70

71

72

74

v EUR
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2014
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.378.598,15
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.047.253,00
DAVČNI PRIHODKI
806.488,00
700 Davki na dohodek in dobiček
748.708,00
703 Davki na premoženje
38.660,00
704 Domači davki na blago in storitve
9.120,00
NEDAVČNI PRIHODKI
240.765,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
143.060,00
711 Takse in pristojbine
500,00
712 Globe in druge denarne kazni
400,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.300,00
714 Drugi nedavčni prihodki
90.505,00
KAPITALSKI PRIHODKI
500,00
720 Prihodki od prodaje poslovnih
objektov in prostorov
500,00
TRANSFERNI PRIHODKI
330.845,15
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
90.997,15

Uradni list Republike Slovenije
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. prorač EU
239.848,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.334.184,06
40
TEKOČI ODHODKI
281.205,80
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
134.097,60
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
19.759,20
402 Izdatki za blago in storitve
115.429,00
403 Plačila domačih obresti
2.920,00
409 Rezerve
9.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
650.03,00
410 Subvencije
149.200,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
270.010,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
26.510,00
413 Drugi tekoči domači transferi
204.353,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
393.395,26
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
393.395,26
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
9.510,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
3.010,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
6.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ(I.-II.)
44.414,09
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
54.370,00
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
54.370,00
550 Odplačila domačega dolga
54.370,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–9.955,91
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–54.370,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–44.414,09
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2013
16.975,32
«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje
za leto 2014 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0037/2014-3
Šafarsko, dne 30. decembra 2014
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
40.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Ob potoku«

Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi z
61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 –
sklep US in 76/14 – odločba US), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 27/08
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in 16. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne
18. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Ob potoku«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob potoku« se spreminja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob
potoku« (Uradni list RS, št. 39/10).
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob potoku« je izdelal IDEAAL Projekt
d.o.o. pod št. proj. ID/PR/2/225/2014-julij 2014.
2. člen
V 5. členu se v drugi alineji črta beseda »sedemindvajsetih«.
3. člen
V 8. členu se v drugi alineji točke (1) Umestitev v prostor
črta beseda »sedemindvajsetih«.
4. člen
V 9. členu se v celoti spremeni poglavje »Pogoji za vrstne
stanovanjske zgradbe« in se glasi:
»Velikost in zmogljivost objekta:
Samostojno stoječe vrstne zgradbe so tlorisnih mer max.
11 x 9 m. Imajo etažnost P+M. Vertikalni gabarit je 9 m nad
koto pritličja, streha dvokapna z možnostjo frčad in naklonom
strešine 35°–45°.
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Oblikovanje zunanje podobe objekta:
Objekt naj bo oblikovan sodobno, z upoštevanjem lokalnih
materialov in detajlov.
Lega objekta na zemljišču:
je prikazana v grafičnem delu na načrtu »Tehnični elementi za zakoličenje objektov« – list št. 2.4.
Ureditev okolice objekta:
Na vhodnem delu objekta so proste površine tlakovane z
zazelenjenimi odtoki. Znotraj gradbene parcele je dopustna postavitev nadstreškov, ureditev teras in drugih pomožnih objektov za lastne potrebe. Na dvoriščni strani objekta je možno
zasaditi sadno drevje, okrasne grmovnice in zelene žive meje.
Ostale površine so zatravljene. Med objekti je možno
izvesti ograje višine 1,2 m.
Od nezahtevnih ali enostavnih objektov se dopuščajo sledeči objekti: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica,
bazen za kopanje, ograja.
Strešine nad enostavnimi ali nezahtevnimi objekti so lahko ravne, enokapne, enakega naklona kot osnovne strešine
stanovanjskih objektov ali z drugim naklonom. Lociranje nezahtevnih in enostavnih objektov je možno ob upoštevanju
eventualnih varovalnih pasov, na notranjo stran mejnika, kolikor
se s tem ne poslabšajo bivalne kvalitete sosednjega objekta.
Velikost in oblika gradbene parcele:
je določena z grafičnim delom – »Načrt gradbenih parcel
v katastrski situaciji« – list št. 2.1. in »Načrt gradbenih parcel z
elementi za zakoličenje« – list št. 2.2.
Odstopanja:
Lociranje objektov je možno tudi drugače, kot je opredeljeno v grafičnem delu, vendar so odstopanja možna znotraj
gradbenih linij, kolikor so opravičljiva iz ekonomsko funkcionalnih razlogov ali izhajajo iz pogojev nosilcev urejanja prostora.
Smeri slemen objektov morajo biti usklajene z obstoječo zasnovo oziroma ambientalno ureditvijo gruče hiš.«
5. člen
V 9. členu se v poglavju (3) Pogoji za gradnjo nezahtevnih
in enostavnih objektov za drugim odstavkom doda nov odstavek:
»Na območju vrstnih stanovanjskih zgradb se od nezahtevnih ali enostavnih objektov dopuščajo sledeči objekti:
lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, bazen za
kopanje, ograja.«
6. člen
Dopolni se 11. člen odloka, točka osem Omrežje telekomunikacijskih zvez, in sicer tako, da se za tretjim odstavkom
doda sledeče besedilo:
»Obstoječe TK omrežje (predvsem zračno omrežje) je
potrebno ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne ali tehnične rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta
zaščite, prestavitve in izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite
in prestavitve TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje
na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi
stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi
tega nastali.
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK
kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del).
Pri projektiranju posameznih objektov, kjer bo izveden
TK priključek, se naj predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in
zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske
omarice, mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta.
Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, ki omogoča
24-urni dostop. Notranja telekomunikacijska instalacija se naj
izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporočljiva je izvedba notranje telekomunikacijske instalacije, ki se z ustrezno
cevno povezavo (pri tem se upošteva minimalne dimenzije
instalacijskih cevi) z dovodno TK/omarico zaključi v notranji
TK omarici (minimalnih dimenzij 350 x 400 x 120). V notranji
TK omarici je potrebno zagotoviti električno napajanje (ustrez-
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no nameščena vtičnica 220 V, ki omogoča priklop terminalne
opreme) in prezračevanje.
Znotraj območja je obstoječe omrežje kabelsko komunikacijskega sistema (KKS). Obstoječe KKS omrežje je potrebno
ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne ali
tehnične rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite, prestavitve in izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve
TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje na določenem
območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave
napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor
tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
Vpliv posegov in predvidenih ukrepov na KKS vode je
potrebno upoštevati v ustrezni dokumentaciji (IDZ; PGD; PZI).
Pri približevanju oziroma vzporednem poteku tras je najmanjša
horizontalna medsebojna razdalja 0,5. Pri križanju KK KKS z
drugimi komunalnimi vodi mora biti kota križanja 90° oziroma
ne manj kot 45°. Minimalni vertikalni odmiki med vodi znaša
0,3 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo z uskladitvijo
tehničnih rešitev. Tehnične rešitve so razvidne iz smernic Telemach d.o.o., ki so sestavni del predmetnega odloka.«
7. člen
Dopolni se 14. člen odloka, točka štiri Varstvo voda, in
sicer tako, da se za tretjim odstavkom doda sledeče besedilo:
»Vsi objekti (tudi nezahtevni in enostavni) s pripadajočo
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni od meje vodnega zemljišča,
to je od zgornjega roba brežine vodotoka Bistrica (vodotok
2. reda) toliko, kot je predpisano s področno zakonodajo.
V skladu z 49. členom Zakona o graditvi objektov si mora
investitor pri pristojnem organu ARSO po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov na obravnavanem območju, v
skladu z veljavno zakonodajo, pridobiti vodno soglasje.«
8. člen
Spremembe in dopolnitve OPPN so stalno na vpogled na
Občini Slovenska Bistrica.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2014-11
Slovenska Bistrica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

41.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev
za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popravek,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 76/14 – odločba
US) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na
2. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za celotno
območje Občine Slovenska Bistrica
1. člen
(1) Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno obmo-

Uradni list Republike Slovenije
čje Občine Slovenska Bistrica se spreminja Odlok o sprejetju
prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89 ter Uradni list RS,
št. 43/92, 3/93, 35/94, 5/00, 45/00, 53/11 in 88/11; v nadaljevanju: odlok o PUP). Spremembe in dopolnitve odloka o PUP je
izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska
ul. 7, Maribor, pod številko naloge 14058.
(2) Spremembe in dopolnitve odloka o PUP se nanašajo
na območja kmetijskih zemljišč ter na del območja stavbnih
zemljišč v naselju Pragersko in poleg tega odloka vsebujejo še
grafični prikaz posebne enote urejanja prostora v k.o. Gaj ter
obrazložitev sprememb in dopolnitev odloka.
2. člen
6. člen odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju iz 1.a in 1.b alineje 5. člena, t.j. na
najboljših in drugih kmetijskih zemljiščih, kot so opredeljena
v veljavnih prostorskih sestavinah planskih aktov za območje
Občine Slovenska Bistrica, so, razen primarne rabe, dovoljeni
naslednji posegi:
a) osuševanje in veliki namakalni sistemi, ki so določeni v
prostorskih sestavinah veljavnih planskih aktov občine;
b) ostale agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja na območju izven zavarovanih območij narave ali vodnih virov;
c) naslednji enostavni objekti po predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje:
– naslednji pomožni objekti v javni rabi (površine stavb do
40 m2, gradbeni inženirski objekti višine do 3,5 m): objekt za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, nadkrita čakalnica na postajališču;
– protihrupne ograje višine do 2 m, če se jih izvaja ob
rekonstrukciji cest;
– podporni zidovi z ograjo za višinsko razliko do 0,5 m, če
se jih izvaja ob rekonstrukciji cest;
– male komunalne čistilne naprave zmogljivosti do 50 PE;
– nepretočne greznice do 30 m 3;
– rezervoarji za vodo do 100 m3;
– vodnjaki in vrtine višine do 5 m, globine do 30 m;
– naslednji priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture: priključek na kategorizirano javno cesto, priključek
na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo, priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska
omrežja);
– kolesarske, gozdne, pešpoti in podobne, ki niso del
cestnega sveta;
– naslednja vodna zajetja ter objekti za akumulacijo in
namakanje prostornine do 250 m3, bazeni do 60 m3: grajeno
zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen
namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik;
– naslednji pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (stavbe
pritlične, enoetažne, površine do 40 m2, stolpni silosi višine do
5 m, gradbeno inženirski objekti višine do 5 m, grajene gozdne prometnice, dvojni kozolci – toplarji površine do 40 m2):
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, skedenj, senik, kašča,
koruznjak, grajeni in montažni rastlinjak večjih dimenzij, grajena
obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora
za trajne nasade, napajalno korito, krmišče, grajena poljska
pot, silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, zbiralnik
gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno
molzišče;
– naslednji pomožni komunalni objekti: revizijski in drugi
jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob,
ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska
postaja,
– naslednji pomožni objekti za spremljanje stanja okolja
(površine stavb do 40 m2): meteorološki objekt za monitoring
kakovosti zraka, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda;

Uradni list Republike Slovenije
d) naslednji nezahtevni objekti po predpisih, ki urejajo
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje:
– naslednji pomožni objekti v javni rabi (stavbe površine
nad 40 m2 do vključno 60 m2, gradbeni inženirski objekti višine
nad 3,5 m do vključno 10 m): objekt za odvodnjavanje ceste,
cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, nadkrita
čakalnica na postajališču;
– protihrupne ograje višine nad 2 m do vključno 3 m, če
se jih izvaja ob rekonstrukciji cest;
– podporni zidovi z ograjo za višinsko razliko do 1,5 m, če
se jih izvaja ob rekonstrukciji cest;
– male komunalne čistilne naprave zmogljivosti od 50 do
2000 PE;
– nepretočne greznice nad 30 m3 do 50 m3;
– vodnjaki in vrtine višine nad 5 m, globine nad 30 m;
– vodna zajetja, objekti za akumulacijo in namakanje
prostornine od 250 m3 do vključno 2.000 m3, če gre za zajem
pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem
ali vodni zbiralnik;
– naslednji objekti za rejo živali: čebelnjak do 20 m2,
ribogojnica do 2.000 m3;
– naslednji pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (stavbe
površine do 150 m2 in višine do 6 m, stolpni silosi višine od 5 m
do 10 m, gradbeno inženirski objekti višine nad 5 m do 10 m,
dvojni kozolci – toplarji površine do 150 m2, zbiralnik gnojnice
do 1.000 m3): kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni
rastlinjak, skedenj, senik, kašča, koruznjak, montažni rastlinjak
večjih dimenzij, grajena obora, grajena ograja za pašo živine,
grajena ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito,
krmišče, grajena poljska pot, silos, pokrita skladišča za lesna
goriva, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče;
e) gradnja objektov, ki se uvrščajo med majhne stavbe po
predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov glede na zahtevnost
gradnje, če sta izpolnjena dva pogoja: da gre za objekte, ki
funkcionalno dopolnjujejo obstoječe osnovne objekte in da se
jih gradi na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo
osnovnega objekta določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu;
f) gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski
(prenosni) elektroenergetski vodi ter 222 – lokalni cevovodi,
lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja;
g) posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
h) rekonstrukcija občinskih cest; dopustni so tudi objekti,
ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija občinske ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne
ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture,
ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestavi zaradi rekonstrukcije občinske ceste;
i) premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska
oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora
za mrežo proti točki, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja
za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade ipd.), poljska
pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža;
j) začasni objekti (kiosk oziroma tipski zabojnik; pomol, to
je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez
čolnov; odprti sezonski gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata; pokriti prostor z napihljivo
konstrukcijo ali v montažnem šotoru; oder z nadstreškom,
sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi
objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem;
objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi).
Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno
stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni;
k) smučišča, vključno z začasno postavljenimi montažnimi
vlečnicami;
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l) objekti za rejo živali, ki se jih po prenehanju rabe lahko
odstrani. Po odstranitvi objektov je treba vzpostaviti prvotno
stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni.
(2) Nepretočne greznice, rezervoarje ter pomožne kmetijsko-gozdarske objekte iz prejšnjega odstavka tega člena,
razen kozolcev, grajenih obor in obor za pašo živine, grajenih
ograj ter opor za trajne nasade, napajalnih korit, krmišč in
grajenih poljskih poti, je dopustno graditi le v neposredni bližini
stavbnih zemljišč. Za neposredno bližino se šteje največ 30 m
oddaljenost od obstoječega stavbnega zemljišča, na katerem
so zgrajene ali načrtovane stavbe.
(3) Kozolcev, ograj ter opor za trajne nasade, napajalnih
korit in krmišč ni dopuščeno priključevati na objekte gospodarske javne infrastrukture.«
3. člen
(1) V 7. členu se črta točka k).
(2) Dosedanja točka l) postane točka k).
4. člen
Za 7. se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Posebna enota urejanja prostora na parcelah
ali njihovih delih št. 448/4, 448/5, 453/3, 731/2, 731/4, 735/1
in 735/2, vse k.o. Gaj
Na zemljiščih na parcelah ali njihovih delih št. 448/4,
448/5, 453/3, 731/2, 731/4, 735/1 in 735/2, vse k.o. Gaj, se
oblikuje posebna enota urejanja prostora, na kateri so v skladu
z merili in pogoji odloka o PUP, ki se nanašajo na urbanistično
oblikovanje območij, arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav, urejanje prometne in komunalne infrastrukture ter druge
pogoje, pomembne za izvedbo prostorskih ureditev in posegov
v prostor, dopustni naslednji posegi:
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in naprav;
– novogradnje objektov, ki vsebinsko, funkcionalno in
tehnološko dopolnjujejo obstoječo dejavnost;
– ureditev manipulativnih površin tako, da omogoča funkcioniranje obstoječe dejavnosti.«
5. člen
Za 10. se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Posebna merila in pogoji za oblikovanje enostavnih
in nezahtevnih objektov na kmetijskih zemljiščih
(1) Poleg smiselnega upoštevanja splošnih meril in pogojev, kot so določeni v odloku o PUP, se za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov na kmetijskih zemljiščih upoštevajo
posebna merila in pogoji, določeni v tem členu.
(2) Za oblikovanje infrastrukturnih objektov se upoštevajo
naslednja merila in pogoji:
– protihrupne ograje: v primeru postavitve na območju
pogledov na zavarovane objekte kulturne dediščine, na naravne vrednote in na silhuete naselij morajo biti transparentne
in morajo imeti ustrezne oznake za preprečevanje možnega
zaletavanja ptic;
– objekt javne razsvetljave: imeti mora enotno oblikovane
elemente vzdolž ene cestne poteze. Pri lociranju drogov je treba
upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih površin (od vozišča, od kolesarske steze itd.). Drogovi naj ne segajo
v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot element delitve
skupnih prometnih površin. Kjer je ob vozišču le pločnik širine
do 2,0 m, je treba drog postaviti ob ograje oziroma na zunanji
rob cestišča. Temelj objekta javne razsvetljave je treba postaviti
tako globoko, da ne bo oviral niveletnega poteka obvoziščnih
površin nad njim oziroma preprečeval postavitve ograj med
javnim in nejavnim svetom. Priporočena je uporaba standardnih
kandelabrov, svetilk in omaric za javno razsvetljavo;
– avtobusno postajališče: z lociranjem avtobusnega postajališča je treba zagotoviti pokritost poselitvenega območja s
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500 m radijem dostopnosti. Upoštevati je treba pogoje za lociranje in oblikovanje avtobusnih postajališč, kot jih opredeljuje
ustrezni pravilnik, ki določa tehnične normative in minimalne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na
glavnih in regionalnih cestah. Postajališča morajo biti razpoznavna, opremljena z nadstreški, opremljena s klopmi, koši za
smeti ter informacijami o prevozu (vozni red, relacija ali številka
linije, načrt mreže linij);
– bazna postaja (antenski drog, antenski nosilec): naprave
in antene se prednostno postavljajo na obstoječe infrastrukturne
objekte (npr. stebre elektroenergetskih vodov) ter druge objekte.
Na kmetijska zemljišča se bazne postaje umešča izjemoma, kadar jih ni smiselno ali jih ni mogoče umestiti na obstoječe objekte.
Objekt je treba oblikovati v skladu z arhitekturno tipiko prostora
ali kot atraktiven tehnološki objekt. Z ustrezno umestitvijo, barvo
in fasadno oblogo je treba zmanjšati vidno izpostavljenost in kontrastnost v prostoru. Območje objekta je treba zasaditi skladno
z okoliškim krajinskim vzorcem, v največji možni meri je treba
ohraniti obstoječo vegetacijo. Ograjne elemente je treba kombinirati s tipičnimi in naravnimi prvinami (živice, plotovi, kamnite
zložbe). Za oskrbo z energijo je treba prednostno uporabljati
obnovljive vire energije, razpoložljive na sami lokaciji (sončna
energija, vetrna energija) ter za dostopnost izkoriščati obstoječe
dostopne poti. Dostopne poti, potrebne v času gradnje, je treba
po izgradnji sanirati v prvotno rabo.
– zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok): postaviti jih je
dopustno le ob javni cesti, kjer je možno zaustavljanje osebnih
in tovornih vozil.
(3) Za oblikovanje pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov se upoštevajo naslednja merila in pogoji:
– kašča, kmečka lopa, rastlinjak, koritasti silos, skedenj in
senik: če so prislonjeni k osnovnemu objektu, morajo biti izvedeni
tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko
pomožnega objekta v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha
ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha;
– kozolec: izveden mora biti kot objekt na stebrih, obvezno z odprtim pritličjem, namenjen sušenju žita in trave.
(4) Za oblikovanje začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi, se upoštevajo naslednja merila in pogoji:
– odprti sezonski gostinski vrt: če je nadstrešnica prislonjena na fasado osnovnega objekta, mora biti izvedena tako,
da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko
pomožnega objekta v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
Pohodno površino vrta se lahko obdela z lesom.
(5) Za oblikovanje začasnih objektov, namenjenih prireditvam, morajo biti predvidene parkirne površine zadostne
kapacitete (glede na pričakovan obisk). Parkirne površine naj
bodo čim bližje kraju prireditve in čim bolj koncentrirane.
(6) Za oblikovanje in urejanje vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem, je treba uporabljati naravne materiale. Sprehajalne poti se morajo prilagajati obstoječi
konfiguraciji terena ter se utrditi in opremiti s klopmi in koši za
odpadke; ob njih se zasadijo drevesa.
(7) Spominska obeležja morajo biti locirana tako, da ne
ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrževanja
infrastrukturnega omrežja.«
6. člen
Odlok o PUP je v času uradnih ur na vpogled na sedežu
Občine Slovenska Bistrica.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2014-12
Slovenska Bistrica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
42.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje
Slovenska Bistrica

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 18/98, 79,99, 31/00, 36/00 in
127/06), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08,
22/09, 55/09, 58/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12 in 57/12),
Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07,
107/10, 87/1, 40/12 in 63/13) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine
Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje
Slovenska Bistrica
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 41/08, 41/10).
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se k naštetim dejavnostim doda
nova dejavnost: »– Q 86.909 – druge zdravstvene dejavnosti«
3. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2014-8
Slovenska Bistrica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

43.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 18/98, 79,99, 31/00, 36/00 in
127/06), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08,
22/09, 55/09, 58/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12 in 57/12),
Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – ZGla-
UPB1) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
na 2. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže-
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valnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 54/10).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 34. člena in na novo glasi:
»Zavod ima v upravljanju objekt na naslovu Ozka ulici 1, 2310
Slovenska Bistrica, parc. št. nepremičnine 1340/2 in del objekta
na naslovu Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica, parc.
št. nepremičnine 1340/1, vse k.o. Slovenska Bistrica.«
3. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2014-7
Slovenska Bistrica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

44.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu
stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji
Polskavi

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, 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
in 76/14 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske
zazidave Drozg v Zgornji Polskavi
1. člen
(Splošno)
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa
začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka
o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji
Polskavi (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve LN).
V veljavi je Odlok o lokacijskem načrtu stanovanjske
zazidave Drozg v Zgornji Polskavi (Uradni list RS, št. 55/05, z
dne 6. 6. 2005), ki pa ni bil realiziran.
Spremembe in dopolnitve LN se pripravijo v skladu z
Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba
US), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter
ostalimi podzakonskimi predpisi.
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev LN)
Območje LN je namenjeno gradnji treh individualnih stanovanjskih objektov, na predhodno odmerjenih parcelah velikosti od 700 m2 do 900 m2 s potrebno prometno, komunalno in
energetsko infrastrukturo.
Zaradi spremembe lastništva in interesa gradnje za trg, se
je potreba po velikosti stanovanjskih enot in umestitvi objektov
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občutno spremenila. Potencialni investitor želi na parcelah
graditi dvojčke.
Zato se pristopi k spremembam in dopolnitvam predmetnega odloka, s katerimi bi se dopolnil tekstualni in grafični del
elaborata.
3. člen
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev LN)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev LN
je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba
US) in ustrezni podzakonski predpisi.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo
samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom
Zakona o prostorskem načrtovanju, vodi po skrajšanem postopku.
4. člen
(Določitev območja)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev LN obsega parcelne št. 904/3, 904/4, 904/5 in 904/6, k.o. Zgornja
Polskava.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve
LN pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora in z že
zastavljenimi strokovnimi rešitvami, ki se glede na predmet
sprememb in dopolnitev akta smiselno dopolnijo in nadgradijo
z dopustnimi posegi in ureditvami.
Izdelava posebnih strokovnih podlag s proučitvijo različnih
strokovnih rešitev ni predvidena, ustrezne strokovne rešitve se
oblikujejo znotraj priprave sprememb in dopolnitev akta.
6. člen
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev LN)
Za pripravo sprememb in dopolnitev LN so opredeljeni
naslednji okvirni roki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AKTIVNOST
priprava osnutka
pridobivanje smernic
pristojnih nosilcev urejanja
prostora
izdelava dopolnjenega
osnutka
javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka

javna obravnava
predaja pripomb in
predlogov načrtovalcu
7. opredelitev načrtovalca
do pripomb in predlogov
8. stališča do pripomb
in predlogov, obravnava
na občinskem svetu
9. izdelava predloga
10. pridobitev mnenj na
predlog
11. sprejem usklajenega
predloga
12. objava sprejetega akta

ROK IZDELAVE
15 dni po sprejemu sklepa
o začetku postopka
15 dni
30 dni po pridobitvi
smernic
prične 7 dni po objavi
javne razgrnitve in traja
15 dni
v času javne razgrnitve
7 dni po zaključeni javni
razgrnitvi
7 dni od predaje pripomb
30 dni od opredelitve
načrtovalca
15 dni
15 dni
na seji občinskega sveta
po pridobitvi mnenj
po sprejemu na seji OS
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7. člen

(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku
priprave sprememb in dopolnitev LN)
V postopek priprave sprememb in dopolnitev LN bodo
vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska
Bistrica
– Krajevna skupnost Zgornja Polskava, Mladinska ulica 12, 2314 Zgornja Polskava
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Krekova 17,
2000 Maribor.
Kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
LN izkazalo, da je treba v postopek vključiti tudi druge nosilce
urejanja prostora in pridobiti njihove smernice ter mnenja, se
le-ti ustrezno vključijo v postopek.

Uradni list Republike Slovenije
3.
Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji
načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem
skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 11001-17/2014-5
Šempeter pri Gorici, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

ŽIROVNICA

8. člen

46.

(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev LN)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
LN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik oziroma
naročnik sprememb in dopolnitev LN, Gradbeništvo Repnik
Jože s.p., Fram.
9. člen
(Veljavnost in objava sklepa)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr. in 101/13) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni
list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. seji dne 18. 12. 2014 sprejel

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

ODLOK
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016

Št. 3505-10/2014-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 29. decembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto
2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2016
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine ter javnega podjetja in javnih
zavodov na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

ŠEMPETER - VRTOJBA
45.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2015

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12 in 10/14) in 15. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 3. redni seji, dne 18. 12. 2014
sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015.
2.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje
proračuna.

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun Občine Žirovnica za leto 2016 sestavljajo:
– splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
– posebni del proračuna,
– načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A.
I.

70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

3.442.043
3.188.630
2.707.657
2.280.802
332.130
94.725

Uradni list Republike Slovenije
71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki
minus skupaj odhodki)
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki
brez prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)
III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750)
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV
(IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Št.

480.973
322.300
2.360
5.000
151.313
180.000
180.000
73.413
73.413
3.761.452
1.177.264
247.494
38.491
842.828
830
47.621
1.290.910
31.500
620.014
245.947
393.449
1.249.873
1.249.873
43.405
6.605
36.800
–319.409

–330.579
720.456

0
0
0
0
340.000
340.000
340.000
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VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Stran
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20.591
20.591
20.591
3.666
319.409
319.409
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Žirovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine
oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska
sredstva na podlagi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega
razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, na
predlog komisije s sklepom dodeli župan. Vlagatelj, ki meni,
da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu
razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko
pisno vloži pri županu ugovor zoper sklep župana v roku 8 dni
od prejema sklepa. V ugovoru mora natančno navesti razloge,
zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne
razloge ter v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o dodelitvi
sredstev. S sklepom lahko spremeni prejšnjo odločitev. Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih
v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki
proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih
uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki
od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in
odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi prihodki od:
– turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja
turizma,
– koncesijske dajatve od iger na srečo, ki se namenijo
za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično
infrastrukturo,
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo
za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarne takse, ki se namenijo za opremljanje gasilskih
enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo,
– prispevkov občanov za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja, ki se namenijo za izgradnjo komunalne infrastrukture.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun.
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Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih
financah in s tem odlokom lahko prerazporedi pravice porabe v
posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa.
Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe pa
župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko
župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov
v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen
(ravnanje z nepremičnim premoženjem)
Župan je pooblaščen, da sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nakup in prodajo nepremičnin do
vrednosti 10.000 EUR. O pravnem poslu na podlagi pooblastila
župan obvesti občinski svet.
Pod pogoji določenimi v veljavnem Zakonu o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (spremenjene prostorske potrebe, nepredvidene okoliščine na trgu),
župan lahko sklene pravne posle izven letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem občine do 20 % skupne vrednosti
poslov navedenih v letnem načrtu.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme presegati
100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prav tako omejitev ne velja za obveznosti prevozov šolskih otrok, vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanja občinskih
cest in izdajanja občinskega časopisa.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poviša za več kot
30 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna in
sicer brez soglasja občinskega sveta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
predlog župana in na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) oziroma
druge ustrezne dokumentacije.

Uradni list Republike Slovenije
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v
načrt razvojnih programov, sprejema župan.
9. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini
5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 10 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine
340.000 EUR.
Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti
javnega podjetja in javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica
oziroma soustanoviteljica, vendar največ do 5 % načrtovanih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, v letu v katerem se
daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnega podjetja)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 30.000 EUR.
Soglasje k zadolžitvi izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
v letu 2016 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V primeru začasnega financiranja Občine Žirovnica v
letu 2017, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0042/2016
Breznica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ČRNOMELJ
47.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Kočevje

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12
– ZUPUDPP-A in 109/12) ter 7. in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet
Občine Črnomelj na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Kočevje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Kočevje (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelan na podlagi tretje alineje 1. točke
2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) OPPN je izdelalo podjetje SAPO, d.o.o., pod št. OPPN20/2013 v decembru 2014.
2. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta
v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del (besedilo odloka) je sestavljen iz naslednjih poglavij:
– opis prostorske ureditve,
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
– splošna določila,
– podrobna določila,
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije,
– faznost izvedbe prostorske ureditve,
– drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN,
– odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta.
(3) Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
1. Izsek iz občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj
2. Pregledna situacija
2.1 Situacija s prikazom prostorske ureditve v širšem
prostoru (DOF)
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4.1 Ureditvena situacija OPPN, M 1:1000
4.2 Ureditvene enote OPPN, M 1:1500
4.3 Prerezi terena s prikazom pozidave, M 1:1000
4.4 Prikaz območja za razvoj objektov, M 1:1500
5.1 Prometna situacija, M 1:1000
5.2 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro, M 1:1000
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6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanje narave, M 1:1500
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1500
8. Načrt parcelacije, M 1:1500.
3. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine
Črnomelj
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev akta
6. Povzetek za javnost
7. Okoljsko poročilo – odločba glede celovite presoje
vplivov na okolje.
4. člen
(pomen kratic)
Kratice uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– EO: enostavni objekt,
– FI: faktor izrabe gradbene parcele,
– FZ: faktor zazidanosti gradbene parcele,
– GJI: gospodarska javna infrastruktura,
– NO: nezahtevni objekt.
5. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem OPPN so uporabljeni izrazi, kot jih določa Odlok
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 82/11, 105/11 – TP in 10/13 – obvezna razlaga).
(2) V tem OPPN so uporabljeni še drugi izrazi, in sicer:
ureditvena enota:
je sklop gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi, predvsem glede dovoljenih dejavnosti in urbanistično-arhitekturnih
pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev,
območje za razvoj objekta(ov):
predstavlja zemljišče, ki je omejeno s parcelnimi mejami,
gradbeno mejo, gradbeno linijo ipd., na katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Na
površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst
objektov ter vseh zunanjih ureditev,
pravokotna frčada:
je funkcionalna strešna odprtina, namenjena osvetlitvi
mansardnih ali podstrešnih prostorov, ki ne sega preko slemena strehe in ne prekinja kapne lege objekta; oblikovana je kot
pravokoten kubus z ravno oziroma enokapno streho; frčada(e)
se postavljajo skladno s kompozicijo fasade, praviloma so osno
prilagojena okenskim odprtinam,
kubus:
osnovni element objekta, stavbe (kvader, kocka), ki s
svojim položajem in volumnom opredeljuje oziroma omejuje
prostor; objekt je enotnega kubusa, če stranice niso zalomljene
ipd.,
pomožni kubus:
je prizidek k obstoječemu objektu ali posamezen del
objekta, ki s svojo postavitvijo in obliko dopolnjuje tako funkcijo
kot tudi podobo osnovnega kubusa; kot pomožni kubus se ne
štejejo objekti kot so nadstrešek in pergola, kot pomožni kubus
se šteje garaža, zgrajena kot prizidek oziroma kot del objekta
in podobno,
gradbena linija osnovnega objekta:
je gradbena linija, ki jo določa stranica osnovnega objekta, v primeru, da je postavljena ob javni prostor naselja, ki
ga opredeljuje glavna dostopna pot v območje (cesta A) ali
regionalna cesta.
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II. TEKSTUALNI DEL OPPN
1. Opis prostorske ureditve
6. člen
(prostorske ureditve)
S tem OPPN se na območju dela mesta Črnomelj načrtuje
ureditev:
– območja za enostanovanjsko gradnjo,
– območja z možnostjo razvoja centralnih dejavnosti,
– območja zelenih površin,
– pripadajočih zunanjih površin in
– gospodarske javne infrastrukture.
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ta v območju, vendar pa bodo nove ureditve pozitivno vplivale
na prometni režim v območju.
(2) Del obravnavanega območja OPPN se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste I. reda, št. R1-218, na odseku
1213 Črnomelj–Kanižarica v km 0,830 na levi strani v smeri
državne stacionaže (v nadaljevanju: regionalna oziroma državna cesta). Posegi v varovalni pas državne ceste se izvajajo v
soglasju z upravljavcem.
(3) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega
vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov znotraj
in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.
11. člen

7. člen

(koncept prostorske ureditve)

(rušitve objektov)

(1) Območje OPPN se ureja kot mirno stanovanjsko območje, namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostim. V delu
kjer meji na regionalno cesto in ob vozliščih poti so dovoljene
centralne dejavnosti v manjšem obsegu.
(2) Na območju OPPN se načrtuje nova povezovalna
cesta, med regionalno cesto na severu in območjem gozda
na jugu, ki je del, v strateškem delu Občinskega prostorskega
načrta Občine Črnomelj, načrtovane povezovalne ceste.
(3) Na območju OPPN se načrtuje enostanovanjska pozidava. Na vzhodnem in južnem robu območja, se v okviru OPPN
načrtuje zeleni pas, ki novo sosesko loči od goste strukture
stanovanjske pozidave ob Ulici Danila Bučarja na vzhodnem
robu in na jugu omogoča počasen prehod grajene strukture v
gozd, brez poseganja v gozdni rob.
(4) OPPN določa izvedbo pozidave v ureditvenih enotah
v smislu oblikovanja urejene soseske, ki predstavlja možnost
razvoja poselitve na južnem delu mesta.

Na območju urejanja se zaradi novih ureditev odstranijo
stanovanjski objekt na zemljišču s parc. št. 758/2, k.o. Loka,
gospodarski objekt na zemljišču s parc. št. 758/3, k.o. Loka
in lesen gospodarski objekt na zemljišču s parc. št. 760/2,
k.o. Loka. Lesene gospodarske objekte je dovoljeno prestaviti
ali jih uporabiti v druge namene (servisni objekti na zelenih
površinah ipd.). Po potrebi se odstrani tudi druge objekte.
2. Umestitev načrtovanih ureditev v prostor
8. člen
(območje urejanja)
(1) Območje OPPN je locirano na JZ delu mesta Črnomelj, ob regionalni cesti Črnomelj – Vinica. Območje predstavlja vmesni prostor med obstoječo grajeno strukturo dela
naselja Loka in Kočevje.
(2) Območje urejanja OPPN obsega naslednje zemljiške
parcele in dele zemljiških parcel, na katerih se izvedejo načrtovane prostorske ureditve: 747/1, 746/3, 746/11, 751/6, 747/2,
752/8, 752/2, 752/14, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 746/12,
752/9, 752/4, 752/15, 752/12, 752/11, 755, 779, del 2414/11,
del 786, del 783, 782, 778/1, del 763/1, 778/2, del 777/2, del
776/2, 775/2, del 776/1, del 1021/10, del 1021/1, del 766, del
763/9, del 760/1, 757, del 756/2, 759, 758/1, 758/4, 758/3, del
758/2, vse k.o. Loka. Območje OPPN meri cca 3,5 ha in je
prikazano v grafičnem delu OPPN.
9. člen
(ureditvene enote)
Območje urejanja je razdeljeno na sedem ureditvenih
enot (UE), in sicer:
– UE A1 – območje obstoječe domačije, s površino
cca 2.899 m²,
– UE A2 – območje ob regionalni cesti, s površino
cca 2.810 m²,
– UE A3 – območje jedra soseske, s površino
cca 19.597 m²,
– UE A4 – območje južnega roba soseske, s površino
2.539 m²
– UE B – območje ob vstopu v sosesko, s površino
cca 3.831 m²,
– UE D1 – zeleni pas na vzhodnem robu dostopne ceste,
s površino cca 947 m²,
– UE D2 – zeleni pas na jugovzhodu območja OPPN, s
površino cca 2.244 m².
10. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Vplivi ureditve v OPPN bodo v času gradnje segali na
zemljišča znotraj in v neposredni okolici OPPN ter zemljišča
potrebna za gradnjo GJI. Po izgradnji predvidenih ureditev bo
soseska sicer predstavljala dodatne obremenitve glede prome-

3. Splošna določila
12. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Na območju OPPN so dopustne dejavnosti, ki ne
motijo bivanja in ne generirajo tovornega prometa ter z njim
povezanih potreb po parkirnih mestih (površina prostorov za
dejavnost do 60 m²).
(2) V UE B so dopustne dejavnosti, ki ne motijo bivanja in
ne generirajo tovornega prometa ter z njim povezanih potreb po
parkirnih mestih (površina prostorov za dejavnost do 120 m²).
(3) V UE A1 je poleg dejavnosti iz prvega odstavka,
v omejenih gabaritih dovoljena sprememba namembnosti in
gradnja objektov za potrebe dejavnosti povezanih s turizmom,
gostinstvom, trgovino in podobno.
13. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so v UE A1, A2, A3, A4 in UE B
dopustne gradnje naslednjih vrst objektov:
– stanovanjske stavbe, kjer se vsaj polovica uporabne površine uporablja za stanovanjske namene, in sicer so dovoljene
enostanovanjske stavbe,
– nestanovanjske stavbe, ki so pomožni objekti in podobni objekti za dopolnitev obstoječe pozidave ter funkcije
osnovnega objekta in so glede na zahtevnost gradnje manj
zahtevni objekti.
(2) Na območju OPPN so dopustni gradbeni inženirski
objekti gospodarske javne infrastrukture, zelene površine, podporni zidovi, ograje, stabilizacijski objekti za zadržanje plazov
ipd.
(3) Na območju OPPN so v UE A1 in UE B, če se izkaže
investicijski interes, dopustne gradnje nestanovanjskih stavb
(poslovnih, poslovno stanovanjskih), pod pogojem, da ne generirajo tovornega niti večjega osebnega prometa.
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(4) Na območju OPPN je skladno s predpisi dovoljena
gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: majhna
stavba, majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak,
priključek na objekte GJI, samostojno parkirišče (le v UE B in
na delu UE A3), kolesarska pot in pešpot, športno igrišče na
prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekt za oglaševanje (le v UE B, UE D1 in UE D2),
pomožni komunalni objekti, pomožni objekti namenjeni varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
14. člen
(vrste dopustnih gradenj in del)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj
in del:
– gradnje novih objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– sprememba namembnosti delov ali celotnih objektov v
skladu z določili tega odloka,
– vzdrževanje objektov (obsega redno vzdrževanje in
vzdrževalna dela v javno korist),
– odstranitve objektov oziroma njihovih delov.
15. člen
(dopustna izraba prostora)
(1) Na območju UE A1, A2 in A3 je dopusten faktor zazidanosti gradbene parcele največ 0,4 in faktor izrabe največ
0,7. Na območju UE B je dopusten faktor zazidanosti gradbene
parcele največ 0,5 in faktor izrabe največ 1.
(2) Na območju UE B, ki je že pozidano, je dopusten
faktor zazidanosti največ 0,75.
16. člen
(odmiki od mej sosednjih zemljišč)
(1) Odmiki objektov od parcelnih mej sosednjih zemljišč
na robu oziroma znotraj območja OPPN so:
– najmanj 3,0 m – za vse zahtevne in manj zahtevne
objekte,
– najmanj 1,5 m – za majhne stavbe, majhne stavbe kot
dopolnitev obstoječe pozidave, male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,
– 0,5 m – za ograjo, podporni zid, rezervoar, vodnjak,
priključek na objekte GJI, samostojno parkirišče, kolesarsko
pot, pešpot, gozdno pot in podobno, vodno zajetje, pomožne
komunalne objekte in pomožne objekte namenjene varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožne objekte za
spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
(2) Ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je lahko
odmik iz prejšnjega odstavka tega člena tudi manjši, pri čemer
morajo biti zagotovljeni požarni odmiki. Nezahtevni in enostavni
objekti so ob soglasju lastnika lahko postavljeni do parcelne
meje.
4. Podrobna določila
17. člen
(urbanistično-arhitekturni pogoji v UE A1)
(1) V UE A1 je dovoljen razvoj obstoječe domačije, stanovanjskega in gospodarskih objektov. Dovoljena je rekonstrukcija objektov v obstoječih gabaritih in gradnja novih, po določilih
tega odloka.
(2) Dovoljen je podolgovat tlorisni gabarit objektov, z
razmerjem stranic najmanj 1:1,5 in širino največ 9 m. Višinski
gabarit je največ (K) + P + M. Streha objekta je simetrična dvokapnica naklona med 35° in 45°, kritina opečni zareznik, sleme
je vzporedno z daljšo stranico objekta, čopi niso dovoljeni.
Kolenčni zid ne sme biti višji od 1,1 m, dovoljene so pravokotne
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frčade. Na strehe in fasade objektov je dovoljena postavitev
sončnih sprejemnikov, ki ne smejo segati nad sleme. Fasada
objektov se oblikuje sodobno, uporabi se arhitekturne elemente
pravilnih pravokotnih geometrijskih oblik. Dovoljena je horizontalna in vertikalna členitev fasade objekta, prav tako okenskih in
vratnih odprtin. Objektu ni dovoljeno dodajati pomožnih kubusov, razen kot poudarek vhoda v objekt, nadstrešek, oziroma le
v primeru, da je objekt po dodajanju enotnega kubusa.
(3) Možna je dozidava objektov do največjega dovoljenega gabarita ob upoštevanju ostalih pogojev tega odloka.
(4) Dovoljena je gradnja pomožnih objektov (tudi EO, NO)
skladno z določili tega odloka. Oblikovanje pomožnih objektov
se podredi oblikovanju stanovanjskega oziroma poslovnega
objekta.
18. člen
(urbanistično-arhitekturni pogoji v UE A2 in A4)
(1) Dovoljena je gradnja enostanovanjskih objektov ter
pomožnih objektov. Objekti se gradijo vzporedno z dostopnimi
stanovanjskimi ulicami ali vzporedno s plastnicami, glede na
morfologijo terena.
(2) Dovoljen je podolgovat tlorisni gabarit objektov, z
razmerjem stranic najmanj 1:1,5 in širino največ 9 m. Višinski
gabarit je največ (K) + P + M. Streha objekta je simetrična
dvokapnica naklona med 40° in 45°, kritina je opečni zareznik, sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta, čopi niso
dovoljeni. Kolenčni zid ne sme biti višji od 1,1 m, dovoljene
so pravokotne frčade. Na strehe in fasade objektov se dovoli
postavitev sončnih sprejemnikov, ki ne smejo segati nad sleme.
Fasada objekta se oblikuje sodobno, uporabi se arhitekturne
elemente pravilnih pravokotnih geometrijskih oblik. Dovoljena
je horizontalna in vertikalna členitev, ki naj bo enostavna in
poenotena po fasadi osnovnega objekta in pomožnih kubusov.
Dovoljena je uporaba lesa, kovine in stekla. Barve fasad naj
bodo v odtenkih od rumene do rjave, ter bele in sive barve.
Osnovnemu objektu je dovoljeno dodajati pomožne kubuse na
osnovni tloris v vzdolžni in prečni smeri, pri čemer imajo dodani
deli objekta ravno streho, njihov višinski gabarit pa ne sme presegati pritlične etaže objekta. Na območju ob regionalni cesti se
lahko pomožni kubusi dodajajo le za gradbeno linijo osnovnega
objekta, oziroma največ do gradbene meje opredeljene v grafičnem delu akta (4.1 Ureditvena situacija).
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je možna
dozidava objektov do največjega dovoljenega gabarita ob upoštevanju ostalih pogojev tega odloka.
(4) Oblikovanje pomožnih objektov se podredi oblikovanju
stanovanjskega objekta, pomožni objekti imajo poleg dvokapne
simetrične strehe lahko tudi ravno streho, oziroma blago enokapnico skrito za vencem.
19. člen
(urbanistično-arhitekturni pogoji v UE A3)
(1) Dovoljena je gradnja enostanovanjskih objektov ter
pomožnih objektov. Objekti se gradijo vzporedno z dostopnimi
stanovanjskimi ulicami ali vzporedno s plastnicami.
(2) Dovoljen je podolgovat tlorisni gabarit stanovanjskega objekta, z razmerjem stranic najmanj 1:1,25 in širino
največ 10 m. Višinski gabarit je od (K) + P do (K) + P + M
oziroma P + 1 + (p). Streha objekta je ravna ali enokapna,
naklona do 25°. Dovoljena je simetrična dvokapnica nižjega
naklona, največ 35°, pri kateri je kritina opečni ali betonski
zareznik v odtenkih sive (opečni ali betonski zareznik) ali
rjave barve, sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta,
čopi niso dovoljeni. Kolenčni zid ne sme biti višji od 1,1 m,
dovoljene so pravokotne frčade. Na strehe in fasade objektov
je dovoljena postavitev sončnih sprejemnikov, ki ne smejo segati nad sleme. Fasada objekta se oblikuje sodobno, uporabi
se arhitekturne elemente pravilnih pravokotnih geometrijskih
oblik. Dovoljena je horizontalna in vertikalna členitev, ki naj
bo enostavna in poenotena po fasadi osnovnega objekta in
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pomožnih kubusov. Dovoljena je uporaba lesa, kovine, stekla
in drugo. Barve fasad naj bodo v odtenkih od rumene do rjave
ter bele in sive barve. Objekti naj bodo čim bolj enotnega kubusa. Dovoljeno je dodajanje pomožnih kubusov na osnovni
tloris, pri čemer imajo dodani deli objekta ravno streho in ne
smejo presegati višine pritličja. Na območju ob glavni dostopni
cesti (A) v območje OPPN se lahko pomožni kubusi dodajajo
le za gradbeno linijo osnovnega objekta.
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je možna
dozidava objektov do največjega dovoljenega gabarita ob upoštevanju ostalih pogojev tega odloka.
(4) Oblikovanje pomožnih objektov se podredi oblikovanju
stanovanjskega objekta.
20. člen
(urbanistično-arhitekturni pogoji v UE B)
(1) V UE B je dovoljena rekonstrukcija in dozidava obstoječih objektov ter gradnja stanovanjskega objekta oziroma
poslovno-stanovanjskega objekta, s pomožnimi objekti, kot so
nadstreški, garaže in podobno.
(2) Pri oblikovanju stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov se upoštevajo določila za stanovanjske objekte
v enoti UE A2.
(3) Dovoli se gradnja pomožnih objektov (tudi EO, NO) v
okviru dovoljenega faktorja zazidanosti in dejavnosti dovoljenih
z OPPN. Pri oblikovanju le teh se upošteva oblikovanje obstoječega stanovanjskega objekta.
(4) Na območju že zgrajenih objektov se dovoli rekonstrukcija in dozidava obstoječih objektov tako, da se likovno
poenoti podobo grajenega tkiva v območju oziroma približa
oblikovanju predvidenih objektov.
21. člen
(urbanistično-arhitekturni pogoji v enotah zelenih površin)
(1) Na območju UE D1 in D2 so dovoljene javne, poljavne
ali zasebne zelene površine za katere veljajo merila in pogoji iz
22. člena tega odloka.
(2) V območju UE B se ob dostopni cesti v območje uredi
ekološki otok in prostor za transformatorsko postajo. V zaledju
enote se uredi otroško igrišče, prostor za posedanje in podobno. Dovoljena je tudi ureditev manjšega parkirnega prostora za
obiskovalce igrišča.
(3) Dovoljena je gradnja EO in NO, in sicer v neposredno
bližino objektov, ki jim pripadajo oziroma za zeleno bariero
predvidenega drevoreda ali žive meje. Dovoljena je postavitev
urbane opreme, informativnih tabel ipd.
22. člen
(zunanje ureditve)
(1) Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in
oblikovno dopolnjujejo sosesko. Dovoljena je zasaditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami kot so lipa, javor in druge. Na
javnih površinah, predvsem na otroških igriščih, se ne dovoli
uporaba strupenih in alergenih rastlin. Žive meje se na območjih ob dostopnih cestah dovolijo do višine 1 m, drugod lahko
tudi višje. Odmik žive meje od cestišča je najmanj 1 m, od pločnika 0,5 m, zasajena je lahko le tako, da ne ovira preglednosti.
Površine se lahko delno tlakujejo, uredijo z urbano opremo in
podobnimi ureditvami. Uporaba barvno agresivnih ali drsečih
materialov ni dovoljena.
(2) Zelenica ob glavni cesti (cesta A) se ureja kot zelena
površina ali pa kot zasebni prostor sosednjih objektov ob ulici
Danila Bučarja. Zasadi se drevored z avtohtonimi drevesnimi
vrstami kot je javor in druge, možna je tudi zasaditev žive meje
z avtohtonim grmičevjem, ciprese se ne dovolijo.
(3) Urbana oprema javnega prostora mora biti poenotena
(svetilke, ograje, klopi, koši za smeti in podobno) in se izbere
skladno s katalogom mestne opreme za mesto Črnomelj.
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5. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
23. člen
(splošne določbe)
(1) Predvideno pozidavo se veže na obstoječe in predvideno infrastrukturno omrežje. Pri načrtovanju se upošteva
naslednje dokumente:
– Državni prostorski načrt za 3. Razvojno os, južni del,
Novo mesto – Maline (Uredba o državnem prostorskem načrtu
za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem
mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12,
– Projektno dokumentacijo: Obvoznica Črnomelj, št. proj.
94-0411,
– Izgradnja vodovodnega sistema v Občini Črnomelj;
območje Dobliče – Zilje, PGD, št. proj. 1077-2/10, Projekt inženiring d.o.o., Ljubljana,
– Kanalizacija Črnomelj – Ulica Kočevje, IDZ, št. proj.
20/2013, marec 2013, izdelovalca Ambiens Črnomelj d.o.o.,
Črnomelj.
(2) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z GJI se upoštevajo ustrezni tehnični pogoji ter pogoji upravljavcev posamezne vrste GJI. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja
in vzporedni poteki načrtovanih ureditev z vodi GJI obdelajo ter
se zanje pripravijo ustrezne tehnične rešitve.
(3) V primeru, da se med izvedbo ugotovi, da je potrebno
za posamezni obstoječi ali predvideni vod GJI zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca oziroma lastnika določenega infrastrukturnega voda.
(4) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi,
naprave in objekti GJI zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika določene GJI.
(5) V času gradnje se zagotovi čim bolj nemotena oskrba
oziroma obratovanje GJI.
(6) Zagotovi se ustrezna odstranitev vodov GJI na objektih, ki se rušijo.
(7) Direkcija RS za ceste ne bo zagotavljala zaščite pred
vplivi obratovanja in vzdrževanja regionalne ceste na objekte
znotraj območja OPPN.
24. člen
(podrobne določbe glede prometnih ureditev)
(1) OPPN Kočevje se na državno cestno omrežje priključuje predvidoma v km 0,830 na levi strani v smeri stacionaže
regionalne ceste I. reda, št. R1-218, na odseku 1213 Črnomelj–
Kanižarica. Predviden cestni priključek bo z obstoječo državno
cesto in obvoznico Črnomelj tvoril 4-krako križišče.
(2) V prvi fazi izgradnje priključka iz prvega odstavka tega
člena se predvidi nesemaforizirano križišče brez posebnih pasov za zavijalce. V drugi fazi izgradnje prometnega omrežja, ki
sovpada z realizacijo načrtovane soseske, se predvidi možnost
izgradnje posebnih pasov za leve zavijalce (na regionalni cesti
in na kraku povezovalne ceste na zahodno obvozno cesto) ali
dodatna razširitev skupnega pasu, če se ob upoštevanju dejanskih prometnih obremenitev za to izkaže potreba.
(3) Pri načrtovanje se zagotovi:
– varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
– opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence
v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za
varno odvijanje prometa,
– opremljenost s cestno razsvetljavo,
– da s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanje njenega videza oziroma ne bo moteno
vzdrževanje državne ceste,
– upoštevanje obstoječih in načrtovanih komunalnih vodov.
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(4) Pri načrtovanju v območju regionalne ceste se poleg
določil iz prejšnjega odstavka upošteva še naslednja določila:
– osvetlitve objektov v varovalnem pasu regionalne ceste
ne smejo negativno vplivati na udeležence v cestnem prometu,
– vzorec zasaditve površin ob cesti se prilagodi pogojem
vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme v skladu z resorno
zakonodajo,
– trase vodov GJI v območju državne ceste se načrtujejo
izključno v podzemni izvedbi,
– za postavitev objektov za reklamiranje, obveščanje
in oglaševanje turističnih in drugih objektov ter dejavnosti je
potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa.

enostranskim pločnikom na JV strani OPPN. Ob sekundarnih
cestah pločnik ni predviden.
(9) Mirujoči promet: parkirna mesta se zagotavlja znotraj
gradbenih parcel, izjemoma se samostojno parkirišče dovoli
tudi na območju UE A3, na parceli z oznako 25 v grafičnem
delu akta (8 Načrt parcelacije).
(10) Gozdne poti: v območju se zagotavlja dostop do gozdnih površin v zaledju območja OPPN, predvsem na območju
enote UE A4 in južnega dela UE A3, in sicer v primeru, da ni
mogoče zagotoviti nadomestnih gozdnih poti izven stavbnih
zemljišč.

25. člen

(1) Območje OPPN se naveže na obstoječe vodovodno omrežje v regionalni cesti. Razvod javnega vodovodnega
omrežja v območju OPPN je predviden v cestnem telesu.
(2) Območje se oskrbuje s pitno in požarno vodo. Hidrante v nadzemni izvedbi se izvede ob ulicah na vedno dostopnih
mestih.
(3) Dovoljeno je zbiranje in uporaba deževnice.
(4) Pri projektiranju in izvedbi se upošteva odlok, ki v
Občini Črnomelj ureja oskrbo s pitno vodo in ustrezne tehnične
pravilnike in razvojne programe vodooskrbe v Občini Črnomelj.

(prometne ureditve)
(1) Območje OPPN se z glavno dostopno cesto (cesta
A) naveže na regionalno cesto na SZ strani in na JP 556621 –
Ulico Danila Bučarja na JV strani.
(2) Na cesto A se priključijo sekundarne ceste v območju
OPPN (ceste A1, A2 in A3) in rekonstruirana JP 556621 – Ulica
Danila Bučarja, izjemoma tudi individualni priključki. Če se pri
projektiranju dostopne ceste A izkaže, da je priključevanje na
dostopno pot zaradi upravičenih razlogov neizvedljivo, se v fazi
projektiranja najde alternativna rešitev.
(3) Obstoječa javna pot JP 556621 – Ulica Danila Bučarja
se v delu OPPN rekonstruira v širini vozišča 5,0 m z enostranskim pločnikom širine 1,60 m. Ulica Danila Bučarja se v
prehodu v obstoječi del naselja Nova Loka – ob parceli 775/1,
k.o. Loka, zapre za motorni promet, ohrani se peš povezava
in povezava s kolesom. Navezava na Čopovo in Marentičevo
ulico ostane nespremenjena.
(4) Tehnični elementi javne prometne gospodarske infrastrukture:
– glavna dostopna cesta (cesta A) se izvede v skupni širini
11,60 m: vozišče 2x(2,75 m+ 0,50) kolesarska steza 2x(1,25
m+0,5), pločnik 1x1,60 m,
– sekundarne ceste (ceste A1, A2 in A3) se izvedejo kot
dvosmerne slepe ulice širine 5,0 m z obračališčem na slepem
delu ceste,
– JP – odsek 556621 – Ulica Danila Bučarja se v delu
OPPN rekonstruira v širini vozišča 5,0 m z enostranskim pločnikom širine 1,60 m,
– priključni radiji ceste A na regionalno cesto so 12,0 m,
priključni radiji sekundarnih cest (ceste A1, A2, A3) na cesto
A so 10,0 m. Vzdolžni nagib cest se bo praviloma prilagajal
terenu in bo znašal do max 6%, prečni nagib bo min 2,5%. Vsa
križišča so nivojska.
(5) Individualni priključki se praviloma navežejo na sekundarne ceste v območju (ceste A1, A2 in A3) in naprej na cesto
A oziroma na regionalno cesto. Mesta predvidenih priključevanj
so shematsko prikazana v grafičnem delu akta (5.1 Prometna
situacija). Če objektov in zemljišč ni mogoče z ekonomsko
upravičeno rešitvijo navezati na občinsko cesto, se individualni
priključki izvedejo neposredno na regionalno cesto v skladu s
pogoji in soglasjem upravljavca.
(6) Odvodnjavanje prometnih površin znotraj območja se
izvede z odvodom padavinskih voda v lokalne ponikovalnice.
(7) Kolesarski promet: Ob cesti A bo izvedena obojestranska enosmerna kolesarska steza z navezavo na obojestransko
kolesarsko stezo na deviaciji Viniške ceste, ki poteka po celotni
trasi Z obvoznice. Kolesarska steza se označi z različno barvo
asfalta.
(8) Peš promet: Prehode za pešce se načrtuje celostno,
predvidi se ustrezne ukrepe na mestu priključevanja ceste A
na regionalno cesto (cestna razsvetljava, signalizacija itd.). Ob
cesti A se izvede enostranski pločnik z navezavo na pločnik na
Viniški ulici in na pločnik na deviaciji Viniške ceste na SZ strani
OPPN ter na navezavo rekonstruirane Ulice Danila Bučarja z

26. člen
(vodovodno omrežje)

27. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na širšem območju urejanja je predvidena rekonstrukcija kanalizacije v ločenem sistemu v regionalni cesti. V okviru
rekonstrukcije kanalizacije je predvidena izgradnja črpališča na
zemljišču s parc. št. 663/1, k.o. Loka, s tlačnim prečrpavanjem
fekalij v smeri proti Črnomlju in priključevanjem na centralno
čistilno napravo Črnomelj.
(2) Vsa fekalna kanalizacija iz območja OPPN se spelje
v črpališče na zemljišču s parc. št. 663/1, k.o. Loka. Razvod
javnega kanalizacijskega fekalnega omrežja v območju OPPN
je predviden v cestnem telesu gravitacijsko, razen območja ob
sekundarni cesti A1, kjer se del kanalizacije izvede s tlačnim
vodom.
(3) Do izgradnje kanalizacijskega omrežja v območju je
dovoljena gradnja malih komunalnih čistilnih naprav ustrezne
kapacitete. Pred načrtovanjem je potrebno izdelati hidro-geološko analizo prevodnosti meteornih in prečiščenih odpadnih
vod v ponikovalnico. Za obratovanje male čistilne naprave se
sklene pogodba z izvajalcem javne službe.
(4) Za odvod padavinske vode s streh objektov in površin
se padavinska voda spelje v ponikovalnice ali uporabi za sanitarne in druge potrebe.
(5) Pri projektiranju se upošteva odlok, ki v Občini Črnomelj ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode ter ustrezne tehnične pravilnike.
28. člen
(ogrevanje)
(1) Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode se ureja
individualno.
(2) Kolikor se pridobijo vsa soglasja in dovoljenja, je dopustno urejanje skupnega ali daljinskega ogrevanja, npr. daljinsko
ogrevanje na lesno biomaso.
29. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Objekti se priključujejo na elektroenergetsko omrežje
na obstoječi transformatorski postaji TP, Kočevje, locirani na
zemljišču s parc. št. 747/1, k.o. Loka na območju UE A1, ki se
lahko prestavi na območje UE B, in sicer na zemljišče s parc.
št. 760/1, k.o. Loka. Pred odstranitvijo obstoječe TP je potrebno
vključiti v omrežje novo TP in prevezati obstoječe odjemalce iz
TP Kočevje.
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(2) Razvod elektro omrežja v območju OPPN je predviden
v podzemni izvedbi v cestnem telesu.
(3) Celotno elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja
elektroenergetske infrastrukture) se v fazi projektne dokumentacije projektno obdela v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno
tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
(4) Javna razsvetljava: Ob glavni dostopni cesti (cesta
A) na zunanji strani pločnika, se izvede javna razsvetljava.
Ustrezno razsvetljeni morajo biti tudi vsi prehodi za pešce. Ob
sekundarnih dostopnih cestah se izvede javna razsvetljava
po potrebi. Razsvetljava mora biti izvedena s svetilkami, ki ne
povzročajo svetlobnega onesnaževanja, in sicer v skladu z
določili uredbe, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
30. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na območju OPPN je obstoječe telekomunikacijsko
omrežje, ki se ga po potrebi dogradi.
(2) Razvod telekomunikacijskega omrežja v območju
OPPN je predviden v podzemni izvedbi v cestnem telesu.
(3) Celotno telekomunikacijsko omrežje (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja omrežja) se v fazi projektne dokumentacije projektno obdela v skladu
s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi
predpisi in standardi.
31. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Uredi se odvoz komunalnih odpadkov s prevzemnih
mest, ki morajo biti opremljena z zabojniki za odpad po navodilih upravljavca. Lokacije odvzemnih mest so ob dostopnih
poteh na območju OPPN. Ostali odpadki (kosovni, nevarni in
drugi) se zbirajo in odvažajo v skladu z določbami odloka, ki v
Občini Črnomelj ureja ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Na območju OPPN se določi ena zbiralnica ločeno
zbranih in bioloških odpadkov – ekološki otok, in sicer ob vstopu v območje, v okviru UE B.
(3) V času izvajanja gradbenih del morajo investitorji z
gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z uredbo,
ki ureja način ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih.
6. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
32. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
Na območju OPPN ni evidentirane ali zavarovane kulturne dediščine.
7. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave
33. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni območij ali objektov ohranjanja
narave.
34. člen
(varstvo tal in voda)
(1) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le materiali, za katera
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Upoštevajo
se veljavni predpisi za področje varstva voda.
(2) Komunalne odpadne vode se odvajajo v skladu s
27. členom tega odloka. Odvajanje in ponikanje padavinske
odpadne vode se uredi v skladu z določili veljavnih predpisov.
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Odvod vseh odpadnih in padavinskih voda na erozijskem območju prikazanem v grafičnem delu akta (7: Prikaz ureditev
potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) je potrebno
načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča
in s tem preprečena erozija terena. Odnašanje zemljine na
sosednje parcele ni dopustno.
35. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo se na območjih v okolici gradbišča prepreči preseganje mejnih vrednosti prašnih usedlin v zrak (vlaženje odkritih površin na gradbišču in na transportnih poteh,
preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala
z območja urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu
itd.). Uporabljajo se tehnično brezhibna gradbena mehanizacija, delovne naprave in transportna sredstva, ki se redno
vzdržujejo. V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in
delovnih naprav za daljši čas se motor ugasne.
(3) Po končani gradnji se zagotovi učinkovita raba energije in uporaba goriv, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin
ali biomasa) in zagotavljanje energetske učinkovitosti novih
objektov.
(4) Objekti, ki bi povzročali prekomerno onesnaženje zraka na območju OPPN, niso dovoljeni.
(5) Pri ureditvi ogrevanja objektov je potrebno upoštevati
veljavno uredbo, ki ureja emisije snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene
iz materiala, ki zagotavlja dobro vleko in zgrajen dimnik z
ustrezno višino.
36. člen
(varstvo pred hrupom)
Na območju se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju določi II. stopnja varstva pred hrupom,
razen v območju neposredno ob regionalni cesti (UE A1, UE
A2 in UE B), kjer se določi III. stopnja varstva pred hrupom.
Zakonsko določene ravni hrupa ne smejo biti presežene. Za
zmanjšanje hrupa v okolju se med gradnjo uporablja sodobna
gradbena mehanizacija, ki je opremljena s certifikati o zvočni
moči in ne presega s predpisi določenih mejnih vrednosti.
37. člen
(ravnanje s plodnim delom tal)
Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Organizacija gradbišča mora obsegati čim manj
površin in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Rodovitna
zemljina se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal in za urejanje zelenih površin na območju urejanja
ali pa se odpelje na ustrezno deponijo.
38. člen
(varstvo pred onesnaženjem z odpadki)
Pri izvajanju gradbenih del se morajo gradbeni odpadki v
največji možni meri ločevati že pri samem postopku nastajanja.
Na območju OPPN se v času gradnje zagotovi ločeno zbiranje
odpadkov tako za gradbene kot komunalne odpadke. Komunalne odpadke se zbira ločeno v za to namenjenih zabojnikih
ter se pri komunalnem podjetju uredi odvoz ločeno zbranih
odpadkov. Odvečni gradbeni material in gradbeni odpadki se
odpeljejo na ustrezno deponijo oziroma se predajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
39. člen
(učinkovita raba in obnovljivi viri energije)
Pri oskrbi načrtovanih objektov z energijo za ogrevanje
prostorov in sanitarne vode, se zagotovi učinkovito rabo in
izrabo obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa, sončna
energija ipd.).

Uradni list Republike Slovenije
8. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom
40. člen
(ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Na območju OPPN ni opredeljenih omejitev kot so
poplavnost in visoka podtalnica.
(2) Del območja je opredeljen kot erozijsko območje in je
prikazan v grafičnem delu akta (7: Prikaz ureditev potrebnih
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom). Pri pripravi projektne dokumentacije je treba zagotoviti geološko-geotehnično poročilo
s poudarkom na eroziji terena, s katerim se ugotovi stopnja
tveganja za načrtovani poseg. Na podlagi poročila se izbere
ustrezno temeljenje objektov, in sicer tako, da se zaradi posega
v zemljišče ne bo sproščala erozija zemljine ali kako drugače
ogrozila stabilnost zemljišča.
(3) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in
državnimi predpisi oziroma programi.
41. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo območja OPPN se ureja v skladu z
veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
(2) Vse ureditve in objekti v okviru območja OPPN morajo
biti zgrajeni tako, da upoštevajo obvezne protipožarne odmike
oziroma predpisane protipožarne ločitve.
(3) Požarne poti se označijo skladno s predpisi o varstvu pred požarom. V primeru požara mora biti zagotovljena
možnost varnega umika ljudi in živali. Zagotovi se neoviran in
varen dostop z vozili za intervencijo ter delovne površine za
intervencijska vozila oziroma razmeščanje opreme za gasilce.
(4) Vode za gašenje požara se zagotavljajo iz javnega
vodovodnega omrežja s hidranti.
42. člen
(potresna varnost)
(1) Pri dimenzioniranju načrtovanih objektov in ureditev
se upošteva projektni pospešek tal 0,175 g in uvrščenost območja v območje VII. stopnje MCS (Mercali-Cancani-Sieberg)
lestvice, ki velja na tem območju v skladu z določili pravilnika,
ki ureja mehansko odpornost in stabilnosti objektov.
(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se
upošteva določila predpisov glede mehanske odpornosti in
stabilnosti objektov ter določila ostalih predpisov glede varstva
pred potresom.
9. Načrt parcelacije
43. člen
(parcelacija)
(1) Za gradnjo stavbe se določi gradbena parcela glede
na namembnost in velikost ter obliko načrtovanega objekta. Načrt gradbenih parcel je prikazan v grafičnem delu akta
(8: Načrt parcelacije).
(2) Gradbene parcele se lahko po potrebi delijo ali združujejo, pri čemer se površine za razvoj objektov smiselno
prilagodijo novi situaciji.
(3) Za parcele, kjer gradbene parcele niso določene, se
upošteva obstoječe zemljiške parcele, ki se lahko po potrebi
delijo ali združujejo.
10. Faznost izvedbe prostorske ureditve
44. člen
(faznost izvedbe)
(1) Faznost izvedbe ureditev in gradenj je dovoljena tako,
da so posamezne faze zaključene funkcionalne celote, ki lahko
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služijo svojemu namenu tudi brez izgradnje ostalih delov prostorske ureditve.
(2) Za gradnjo na posameznih parcelah predvidenih v
OPPN, ki niso vezane na izvedbo glavne dostopne ceste v
območje in posameznih sekundarnih cest, so dovoljene tudi
začasne rešitve priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo, in sicer tako, da ne ovirajo predvidene ureditve za
komunalno urejanje celotnega območja.
11. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
45. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavcev.
(2) Promet med gradnjo se organizira tako, da na cestnem omrežju ne bo zastojev. V času gradnje ne smejo biti
prekoračene kritične ravni hrupa. Med gradnjo je potrebno
zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na
gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja.
(3) Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo.
(4) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven
območja urejanja se po končanju del čim prej ustrezno sanirajo.
(5) Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo
preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in
podzemnih voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa,
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih
škodljivih snovi. V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih
tekočin ali razsutju drugih materialov) je potrebno zagotoviti
takojšnje ukrepe oziroma posredovanje pristojnih služb.
12. Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev
46. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih
rešitev, določenih z OPPN, če se poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše s prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na
območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo
biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji
morajo soglašati soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo
ta odstopanja.
(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah,
ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziroma določil geodetskega certifikata.
13. Usmeritve za določitev meril in pogojev
po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta
47. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, o čemer s sklepom
odloči Občinski svet Občine Črnomelj, se območje ureja s prostorskim aktom, ki ureja območje mesta Črnomelj.
III. KONČNE DOLOČBE
48. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled v analogni in digitalni obliki na sedežu Občine Črnomelj. V primeru odstopanj med analogno in
digitalno obliko velja analogna oblika.
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49. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-2/2013
Črnomelj, dne 23. decembra 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
- Kozina (Uradni list RS, št. 29/11) je Občinski svet Občine
Hrpelje - Kozina na 11. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
(namen sprejetja)
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve
onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo
potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi
lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)

48.

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku
o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto
2015

Na podlagi 9. člena Odloka o občinskih taksah v Občini
Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/07) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je županja
sprejela

SKLEP
o določitvi vrednosti točke po Odloku
o občinskih taksah v Občini Črnomelj
za leto 2015
1. člen
Vrednost točke iz. 16. člena Odloka o občinskih taksah v
Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/07) za leto 2015 znaša
0,0591 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 426-0065/2014-4
Črnomelj, dne 5. januarja 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Sprejem predvidenih izvedbenih prostorskih aktov je utemeljen na podlagi Sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št.
53/07 z dne 16. 6. 2007).
3. člen
(območje začasnih ukrepov)
Celotno območje Občine Hrpelje - Kozina. Razen območij veljavnih državnih lokacijskih načrtov (Lokacijski načrt za
avtocesto na odseku Divača–Kozina, Uradni list RS, št. 44/96,
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina–Klanec, Uradni list RS, št. 48/98, Lokacijski načrt za avtocesto na odseku
Klanec–Srmin, Uradni list RS, št. 51/99, Državni lokacijski načrt
za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper, Uradni list
RS, št. 43/05).
4. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju se prepove:
– gradnje bioplinarn.
5. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi veljajo še največ eno leto po uveljavitvi
prostorskega akta za ureditveno območje razen ukrepov, ki bi
ovirali izvajanje prostorskega akta in trajajo največ štiri leta od
uveljavitve tega odloka.
6. člen
(začetek veljavnosti)

HRPELJE - KOZINA
49.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-8/2011-6
Hrpelje, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Hrpelje
Zvonko Benčič Midre l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
50.

Uredba o shemah neposrednih plačil

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o shemah neposrednih plačil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa sheme neposrednih plačil, in sicer shemo osnovnega plačila, plačilo za zeleno komponento, plačilo
za mlade kmete, sheme proizvodno vezanih podpor in shemo
za male kmete za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 z dne 17. decembra 2013 o
financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94,
(ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES)
št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto
2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb
(EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v
letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru
skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z
dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano
uredbo Komisije (EU) št. 1001/2014 z dne 18. julija 2014 o
spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike
(UL L št. 281 z dne 25. 9. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1307/2013/EU);
– Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske
politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
639/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 640/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 641/2014 z dne
16. junija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za
neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014,
str. 74; v nadaljnjem besedilu: Uredba 641/2014/EU).
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2. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
1. shema osnovnega plačila je shema, v okviru katere je
osnovno plačilo v obliki plačilne pravice, ki je pravica do plačila
na hektar upravičene površine;
2. aktivirana plačilna pravica je plačilna pravica, za katero je odobreno plačilo na podlagi enega hektarja upravičenih površin v skladu s prvim odstavkom 32. člena Uredbe 1307/2013/EU ali z drugim odstavkom 24. člena Uredbe
639/2014/EU;
3. zelena komponenta je plačilo za kmetijske prakse, ki
ugodno vplivajo na podnebje in okolje;
4. proizvodno vezana podpora je proizvodno vezano plačilo iz V. poglavja te uredbe;
5. gorsko območje je gorsko območje, kakor je opredeljeno s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
6. kmetijska rastlina za namen diverzifikacije kmetijskih
rastlin je kultura katerega koli rodu, opredeljenega v botanični
razvrstitvi kmetijskih rastlin, kultura katere koli vrste v primeru
družin Brassicaceae, Solanaceae in Cucurbitaceae, zemljišče v
prahi, trave in druge zelene krmne rastline, pri čemer se zimska
in spomladanska rastlina obravnavata kot dve kmetijski rastlini,
čeprav pripadata istemu rodu;
7. tehnološka zrelost strnih žit pomeni stopnjo v razvoju
žita, ko to v skladu s BBCH-skalo razvojnih faz gojenih rastlin
za žita doseže polno zrelost, kar pomeni, da je trdo in ga z
nohtom težko razpolovimo;
8. kmetijska dejavnost je v skladu s točko (c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU:
– proizvodnja, reja ali gojenje kmetijskih proizvodov,
vključno z žetvijo, molžo, vzrejo živali in kmetijsko rejo živali ali
– košnja vsaj enkrat letno do 15. oktobra, kar se šteje kot
vzdrževanje kmetijskih zemljišč v stanju, primernem za pašo
ali pridelavo, brez pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo
običajnih kmetijskih metod in strojev;
9. kmetijska površina je orno zemljišče iz točke (f) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU, trajno travinje
iz točke (h) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU
ali trajni nasadi iz točke (g) prvega odstavka 4. člena Uredbe
1307/2013/EU;
10. orno zemljišče iz točke (f) prvega odstavka 4. člena
Uredbe 1307/2013/EU je kmetijska površina, ki je prijavljena v
register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG)
kot GERK z naslednjimi vrstami rabe: 1100 – njiva, 1150 – njiva
za rejo polžev, 1161 – hmeljišče v premeni, 1170 – jagode na
njivi, 1190 – rastlinjak, 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami, le
kadar je namenjen pridelavi jagod, 1610 – kmetijsko zemljišče
v pripravi;
11. trajno travinje iz točke (h) prvega odstavka
4. člena Uredbe 1307/2013/EU je kmetijska površina, ki
je prijavljena v RKG kot GERK z naslednjimi vrstami rabe:
1222 – ekstenzivni sadovnjak, če izpolnjuje pogoje iz prve in
druge alineje tretjega odstavka 19. člena Pravilnika o registru
kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 73/14), 1300 –
trajni travnik, 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi
značilnostmi;
12. trajni nasad iz točke (g) prvega odstavka 4. člena
Uredbe 1307/2013/EU je kmetijska površina, ki je prijavljena v
RKG kot GERK z naslednjimi vrstami rabe: 1160 – hmeljišče,
1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1192 – rastlinjak s
sadnimi rastlinami, razen za pridelavo jagod, 1211 – vinograd,
1212 – matičnjak, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 – ekstenzivni sadovnjak, če ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje tretjega odstavka 19. člena Pravilnika o registru kmetijskih
gospodarstev (Uradni list RS, št. 73/14), 1230 – oljčnik, 1240
– ostali trajni nasadi, razen tistih, na katerih so hitro rastoči
panjevci, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 13. točke tega člena;
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13. hitro rastoči panjevec iz točke (k) prvega odstavka
4. člena Uredbe 1307/2013/EU sta vrba (Salix spp.) in topol
(Populus spp.), pri katerih je najdaljša obhodnja pet let;
14. trave ali druge zelene krmne rastline so trave, travnodeteljne mešanice, deteljnotravne mešanice, detelje, lucerna,
aleksandrijska detelja, perzijska detelja, abesinska gizotija,
sudanska trava ali westerwoldska ljuljka;
15. stročnice iz točke (a) četrtega odstavka 46. člena
Uredbe 1307/2013/EU pri površinah z ekološkim pomenom so
detelje, lucerna, krmni bob, soja, grašica, volčji bob, grahor,
krmni grah, fižol, bob, čičerika, leča in grah.
3. člen
(pristojni organ)
Za izvajanje ukrepov, določenih v tej uredbi, je pristojna
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
4. člen
(letne nacionalne zgornje meje za posamezne sheme
neposrednih plačil)
(1) Letna nacionalna zgornja meja, določena v prilogi II Uredbe 1307/2013/EU, se v skladu s 6. členom Uredbe
1307/2013/EU razdeli na naslednji način:
– za shemo osnovnega plačila se nameni do 54,21 %, pri
čemer je uporabljena možnost iz drugega odstavka 22. člena
Uredbe 1307/2013/EU;
– za plačilo za zeleno komponento se nameni 30 %;
– za plačilo za mlade kmete se nameni do 1 %;
– za sheme proizvodno vezanih podpor se nameni do
15 %.
(2) Za shemo za male kmete se v skladu s 65. členom
Uredbe 1307/2013/EU nameni največ 10 % letne nacionalne
zgornje meje iz prejšnjega odstavka.
(3) Za posamezne sheme neposrednih plačil iz prvega in
drugega odstavka tega člena se sredstva izplačajo v času od
1. decembra tekočega leta do 30. junija po letu, ko je vložena
zbirna vloga v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike.
5. člen
(vlagatelj za sheme neposrednih plačil)
(1) Vlagatelj za sheme neposrednih plačil je nosilec kmetijskega gospodarstva.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, vloži zbirno
vlogo z vlogami za:
1. dodelitev plačilnih pravic iz 10. člena te uredbe;
2. dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve iz
14. člena te uredbe;
3. aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic iz 11. člena te
uredbe;
4. izplačilo plačila za zeleno komponento iz 19. člena te
uredbe;
5. izplačilo plačila za mlade kmete iz 25. člena te uredbe;
6. izplačilo podpore za strna žita iz 29. člena te uredbe;
7. izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih iz
32. člena te uredbe;
8. izplačilo podpore za rejo govedi iz 35. člena te uredbe;
9. izplačilo podpore za zelenjadnice iz 38. člena te uredbe;
10. izplačilo podpore za beljakovinske rastline iz 41. člena
te uredbe in
11. sodelovanje v shemi za male kmete iz 42. člena te
uredbe.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, od vključno
leta 2016 naprej, nosilec kmetijskega gospodarstva, ki sodeluje v shemi za male kmete, vloži zbirno vlogo v skladu
z drugim pododstavkom tretjega odstavka 72. člena Uredbe
1306/2013/EU.
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6. člen
(splošni pogoji za upravičenost do shem neposrednih plačil)
(1) Plačila iz shem neposrednih plačil prejme vlagatelj, ki:
– izvaja kmetijsko dejavnost v skladu z 8. točko 2. člena
te uredbe;
– znaša ugotovljena upravičena površina njegovega kmetijskega gospodarstva najmanj 1 ha v skladu s točko (b) prvega
odstavka 10. člena Uredbe 1307/2013/EU in
– izpolnjuje pogoje iz posameznih shem neposrednih
plačil.
(2) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka, mora v
skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe 1307/2013/EU za
nosilca kmetijskega gospodarstva, ki vlaga vlogo za podporo
za mleko v gorskih območjih iz 32. člena te uredbe oziroma
podporo za rejo govedi iz 35. člena te uredbe in ima manj kot
1 ha ugotovljenih upravičenih površin, skupni znesek neposrednih plačil, ki naj bi mu bil odobren, pred delno ali celotno
ukinitvijo plačil v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, v
danem koledarskem letu znašati najmanj 100 eurov.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, nosilec
kmetijskega gospodarstva, ki je za preteklo leto prejel več kot
5.000 eurov neposrednih plačil in ki v skladu s prvim pododstavkom drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU
upravlja letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča, ni
upravičen do neposrednih plačil, razen če dokaže, da:
– izpolnjuje pogoj iz točke (a) tretjega pododstavka drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU,
– njegov letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja
najmanj tretjino njegovih skupnih prihodkov vseh dejavnosti,
prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na voljo, ali
– je v Poslovnem registru Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu:
AJPES) kot njegova glavna dejavnost opredeljena ena izmed
dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Kot dokazilo se upošteva:
– za prvo alinejo prejšnjega odstavka: izkaz poslovnega
izida iz letnega poročila oziroma iz revidiranega letnega poročila, izdani računi in druge knjigovodske listine za ugotavljanje
prihodka iz nekmetijske dejavnosti v zadnjem obračunskem
letu;
– za drugo alinejo prejšnjega odstavka: izkaz poslovnega
izida iz letnega poročila oziroma iz revidiranega letnega poročila, izdani računi in druge knjigovodske evidence za ugotavljanje
skupnega letnega prihodka in prihodka iz kmetijske dejavnosti
v zadnjem obračunskem letu;
– za tretjo alinejo prejšnjega odstavka: izjava nosilca,
da je ena izmed dejavnosti iz priloge 1 te uredbe vpisana kot
glavna dejavnost v Poslovnem registru AJPES.
(5) Prihodki iz kmetijskih dejavnosti, iz nekmetijskih dejavnosti in skupni prihodki iz tretjega odstavka tega člena se
določijo v skladu z 11. členom Uredbe 639/2014/EU. Znesek
neposrednih plačil za preteklo leto iz napovednega stavka
tretjega odstavka tega člena in znesek neposrednih plačil iz
prve alineje tretjega odstavka tega člena se določita v skladu z
12. členom Uredbe 639/2014/EU.
(6) Za letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča iz
tretjega odstavka tega člena se v skladu s predpisi, ki urejajo
standardno klasifikacijo dejavnosti, uporabljajo klasifikacije,
navedene pod:
– upravljanje letališč: 51.100 Potniški zračni promet,
51.210 Tovorniški zračni promet, 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu;
– upravljanje železniških storitev: 49.100 Železniški potniški promet, 49.200 Železniški tovorni promet;
– upravljanje vodnih objektov: 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode;
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– upravljanje nepremičninske storitve: 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami;
– upravljanje športnih in rekreacijskih igrišč, razen tistih
igrišč, ki se uporabljajo v zasebne namene: 93.110 Obratovanje
športnih objektov, 93.190 Druge športne dejavnosti, 93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov, 55.300 Dejavnost avtokampov,
taborov.
7. člen
(zmanjšanje plačil)
(1) Zmanjšanje plačil se izvede v skladu s prvim in drugim
odstavkom 11. člena Uredbe 1307/2013/EU.
(2) Za izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka
11. člena Uredbe 1307/2013/EU se kot dokazila upoštevajo
obrazci REK-1.
II. SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA
8. člen
(letna nacionalna zgornja meja za shemo osnovnega plačila)
Na letni ravni se višina nacionalne zgornje meje za shemo
osnovnega plačila določi tako, da se od letne nacionalne zgornje meje, določene v prilogi II Uredbe 1307/2013/EU, odštejejo
letne nacionalne zgornje meje, ki so namenjene za zeleno
komponento iz 18. člena te uredbe, za plačilo za mlade kmete
iz 23. člena te uredbe in za sheme proizvodno vezanih podpor
iz 26. člena te uredbe ter prišteje znesek, ki je izračunan na
podlagi 0,3 % v skladu z drugim odstavkom 22. člena Uredbe
1307/2013/EU.
9. člen
(dodelitev plačilnih pravic)
V letu 2015 se plačilne pravice dodelijo v skladu z 10. ali
14. členom te uredbe. Od vključno leta 2016 se plačilne pravice dodelijo le iz nacionalne rezerve v skladu s 14. členom te
uredbe.
10. člen
(dodelitev plačilnih pravic v 2015)
(1) Nosilcu kmetijskega gospodarstva se v skladu s prvim
in osmim odstavkom 24. člena Uredbe 1307/2013/EU dodelijo
plačilne pravice, če poleg pogojev iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe izpolnjuje še enega izmed
naslednjih pogojev:
– je bil za leto 2013 na podlagi zbirne vloge za plačilne
pravice iz sheme enotnega plačila, za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi oziroma za dodatno plačilo za
mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva iz
17., 24. in 25. člena Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/11, 80/12,
85/13, 113/13, 78/14 in 92/14) v skladu s predpisom, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike, upravičen do prejetja plačil,
pred znižanjem ali izključitvijo iz 4. poglavja II. naslova Uredbe
Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete,
spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES)
št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L
št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1069/2014 z dne 10. oktobra
2014 o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 glede
obdobja obvezne reje za premijo za krave dojilje za leto 2014
v Španiji (UL L št. 295 z dne 11. 10. 2014 str. 47), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 73/2009/ES);
– je na dan 15. maja 2013 obdeloval vinograde, kar je
razvidno iz RKG na dan 15. maja 2013;
– je v letu 2014 prejel plačilne pravice iz nacionalne
rezerve v skladu s predpisom, ki ureja neposredna plačila v
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kmetijstvu, kar je razvidno iz odločbe za dodelitev plačilnih
pravic iz nacionalne rezerve za leto 2014;
– je na dan 15. maja 2013 prideloval, vzrejal ali gojil
kmetijske proizvode, vključno z žetvijo, molžo, vzrejo živali in
kmetijsko rejo živali in nikoli ni imel lastniških ali zakupljenih
plačilnih pravic v skladu s točkama (e) in (f) 2. člena Uredbe
Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz III. naslova
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike
in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 316 z dne
2. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih
shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1);
– je pri delnem ali celotnem nakupu oziroma zakupu
kmetijskega gospodarstva pred zadnjim datumom za oddajo
zbirne vloge za leto 2015 v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike, sklenil pogodbo, ki vsebuje pogodbeno določilo o prenosu pravice do dodelitve plačilnih pravic v
skladu z osmim odstavkom 24. člena Uredbe 1307/2013/EU.
(2) Kot dokazila se upoštevajo:
– za četrto alinejo prejšnjega odstavka: pri reji goveda
vpis v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG),
pri pridelavi drugih kmetijskih proizvodov izdani računi za prodane kmetijske proizvode;
– za peto alinejo prejšnjega odstavka: kupoprodajna pogodba, na podlagi katere je postal lastnik kmetijskega gospodarstva, ali zakupna pogodba, ki je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) V primeru dedovanja, sprememb pravnega statusa
ali poimenovanja ter združitev in razdružitev kmetijskih gospodarstev se uporabi 14. člen Uredbe 639/2014/EU. Kot ustrezna
dokazila se upoštevajo podatki iz RKG, sklep o dedovanju za
primer dedovanja, kupoprodajna pogodba, za katero je bil začet postopek vpisa v zemljiško knjigo pred dnem oddaje vloge
za dodelitev plačilnih pravic, za primer združitve in razdružitve
kmetijskega gospodarstva ter kopije aktov, na katerih temelji
sprememba pravnega statusa ali poimenovanja, za primere
sprememb pravnega statusa ali poimenovanja.
(4) Število plačilnih pravic je enako številu hektarjev vseh
ugotovljenih upravičenih površin kmetijskega gospodarstva,
določenih v 12. členu te uredbe, ki jih nosilec kmetijskega
gospodarstva prijavi v zbirni vlogi za leto 2015 in so vpisane v
RKG na dan, ki je določen kot zadnji datum za posredovanje
sprememb zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(5) Ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva iz prejšnjega odstavka znaša najmanj 1 ha, pri čemer
najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele
znaša vsaj 0,1 ha.
11. člen
(aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic)
(1) V skladu s prvim odstavkom 32. člena in 33. členom
Uredbe 1307/2013/EU nosilec kmetijskega gospodarstva aktivira plačilne pravice iz 10. in 14. člena te uredbe z ugotovljenimi upravičenimi površinami iz prvega in drugega odstavka
12. člena te uredbe, če:
– izpolnjuje pogoje iz prvega, tretjega in četrtega odstavka
6. člena te uredbe;
– razen v letu 2015 in v letu oddaje vloge za dodelitev
plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, ima plačilne pravice, ki
jih ima v lasti ali zakupu, vpisane v registru plačilnih pravic in
– izpolnjuje pogoje iz 24. člena Uredbe 639/2014/EU.
(2) Aktiviranje velja za upravičene površine, ki so vpisane
v RKG na dan, ki je določen kot zadnji datum za posredovanje
sprememb zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
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12. člen
(upravičene površine za dodelitev
in aktiviranje plačilnih pravic)
(1) Upravičena površina za dodelitev plačilnih pravic iz 10.
in 14. člena te uredbe in za aktiviranje plačilnih pravic iz prejšnjega člena je površina, določena v drugem odstavku 32. člena
Uredbe 1307/2013/ES. Pri tem se za namene točke (a) tretjega
odstavka 32. člena Uredbe 1307/2013/EU kmetijska površina
kmetijskega gospodarstva uporablja predvsem za kmetijske
dejavnosti, če se v obdobju vegetacije uporablja za nekmetijsko
dejavnost za obdobje, ki ni daljše od 30 dni.
(2) Površina iz prejšnjega odstavka, na kateri se prideluje
konoplja oziroma vrtni mak, je upravičena za dodelitev plačilnih
pravic na podlagi 10. in 14. člena te uredbe ter za aktiviranje in
izplačilo plačilnih pravic iz 11. člena, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– strnjena površina konoplje oziroma vrtnega maka na
posameznem GERK-u znaša najmanj 0,1 ha;
– nosilec kmetijskega gospodarstva je pridobil dovoljenje
za gojenje konoplje oziroma dovoljenje za gojenje vrtnega
maka v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje oziroma vrtnega maka, in
– so, v skladu z 9. členom Uredbe 639/2014/EU, posejane
sorte konoplje oziroma sorte vrtnega maka, ki so vpisane v
Skupni katalog sort poljščin na podlagi Direktive 2002/53/ES.
13. člen
(vrednost plačilnih pravic in konvergenca)
(1) Za plačilne pravice, ki se dodelijo v skladu z 10. členom
te uredbe, se vrednosti za obdobje 2015–2020 izračunajo v
skladu s tem členom.
(2) Nacionalna vrednost na enoto plačilne pravice za leto
2019 se določi tako, da se zmnožek nacionalne zgornje meje
iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU za leto 2019 in odstotka
iz tretjega odstavka tega člena deli s številom vseh plačilnih
pravic za leto 2015 v Republiki Sloveniji iz četrtega odstavka
10. člena te uredbe.
(3) Odstotek iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da
se nacionalna zgornja meja za shemo osnovnega plačila za
leto 2015 iz 8. člena te uredbe, ki je zmanjšana za sredstva za
nacionalno rezervo iz prvega odstavka 14. člena te uredbe, deli
z nacionalno zgornjo mejo iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU
za leto 2015.
(4) Za posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva
se začetna vrednost na enoto plačilne pravice, na podlagi
katere se opredeli vrednosti njegovih plačilnih pravic za obdobje 2015–2020, izračuna tako, da se seštevek izplačila plačilnih pravic pred uporabo znižanj in izključitev iz 4. poglavja
II. naslova Uredbe 73/2009/ES in izplačila dodatnega plačila
za ekstenzivno rejo ženskih govedi pred uporabo znižanj in
izključitev iz 4. poglavja II. naslova Uredbe 73/2009/ES, ki jih je
prejel nosilec kmetijskega gospodarstva za leto 2014 v skladu
s 17. in 24. členom Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/11, 80/12,
85/13, 113/13, 78/14 in 92/14), pomnoži z odstotkom iz petega
odstavka tega člena, ter se tako dobljeni zmnožek deli s številom njegovih plačilnih pravic iz četrtega odstavka 10. člena te
uredbe. Ne glede na prejšnji stavek se nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki mu je bil za leto 2014 priznan primer višje sile ali
izjemnih okoliščin, določenih v 31. členu Uredbe 73/2009/ES,
podatki za leto 2014 nadomestijo s podatki za leto 2013.
(5) Odstotek iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da
se nacionalna zgornja meja za shemo osnovnega plačila za
leto 2015 iz 8. člena te uredbe, ki je zmanjšana za sredstva za
nacionalno rezervo iz prvega odstavka 14. člena te uredbe, deli
s seštevkom izplačil za plačilne pravice in izplačil dodatnega
plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi, pred znižanji in izključitvami iz 4. poglavja II. naslova Uredbe 73/2009/ES, za leto
2014 v Republiki Sloveniji v skladu s 17. in 24. členom Uredbe
o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09,
62/10, 4/11, 81/11, 98/11, 80/12, 85/13, 113/13, 78/14 in 92/14).
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(6) Nosilcem kmetijskih gospodarstev, katerih začetna
vrednost na enoto plačilne pravice iz četrtega odstavka tega
člena je nižja od 90 % nacionalne vrednosti na enoto plačilne
pravice za leto 2019 iz drugega odstavka tega člena, se vrednost na enoto plačilne pravice za leto 2019 izračuna tako, da
se poveča začetna vrednost na enoto plačilne pravice za tretjino razlike med 90 % nacionalne vrednosti na enoto plačilne
pravice za leto 2019 iz drugega odstavka tega člena in začetno
vrednostjo na enoto plačilne pravice iz četrtega odstavka tega
člena.
(7) Če vrednost na enoto plačilne pravice za leto 2019 iz
prejšnjega odstavka ne doseže 60 % nacionalne vrednosti na
enoto plačilne pravice v letu 2019, se dodatno poviša na 60 %
nacionalne vrednosti na enoto plačilne pravice v letu 2019 iz
drugega odstavka tega člena.
(8) Ena petina vrednosti povečanja iz šestega odstavka
tega člena oziroma ena petina seštevka vrednosti povečanj iz
šestega in sedmega odstavka tega člena, ki se deli s številom
plačilnih pravic iz četrtega odstavka 10. člena, ki so bile dodeljene nosilcem kmetijskih gospodarstev iz šestega odstavka
tega člena, predstavlja letno spremembo vrednosti na enoto
plačilne pravice za nosilce kmetijskih gospodarstev iz šestega
odstavka tega člena.
(9) Za nosilce kmetijskih gospodarstev iz šestega odstavka tega člena je vrednost na enoto plačilne pravice za
posamezna leta:
– za leto 2015: seštevek začetne vrednosti na enoto
plačilne pravice iz četrtega odstavka tega člena in letne spremembe vrednosti iz osmega odstavka tega člena;
– za leto 2016: seštevek začetne vrednosti na enoto
plačilne pravice iz četrtega odstavka tega člena in dvakratnika
letne spremembe vrednosti iz osmega odstavka tega člena;
– za leto 2017: seštevek začetne vrednosti na enoto plačilne pravice iz četrtega odstavka tega člena in trikratnika letne
spremembe vrednosti iz osmega odstavka tega člena;
– za leto 2018: seštevek začetne vrednosti na enoto
plačilne pravice iz četrtega odstavka tega člena in štirikratnika
letne spremembe vrednosti iz osmega odstavka tega člena;
– za leto 2019 in leto 2020: seštevek začetne vrednosti
na enoto plačilne pravice iz četrtega odstavka tega člena in
petkratnika letne spremembe vrednosti iz osmega odstavka
tega člena.
(10) Nosilcem kmetijskih gospodarstev, katerih začetna vrednost na enoto plačilne pravice iz četrtega odstavka
tega člena je višja od nacionalne vrednosti na enoto plačilne pravice v letu 2019 iz drugega odstavka tega člena, se
vrednost na enoto plačilne pravice za leto 2019 izračuna
tako, da se od njihove začetne vrednosti na enoto plačilne
pravice odšteje:
– znesek znižanja zaradi kritja povečanj vrednosti plačilnih pravic iz šestega in sedmega odstavka tega člena ter
– znesek znižanja zaradi kritja znižanj letnih zgornjih mej
za shemo osnovnega plačila iz 8. člena te uredbe v skladu
z drugim pododstavkom osmega odstavka 25. člena Uredbe
1307/2013/EU.
(11) Seštevek zneskov znižanj iz prejšnjega odstavka
ne presega 30 % začetne vrednosti na enoto plačilne pravice
posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva iz četrtega
odstavka tega člena.
(12) Znesek znižanja iz prve alineje desetega odstavka
tega člena na nosilca kmetijskega gospodarstva se določi
na podlagi stopnje znižanja, števila njegovih plačilnih pravic
iz četrtega odstavka 10. člena te uredbe, njegove začetne
vrednosti na enoto plačilne pravice iz četrtega odstavka tega
člena in faktorja največ 0,3, vendar po odštetju zneska znižanja
nobena plačilna pravica nima vrednosti na enoto, ki bi bila nižja
od nacionalne vrednosti na enoto plačilnih pravic za leto 2019
iz drugega odstavka tega člena.
(13) Stopnja znižanja iz prejšnjega odstavka je razmerje
med seštevkom vseh zvišanj iz šestega in sedmega odstavka
tega člena v Republiki Sloveniji in seštevkom vseh razlik med
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začetno vrednostjo na enoto plačilne pravice od vseh nosilcev
kmetijskih gospodarstev iz desetega odstavka tega člena in
nacionalno vrednostjo na enoto plačilnih pravic za leto 2019 iz
drugega odstavka tega člena v Republiki Sloveniji.
(14) Ena petina zneska iz dvanajstega odstavka tega
člena, razdeljena s številom plačilnih pravic iz četrtega odstavka 10. člena, ki so bile dodeljene nosilcem kmetijskih
gospodarstev iz desetega odstavka tega člena, predstavlja
letno spremembo vrednosti na enoto plačilne pravice za
nosilce kmetijskih gospodarstev iz desetega odstavka tega
člena.
(15) Znesek znižanja iz druge alineje desetega odstavka
tega člena se za posamezna leta izračuna na naslednji način:
– za leto 2016: Vrednost na enoto plačilne pravice za
leto 2016 po upoštevanju znižanja iz prve alineje desetega
odstavka tega člena se množi s stopnjo znižanja za leto 2016,
ki je enaka količniku razlike zgornjih mej za shemo osnovnega plačila za leto 2015 in za leto 2016 iz 8. člena te uredbe
in seštevka vrednosti na enoto plačilne pravice za leto 2016
vseh plačilnih pravic vseh nosilcev kmetijskih gospodarstev iz
desetega odstavka tega člena po upoštevanju znižanja iz prve
alineje desetega odstavka tega člena;
– za leto 2017: Vrednost na enoto plačilne pravice za
leto 2017 po upoštevanju znižanja iz prve alineje desetega
odstavka tega člena se množi s stopnjo znižanja za leto 2017,
ki je enaka količniku razlike zgornjih mej za shemo osnovnega plačila za leto 2016 in za leto 2017 iz 8. člena te uredbe
in seštevka vrednosti na enoto plačilne pravice za leto 2017
vseh plačilnih pravic vseh nosilcev kmetijskih gospodarstev iz
desetega odstavka tega člena po upoštevanju znižanja iz prve
alineje desetega odstavka tega člena;
– za leto 2018: Vrednost na enoto plačilne pravice za
leto 2018 po upoštevanju znižanja iz prve alineje desetega
odstavka tega člena se množi s stopnjo znižanja za leto 2018,
ki je enaka količniku razlike zgornjih mej za shemo osnovnega plačila za leto 2017 in za leto 2018 iz 8. člena te uredbe
in seštevka vrednosti na enoto plačilne pravice za leto 2018
vseh plačilnih pravic vseh nosilcev kmetijskih gospodarstev iz
desetega odstavka tega člena po upoštevanju znižanja iz prve
alineje desetega odstavka tega člena;
– za leto 2019: Vrednost na enoto plačilne pravice za
leto 2019 po upoštevanju znižanja iz prve alineje desetega
odstavka tega člena se množi s stopnjo znižanja za leto 2019,
ki je enaka količniku razlike zgornjih mej za shemo osnovnega plačila za leto 2018 in za leto 2019 iz 8. člena te uredbe
in seštevka vrednosti na enoto plačilne pravice za leto 2019
vseh plačilnih pravic vseh nosilcev kmetijskih gospodarstev iz
desetega odstavka tega člena po upoštevanju znižanja iz prve
alineje desetega odstavka tega člena;
– vrednost na enoto plačilne pravice za leto 2020 je enaka
vrednosti na enoto plačilne pravice za leto 2019.
(16) Nosilcem kmetijskih gospodarstev iz desetega odstavka tega člena se vrednosti na enoto plačilne pravice za
posamezna leta izračuna na naslednji način:
– za leto 2015: od začetne vrednosti na enoto plačilne
pravice se odšteje letna sprememba vrednosti iz štirinajstega
odstavka tega člena;
– za leto 2016: od začetne vrednosti na enoto plačilne
pravice se odštejeta dvakratnik letne spremembe vrednosti iz
štirinajstega odstavka tega člena in zmnožek iz prve alineje
petnajstega odstavka tega člena;
– za leto 2017: od začetne vrednosti na enoto plačilne
pravice se odštejejo trikratnik letne spremembe vrednosti iz
štirinajstega odstavka tega člena ter zmnožka iz prve in druge
alineje petnajstega odstavka tega člena;
– za leto 2018: od začetne vrednosti na enoto plačilne
pravice se odštejejo štirikratnik letne spremembe vrednosti iz
štirinajstega odstavka tega člena ter zmnožki iz prve, druge in
tretje alineje petnajstega odstavka tega člena;
– za leto 2019 in leto 2020: od začetne vrednosti na enoto
plačilne pravice se odštejejo petkratnik letne spremembe vred-
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nosti iz štirinajstega odstavka tega člena ter zmnožki iz prve,
druge, tretje in četrte alineje petnajstega odstavka tega člena.
(17) Pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, katerih začetna
vrednost na enoto plačilne pravice iz četrtega odstavka tega
člena znaša od vključno 100 % do vključno 90 % nacionalne
vrednosti na enoto plačilne pravice za leto 2019 iz drugega
odstavka tega člena, je vrednost na enoto plačilne pravice za
leto 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 enaka začetni vrednosti na enoto plačilne pravice iz četrtega odstavka tega člena.
(18) Za določitev vrednosti plačilnih pravic v primeru dedovanja kmetijskih gospodarstev se uporabi 6. člen Uredbe
641/2014/EU.
14. člen
(nacionalna rezerva)
(1) V letu 2015 se za vzpostavitev nacionalne rezerve
nameni 1,85 % nacionalne zgornje meje za shemo osnovnega
plačila iz 8. člena te uredbe.
(2) Nacionalna rezerva se v skladu s šestim, devetim in
enajstim odstavkom 30. člena Uredbe 1307/2013/EU uporabi
za:
– dodelitev plačilnih pravic nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za mlade kmete iz 24. člena te
uredbe;
– dodelitev plačilnih pravic nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki začenjajo opravljati kmetijsko dejavnost;
– dodelitve plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic nosilcem kmetijskega gospodarstva, katerim so
bile pritožbe iz preteklih let, ki vplivajo na število ali vrednost
plačilnih pravic, ugodene.
(3) V skladu s točko (b) enajstega odstavka 30. člena
Uredbe 1307/2013/EU se za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki začenja opravljati kmetijsko dejavnost, iz druge alineje
prejšnjega odstavka štejejo fizične ali pravne osebe, ki v obdobju petih let pred začetkom opravljanja kmetijske dejavnosti
niso opravljale nobene kmetijske dejavnosti v svojem imenu in
na lastno odgovornost ali niso imele kontrole pravne osebe, ki
opravlja kmetijsko dejavnost. V primeru pravne osebe fizična
oseba ali osebe, ki imajo kontrolo pravne osebe, v obdobju
petih let pred začetkom izvajanja kmetijske dejavnosti, ki jo
opravlja pravna oseba, ne sme opravljati nobene kmetijske
dejavnosti v svojem imenu in na lastno odgovornost oziroma
ne sme imeti kontrole pravne osebe, ki opravlja kmetijsko
dejavnost. V skladu s četrtim odstavkom 28. člena Uredbe
639/2014/EU se kot nosilci kmetijskih gospodarstev, ki začenjajo opravljati svojo kmetijsko dejavnost, štejejo samo tisti nosilci
kmetijskih gospodarstev, ki so svojo kmetijsko dejavnost začeli
opravljati v koledarskem letu 2013 ali v katerem koli letu po tem
letu ter vložijo vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne
rezerve najpozneje dve leti po koledarskem letu, v katerem so
začeli opravljati kmetijsko dejavnost.
(4) Za namen prejšnjega odstavka se kot začetek opravljanja kmetijske dejavnosti šteje vpis v RKG.
(5) Če so na voljo sredstva, se poleg namenov iz drugega
odstavka tega člena nacionalna rezerva uporabi tudi za naslednje namene po naslednjem vrstnem redu:
– za dodelitev plačilnih pravic nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki v letu 2015 zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin
ni vložil vloge za dodelitev plačilnih pravic do predpisanega
datuma iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
za tekoče leto;
– za kritje letnih potreb za shemo plačila za mlade kmete
in shemo za male kmete iz te uredbe;
– za linearno povečevanje vrednosti plačilnih pravic, če
je obseg nacionalne rezerve večji od 0,5 % letne nacionalne
zgornje meje za shemo osnovnega plačila.
(6) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, če:
– vloži vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne
rezerve do datuma za oddajo zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto;
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– so upravičene površine vpisane v RKG na posameznem
kmetijskem gospodarstvu na dan, ki je kot zadnji datum za
posredovanje sprememb zbirne vloge predpisan v predpisu, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto;
– ugotovljena upravičena površina njegovega kmetijskega
gospodarstva znaša najmanj 1 ha, pri čemer najmanjša ugotovljena površina kmetijske parcele znaša vsaj 0,1 ha, in
– izpolnjuje pogoje iz prvega, tretjega in četrtega odstavka
6. člena te uredbe.
(7) Vrednost plačilnih pravic, dodeljenih nosilcem kmetijskega gospodarstva iz prve in druge alineje drugega odstavka
tega člena, je enaka nacionalni povprečni vrednosti plačilnih
pravic v letu dodelitve, ki se določi v skladu z osmim odstavkom
30. člena Uredbe 1307/2013/EU.
(8) Vrednost plačilnih pravic, dodeljenih nosilcu kmetijskega gospodarstva iz tretje alineje drugega odstavka ali prve
alineje petega odstavka tega člena, se izračuna v skladu s
13. členom te uredbe.
15. člen
(polnjenje nacionalne rezerve)
(1) Nacionalna rezerva se polni v skladu s točkami (a), (b),
(c), (e) in (f) 31. člena Uredbe 1307/2013/EU.
(2) Število plačilnih pravic, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva ni aktiviral v dveh zaporednih letih, se izdvoji v nacionalno rezervo na dan, ki sledi zadnjemu dnevu za oddajo vlog
za aktivacijo plačilnih pravic tekočega leta na podlagi točke (b)
prvega odstavka 31. člena Uredbe (EU) št. 1307/2013, razen
kadar je aktiviranje preprečila višja sila ali izjemne okoliščine.
V nacionalno rezervo se izdvojijo plačilne pravice z najnižjo
vrednostjo. Če ima nosilec kmetijskega gospodarstva lastne in
zakupljene plačilne pravice z enako vrednostjo, se mu lastne
in zakupljene plačilne pravice z enako vrednostjo izdvojijo v
nacionalno rezervo sorazmerno.
16. člen
(prenos plačilnih pravic)
(1) Plačilne pravice se lahko prenašajo v skladu s prvim
odstavkom 34. člena Uredbe 1307/2013/EU, prvim odstavkom 25. člena Uredbe 639/2014/EU in 8. členom Uredbe
641/2014/EU.
(2) Prenos plačilnih pravic, ki se upošteva za izplačilo
plačilnih pravic za tekoče leto, se prijavi agenciji v enem mesecu oziroma najkasneje do datuma, ki je kot zadnji datum za
posredovanje sprememb zbirne vloge določen s predpisom, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(3) Vloge za prenos plačilnih pravic iz tega člena se objavijo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in na spletni strani agencije.
III. PLAČILO ZA ZELENO KOMPONENTO
1. Splošno
17. člen
(zelena komponenta)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je upravičen do
plačila na podlagi sheme osnovnega plačila, mora na vseh svojih upravičenih površinah izvajati kmetijske prakse iz naslova
zelene komponente v skladu s pogoji tega poglavja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki ima celotno kmetijsko gospodarstvo vključeno v kontrolo ekološkega kmetovanja v skladu
s prvim odstavkom 29. člena Uredbe 834/2007/EU, šteje, da
izpolnjuje pogoje iz tega poglavja.
(3) Če kmetijsko gospodarstvo iz prejšnjega odstavka
ni v celoti vključeno v kontrolo ekološkega kmetovanja, mora
nosilec kmetijskega gospodarstva za tiste kmetijske površine,
ki niso vključene v ekološko pridelavo, izpolnjevati pogoje,
določene v tem poglavju.
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18. člen
(nacionalna zgornja meja za plačilo za zeleno komponento)
V skladu s 47. členom Uredbe 1307/2013/EU se za plačila za kmetijske prakse iz naslova zelene komponente nameni 30 % letne nacionalne zgornje meje iz priloge II Uredbe
1307/2013/EU.
19. člen
(plačilo za zeleno komponento)
Plačilo za zeleno komponento se nosilcu kmetijskega
gospodarstva za tekoče leto izračuna tako, da se skupna
vrednost plačilnih pravic, ki jih je za tekoče leto aktiviral, množi
z odstotkom, ki se za tekoče leto izračuna tako, da se letna
nacionalna zgornja meja za zeleno komponento iz prejšnjega
člena deli s skupno vrednostjo vseh aktiviranih plačilnih pravic
v Republiki Sloveniji za tekoče leto.
2. Kmetijske prakse iz naslova zelene komponente
20. člen
(diverzifikacija kmetijskih rastlin)
(1) Diverzifikacija kmetijskih rastlin se izvaja v skladu
s 44. členom Uredbe 1307/2013/EU.
(2) Na podlagi drugega pododstavka prvega odstavka
40. člena Uredbe 639/2014/EU mora nosilec kmetijskega gospodarstva izpolnjevati diverzifikacijo kmetijskih rastlin v obdobju od 7. maja do 30. septembra tekočega leta.
(3) Najmanjša površina ornega zemljišča, ki se upošteva pri doseganju pragov in deležev iz 44. člena Uredbe
1307/2013/EU, je 0,01 ha.
21. člen
(okoljsko občutljivo trajno travinje na ravni kmetijskega
gospodarstva)
(1) Za namen prvega odstavka 45. člena Uredbe
1307/2013/EU se za okoljsko občutljivo trajno travinje šteje
GERK z rabo 1300 »trajni travnik«, GERK z rabo 1320 »travinje
z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi« in GERK z rabo
1222 »ekstenzivni sadovnjak«, če izpolnjuje pogoje iz prve in
druge alineje tretjega odstavka 19. člena Pravilnika o registru
kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 73/14). Navedeni
GERK-i morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ležijo na območju Natura 2000, kjer se hkrati pojavljata
vsaj dve vrsti oziroma habitatna tipa z oceno slabega stanja
ohranjenosti, in
– ležijo na območjih, kjer je kot varstveni cilj zastavljeno
povečanje površin travnikov v skladu s Programom upravljanja
območij Natura 2000 za obdobje 2014–2020.
(2) Okoljsko občutljivo trajno travinje iz prejšnjega odstavka sestavljajo območja, ki so grafično prikazana v prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe. Poligoni okoljsko občutljivega trajnega
travinja so v digitalni obliki in kot poseben sloj prikazani na
pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP – GERK.
(3) Za okoljsko občutljivo trajno travinje iz prvega odstavka tega člena se šteje vpis rab iz prvega odstavka tega člena
v RKG na naslednje datume:
– datum, ki se za stanje podatkov iz RKG uporabi za leto
2015 na vnaprej pripravljenih obrazcih v skladu s predpisom,
ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike;
– od vključno leta 2016 naprej, datum, ki se za stanje podatkov iz RKG uporabi za tekoče leto na vnaprej pripravljenih
obrazcih v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, če so ti GERK-i kmetijske površine, ki v preteklem
letu niso bile vpisane v RKG in niso bile prijavljene na zbirni
vlogi iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, in
– od vključno leta 2016 naprej, datum, ki se za stanje
podatkov iz RKG uporabi za tekoče leto na vnaprej pripravljenih obrazcih v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike, če so ti GERK-i kmetijske površine, ki so bile
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v preteklem letu vpisane v RKG kot GERK z rabo 1100 – njiva,
pri čemer so bile na teh GERK v zbirni vlogi iz predpisa, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike, že peto leto zapored prijavljene trave ali druge zelene krmne rastline ter so v tekočem
letu namenjeni pridelavi trav ali drugih zelenih krmnih rastlin.
(4) Površine iz prejšnjega odstavka se v obdobju 2015–
2020 štejejo kot okoljsko občutljivo trajno travinje ne glede
na vpis v RKG ali prijavo na zbirni vlogi iz predpisa, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(5) Če vsaj 50 % površine GERK-a leži na območju iz drugega odstavka tega člena, mora nosilec kmetijskega gospodarstva izpolnjevati zahteve iz tretjega pododstavka prvega odstavka
45. člena Uredbe 1307/2013/EU na celotni površini tega GERK-a.
(6) Če je z upravnimi preveritvami ob vložitvi zbirne vloge
v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ali s pregledi na kraju samem ugotovljeno, da je nosilec
kmetijskega gospodarstva spremenil ali zoral trajno travinje iz
prvega odstavka tega člena, mora najkasneje do konca tekočega leta zadevne kmetijske površine ponovno spremeniti v
trajno travinje z eno od naslednjih rab GERK:
– 1300 »trajni travnik«;
– 1320 »travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi« ali
– 1222 »ekstenzivni sadovnjak«, če izpolnjuje pogoje iz
prve in druge alineje tretjega odstavka 19. člena Pravilnika o
registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 73/14).
22. člen
(površine z ekološkim pomenom)
(1) Zagotavljanje površin z ekološkim pomenom se izvaja
v skladu s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 46. člena Uredbe
1307/2013/EU.
(2) Kot površina z ekološkim pomenom se šteje:
– zemljišče v prahi, kar pomeni, da na tej površini ni
kmetijske proizvodnje vsaj v času od 1. januarja do 30. junija
tekočega leta;
– površine s kmetijskim rastlinami, ki vežejo dušik. Te
kmetijske rastline so: lucerna, detelje, krmni bob, bob, soja,
grašica, volčji bob, grahor ali krmni grah in morajo biti prisotne
na ornem zemljišču od 7. maja do tehnološke zrelosti oziroma
do 30. septembra tekočega leta;
– površine pod naknadnimi posevki ali pod travno rušo.
Naknadni posevki nastanejo s setvijo mešanice vsaj dveh kmetijskih rastlin, razen tistih kmetijskih rastlin, ki se gojijo v trajnih
nasadih. Površina pod travo je izključno trava v obliki podsevka
med glavno kmetijsko rastlino. Setev naknadnih posevkov ali
posevkov trave je treba opraviti od 1. junija do 1. septembra
tekočega leta, hkrati je treba zagotoviti pokritost tal od 15. septembra tekočega leta do vsaj 16. oktobra tekočega leta.
(3) Pri izračunu površin z ekološkim pomenom iz druge
in tretje alineje prejšnjega odstavka se uporabi utežni faktor
v skladu s tretjim odstavkom 46. člena in prilogo X Uredbe
1307/2013/EU.
(4) Najmanjša površina ornega zemljišča, ki se upošteva
pri doseganju pragov in deleža iz prvega odstavka 46. člena
Uredbe 1307/2013/EU, je 0,01 ha.
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– je v letu 2015 prvič postala nosilec kmetijskega gospodarstva ali je postala nosilec kmetijskega gospodarstva v
obdobju petih let pred prvo vložitvijo vloge za plačilo za mlade
kmete v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike za tekoče leto;
– ni starejša od 40 let v letu prve vložitve vloge za plačilo
za mlade kmete.
(2) Pogoj za pridobitev plačila za mlade kmete je, da je
mladi kmet iz prejšnjega odstavka tega člena v letu vložitve
vloge za plačilo za mlade kmete lastnik ali zakupnik najmanj
3 ha kmetijskih površin, ki jih je prijavil v skladu s 33. členom
Uredbe 1307/2013/EU, oziroma lastnik ali zakupnik vsaj 1 ha
kmetijskih površin, ki jih je prijavil v skladu s 33. členom
Uredbe 1307/2013/EU, če je prijavil manj kot 3 ha kmetijskih
površin.
(3) Kot ustrezna dokazila za prejšnji odstavek se upoštevajo:
– v primeru lastništva: upošteva se kmetijska površina,
ki je vpisana v zemljiško knjigo na dan oddaje vloge za plačilo
za mlade kmete, in vpis parcel kmetijskih površin v zemljiškem
katastru na dan oddaje vloge za plačilo za mlade kmete;
– v primeru zakupa: zakupna pogodba, sklenjena za
obdobje najmanj petih let, ki je vpisana v zemljiško knjigo na
dan oddaje vloge za plačilo za mlade kmete, in vpis parcel
kmetijskih površin v zemljiškem katastru na dan oddaje vloge
za plačilo za mlade kmete.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je prevzel kmetijo med 1. januarjem 2011 in 31. decembrom 2014 v skladu s 13. členom
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih
2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11,
87/12, 63/13 in 38/14), šteje, da izpolnjuje pogoje iz drugega
odstavka tega člena.
(5) Če je nosilec kmetijskega gospodarstva pravna oseba,
je mladi kmet v smislu drugega odstavka 50. člena Uredbe
1307/2013/EU in v skladu z 49. členom Uredbe 639/2014/EU
fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima vsaj polovico osnovnega kapitala pravne osebe in
s tem vsaj polovico glasov oziroma ima vsaj polovični vložek
v pravni osebi,
– ni starejša od 40 let v letu prve vložitve vloge za plačilo
za mlade kmete s strani pravne osebe.
(6) Kot dokazilo za prvo alinejo prejšnjega odstavka štejejo statut pri delniški družbi oziroma družbena pogodba pri
družbi z neomejeno odgovornostjo, družbi z omejeno odgovornostjo, komanditno delniški družbi in dvojni družbi.
25. člen
(plačilo za mlade kmete)
Plačilo za mlade kmete se izračuna v skladu z osmim in
devetim odstavkom 50. člena Uredbe 1307/2013/EU, pri čemer
se upošteva največ 90 aktiviranih plačilnih pravic.
V. SHEME PROIZVODNO VEZANIH PODPOR

IV. PLAČILO ZA MLADE KMETE

1. Splošno

23. člen
(nacionalna zgornja meja za shemo plačila za mlade kmete)
V skladu z 51. členom Uredbe 1307/2013/EU se za plačilo
za mlade kmete nameni 1 % nacionalne letne zgornje meje iz
priloge II Uredbe 1307/2013/EU.

(nacionalna zgornja meja za sheme proizvodno vezanih
podpor)

24. člen
(mladi kmetje)
(1) Mladi kmet je v skladu z drugim odstavkom 50. člena
Uredbe 1307/2013/EU fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:

26. člen

(1) V skladu z drugim in tretjim odstavkom 53. člena
Uredbe 1307/2013/EU se za sheme proizvodno vezanih podpor nameni do 15 % letne nacionalne zgornje meje iz priloge II
Uredbe 1307/2013/EU.
(2) V okviru shem proizvodno vezanih podpor se izvajajo
naslednje sheme:
– podpora za strna žita;
– podpora za mleko v gorskih območjih;
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– podpora za rejo govedi;
– podpora za zelenjadnice in
– podpora za beljakovinske rastline.
2. Sheme proizvodno vezanih podpor
2.1. Podpora za strna žita
27. člen
(nacionalna zgornja meja za podporo za pridelavo strnih žit)
Za podporo za strna žita se letno nameni do 5 % letne
nacionalne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU.
28. člen
(upravičenec in pogoji)
Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za strna žita, če:
– prideluje vsaj eno strno žito: pšenico, trdo pšenico, rž,
piro, tritikalo, oves, ječmen, soržico ali mešanico strnih žit;
– skupna površina, za katero uveljavlja podporo za strna
žita, znaša vsaj 0,3 ha;
– ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha;
– najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske
parcele, za katero uveljavlja podporo za strna žita, znaša vsaj
0,1 ha in
– ima strna žita na površini, za katero uveljavlja podporo
za strna žita, do dopolnjene tehnološke zrelosti.
29. člen
(višina podpore)
(1) V skladu z drugim odstavkom 53. člena Uredbe
639/2014/EU je za Republiko Slovenijo površina strnih žit
60.687 ha in donos strnih žit 3,3 t/ha.
(2) Višina podpore za strna žita se izračuna tako, da se
sredstva iz 27. člena te uredbe delijo s številom upravičenih
hektarjev strnih žit v tekočem letu v Republiki Sloveniji.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
podpore za strna žita le enkrat na leto na isti površini.
2.2. Podpora za mleko v gorskih območjih
30. člen
(nacionalna zgornja meja za podporo za mleko v gorskih
območjih)
Za podporo za mleko v gorskih območjih se nameni
do 3,5 % letne nacionalne zgornje meje iz priloge II Uredbe
1307/2013/EU.
31. člen
(upravičenec in pogoji)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
podpore za mleko v gorskih območjih, če je njegovo kmetijsko
gospodarstvo razvrščeno v gorsko območje v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, če oddaja
oziroma neposredno prodaja mleko in če redi vsaj eno žensko
govedo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi,
ki urejajo identifikacijo in registracijo goved;
– je prisotno na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v
obdobju obvezne reje, ki traja od začetnega datuma za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, do 30. septembra tekočega leta;
– je na dan 1. januarja 2015 v skladu s predpisi, ki urejajo
identifikacijo in registracijo živali, vpisano v CRG kot rjave,
lisaste, črnobele, red holstein, džersi, ayrshire, blaarkop rood,
cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasme oziroma kot
križanka izključno med temi pasmami;
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– je telilo vsaj enkrat do začetnega datuma za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike.
(2) Da se premik ženskih goved šteje kot del obdobja obvezne reje iz druge alineje prejšnjega odstavka, je premike na
KMG-planina, na KMG-skupni pašnik, na sejem ali razstavo
v obdobju obvezne reje treba sporočiti v skladu s predpisi, ki
urejajo identifikacijo in registracijo goved.
(3) Podatki o ženskih govedih (identifikacijska številka,
pasma, prisotnost na kmetijskem gospodarstvu, premiki) se
prevzamejo iz CRG.
(4) Najvišje upravičeno število ženskih govedi na kmetijskem gospodarstvu se določi tako, da se seštevek realizirane oddaje in neposredne prodaje mleka v kvotnem letu
2014/2015 deli s povprečno mlečnostjo v višini 5.167 kg in se
zaokroži navzdol na celo število.
(5) Podatki o realizirani oddaji in neposredni prodaji mleka kmetijskega gospodarstva za kvotno leto 2014/15 na dan
31. marec 2015 se prevzamejo iz evidence o mlečnih kvotah,
ki jo določajo predpisi, ki urejajo področje mlečnih kvot.
32. člen
(višina podpore)
(1) V skladu z drugim odstavkom 53. člena Uredbe
639/2014/EU je za Republiko Slovenijo število ženskih goved
39.163.
(2) Višina podpore za pridelavo mleka v gorskih območjih se izračuna tako, da se sredstva iz 30. člena te uredbe
delijo s številom upravičenih ženskih goved v tekočem letu v
Republiki Sloveniji.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
podpore za mleko v gorskih območjih za posamezno žensko
govedo le enkrat na leto.
2.3. Podpora za rejo govedi
33. člen
(nacionalna zgornja meja za podporo za rejo govedi)
Za podporo za rejo govedi se nameni do 3 % sredstev letne nacionalne zgornje meje iz priloge II Uredbe
1307/2013/EU.
34. člen
(upravičenec in pogoji)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki redi bike ali
vole, je upravičen do podpore za rejo govedi, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– ima oziroma je imel bika ali vola, starejšega od 9 mesecev;
– je starostni pogoj iz prejšnje alineje za vloge za leto
2015 izpolnil v času od 1. januarja 2015 do 31. oktobra 2015,
za vloge naslednjih let pa v času od 1. novembra predhodnega leta do 31. oktobra tekočega leta;
– bik ali vol je na zadevnem KMG neprekinjeno več kot
6 mesecev, kar se šteje za obdobje obvezne reje. Kadar v
obdobju obvezne reje poteka paša na planini oziroma KMG
skupnem pašniku ali pa gre bik ali vol na sejem, razstavo, in
se premik bika ali vola sporoči v skladu s predpisi, ki urejajo
identifikacijo in registracijo govedi, se ta premik šteje kot izpolnjevanje obdobja obvezne reje;
– obdobje obvezne reje iz prejšnje alineje mora za vloge
leta 2015 izpolnjeno najpozneje do 31. oktobra 2015, za vloge
naslednjih let pa najpozneje do 31. oktobra tekočega leta;
– bik ali vol je označen, registriran in voden v skladu s
predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goved.
(2) Kadar isti bik ali vol v posameznem letu pogoje iz
prejšnjega odstavka izpolnjuje na dveh kmetijskih gospodarstvih, ki sta oddali vlogo za podporo za rejo govedi, je do
podpore upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ga je redilo,
ko je bil mlajši.
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35. člen
(višina podpore)
(1) V skladu z drugim odstavkom 53. člena Uredbe
639/2014/EU je za Republiko Slovenijo število bikov in volov
82.598.
(2) Višina podpore za rejo govedi se izračuna tako, da se
sredstva iz 33. člena te uredbe delijo s številom upravičenih
bikov in volov v tekočem letu v Republiki Sloveniji.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za rejo govedi le enkrat v življenju posameznega bika in vola.
2.4. Podpora za zelenjadnice
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– prideluje lucerno, detelje, krmni bob, sojo, grašico,
volčji bob, grahor ali krmni grah;
– ima beljakovinske rastline prisotne na površini, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, od 7. maja
do tehnološke zrelosti oziroma najkasneje do 30. septembra
v tekočem letu;
– skupna površina, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,3 ha;
– ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha;
– najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske
parcele, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,1 ha.

36. člen

41. člen

(nacionalna zgornja meja za podporo za zelenjadnice)

(višina podpore)

Za podporo za zelenjadnice se nameni do 1,5 % letne nacionalne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU.

(1) V skladu z drugim odstavkom 53. člena Uredbe
639/2014/EU je za Republiko Slovenijo površina beljakovinskih rastlin 6.574 ha in donos 4,3 t/ha.
(2) V skladu s tretjim odstavkom 53. člena Uredbe
639/2014/EU je za Republiko Slovenijo površina soje 66 ha.
(3) Višina podpore za pridelavo beljakovinskih rastlin se
izračuna tako, da se sredstva iz 39. člena te uredbe delijo s
številom upravičenih hektarjev beljakovinskih rastlin v tekočem letu v Republiki Sloveniji.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
podpore za beljakovinske rastline le enkrat na leto na isti
površini.

37. člen
(upravičenec in pogoji)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za zelenjadnice, če:
– prideluje zelenjadnice na prostem ali v zavarovanem
prostoru;
– ima zelenjadnico ali zelenjadnice prisotne na površini, za
katero uveljavlja podporo za zelenjadnice, od 7. maja do vključno
30. septembra v tekočem letu;
– skupna površina, za katero uveljavlja podporo za zelenjadnice, znaša vsaj 0,3 ha;
– ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha;
– najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske
parcele, za katero uveljavlja podporo za zelenjadnice, znaša
vsaj 0,1 ha.
(2) Kot zelenjadnice iz tega člena se štejejo brokoli, cvetača, čebula, česen, črni koren, drobnjak, endivija, feferoni, fižol,
hren, jajčevci, vrtne buče oziroma bučke, navadna buča, kitajsko
zelje, kolerabica, korenček in korenje, kumare in kumarice, motovilec, ohrovt (brstični, glavnati, listnati), sladka paprika, paradižnik, pastinak, peteršilj, por, radič, rdeča pesa, redkvica, rukola,
sladki krompir, solata, šalotka, špinača, novozelandska špinača,
topinambur, vrtna kreša, repa, zelena (belušna, gomoljna), zelje
(rdeče, belo), zimski luk, bob, čičerika, leča, blitva, sladka koruza, šparglji, artičoka, kardij, rabarbara, grah, lubenice, melone,
sladki komarček in regrat.
38. člen
(višina podpore)
(1) V skladu z drugim odstavkom 53. člena Uredbe
639/2014/EU je za Republiko Slovenijo površina zelenjadnic
3.881 ha in donos 17 t/ha.
(2) Višina podpore za pridelavo zelenjadnic se izračuna
tako, da se sredstva iz 36. člena te uredbe delijo s številom
upravičenih hektarjev zelenjadnic v tekočem letu.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za zelenjadnice le enkrat na leto na isti površini.
2.5. Podpora za beljakovinske rastline
39. člen
(nacionalna zgornja meja za podporo za beljakovinske rastline)
Za podporo za beljakovinske rastline se nameni do 2 % letne nacionalne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU.
40. člen
(upravičenec in pogoji)
Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za beljakovinske rastline če:

VI. SHEMA ZA MALE KMETE
42. člen
(upravičenci do sheme za male kmete)
(1) Vlagatelj za shem za male kmete je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je upravičen do plačila na podlagi
sheme osnovnega plačila in odda na agencijo vlogo za vključitev v shemo za male kmete v skladu s predpisom, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2015, do vključno
15. oktobra 2015.
(2) Agencija vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev
pošlje obvestilo o ocenjenem znesku iz tretjega odstavka
44. člena te uredbe do 1. oktobra 2015.
(3) Od leta 2016 naprej lahko nosilec kmetijskega gospodarstva izstopi iz sheme, če to sporoči agenciji do 1. januarja
tistega leta, v katerem ne želi sodelovati v shemi za male
kmete.
43. člen
(posebni pogoji za upravičenost do plačila v okviru sheme
za male kmete)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva iz prvega odstavka
prejšnjega člena med sodelovanjem v shemi za male kmete v
skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe 1307/2013/EU:
– ohrani vsaj število hektarjev upravičenih površin, ki
ustreza številu dodeljenih plačilnih pravic iz 10. oziroma
14. člena te uredbe iz leta 2015, in
– izpolnjuje pogoje iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe.
(2) Posebni pogoji za plačilne pravice pri shemi za male
kmete se izvajajo v skladu z drugim in tretjim odstavkom
64. člena Uredbe 1307/2013/EU.
44. člen
(finančne določbe)
(1) V skladu s prvim odstavkom 65. člena Uredbe
1307/2013/EU se zneski letnih plačil za vse nosilce kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 42. člena te uredbe,
ki sodelujejo v shemi za male kmete, financirajo tako, da se
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od letnih zgornjih mej, ki so na voljo za posamezne sheme
neposrednih plačil, odštejejo zneski, do katerih bi bili ti nosilci
kmetijskih gospodarstev upravičeni na podlagi:
– sheme osnovnega plačila;
– plačila za zeleno komponento;
– plačila za mlade kmete oziroma
– shem proizvodno vezanih podpor.
(2) Če v tekočem letu seštevek zneskov iz prejšnjega
odstavka presega 10 % letne nacionalne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU, se v skladu s četrtim odstavkom
65. člena Uredbe 1307/2013/EU linearno zmanjšajo zneski
plačil, ki jih je treba izplačati na podlagi sheme za male kmete.
(3) Višina plačila, do katerega je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva v shemi za male kmete, se določi v
skladu s točko (b) prvega pododstavka drugega odstavka
63. člena Uredbe 1307/2013/EU in v skladu z drugim pododstavkom drugega odstavka 63. člena Uredbe 1307/2013/EU
ne presega 1.050 eurov.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
45. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11,
98/11, 80/12, 85/13, 113/13, 78/14 in 92/14), Pravilnika o
dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list
RS, št. 19/10 in 22/12) in Pravilnika o podrobnejših podatkih
registra plačilnih pravic (Uradni list RS, št. 45/10), se končajo
v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/11, 80/12, 85/13,
113/13, 78/14 in 92/14), s Pravilnikom o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list RS, št. 19/10 in 22/12) in
Pravilnikom o podrobnejših podatkih registra plačilnih pravic
(Uradni list RS, št. 45/10).
46. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati Uredba o
neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09,
62/10, 4/11, 81/11, 98/11, 80/12, 85/13, 113/13, 78/14 in
92/14), Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne
rezerve (Uradni list RS, št. 19/10 in 22/12) in Pravilnik o podrobnejših podatkih registra plačilnih pravic (Uradni list RS,
št. 45/10).
47. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-11/2014
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2014-2330-0027
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2 / 9. 1. 2015 /

Priloga 1: Seznam kmetijskih dejavnosti iz 6. člena te uredbe
Šifra dejavnosti
01.110
01.120
01.130
01.140
01.150
01.160
01.190
01.210
01.220
01.230
01.240
01.250
01.260
01.270
01.280
01.290
01.300
01.410
01.420
01.430
01.440
01.450
01.460
01.470
01.490
01.500
01.610
01.620
01.630
01.640

Naziv dejavnosti
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
Pridelovanje riža
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
Pridelovanje sladkornega trsa
Pridelovanje tobaka
Pridelovanje rastlin za vlakna
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
Vinogradništvo
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
Gojenje citrusov
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
Pridelovanje oljnih sadežev
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
Gojenje drugih trajnih nasadov
Razmnoževanje rastlin
Prireja mleka
Druga govedoreja
Konjereja
Reja kamel
Reja drobnice
Prašičereja
Reja perutnine
Reja drugih živali
Mešano kmetijstvo
Storitve za rastlinsko pridelavo
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Priprava pridelkov
Obdelava
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Priloga 2: Območja občutljivega trajnega travinja (območja so označena z rumeno
barvo)

Uradni list Republike Slovenije
51.

Uredba o spremembah Uredbe
o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje
in ribištva

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06)
in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu
(Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje primarne
kmetijske proizvodnje in ribištva
1. člen
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list
RS, št. 89/14) se v četrtem odstavku 8. člena številka »40«
nadomesti s številko »20«.
2. člen
V tretjem odstavku 9. člena se številka »30« nadomesti
s številko »20«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2015
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2015-2330-0062
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

52.

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

Na podlagi drugega 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, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 24/13) se za drugim odstavkom
1. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta uredba se uporablja tudi za določanje mejnih
vrednosti emisij snovi v zrak in obratovalnega monitoringa
emisij snovi v zrak, ki nastanejo pri uporabi odpadkov v malih
in srednjih kurilnih napravah, razen če to ni posebej določeno
v predpisu, ki ureja sežig odpadkov, predpisu, ki ureja vrsto
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega ali predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja. Pri uporabi odpadkov se
upošteva mejna vrednost, kot je določena za brikete in pelete
iz naravnega lesa.«.
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2. člen
V tretjem odstavku 5. člena se v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki,
lubje, storži) in lesni ostanki, ki nastajajo pri obdelavi in predelavi
lesa ter proizvodnji pohištva (barvan ali lakiran les, iverne in
vlaknene plošče ter drugi lepljeni izdelki), če vsebnost katerakoli
nevarne snovi v ostankih ne presega mejne vrednosti onesnaževala za več kot 25 odstotkov in so pri tem vsebnosti ostalih
onesnaževal znotraj predpisanih mejnih vrednosti za ostanke iz
neonesnažene biomase iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
Delež mase vode v naravnem lesu in lesnih ostankih na maso
vlažnega lesa mora biti manjši od 20 odstotkov, razen če se
gorivo uporablja v napravah, ki so po navedbah proizvajalca
primerne za gorivo z večjo vsebnostjo vode;«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) V odprtem kaminu se lahko uporablja samo naravni
les v kosih, vključno s skorjo (polena, sekanci, dračje, storži),
lesni ostanki ali briketi ali peleti iz naravnega lesa.«.
Šesti odstavek se črta.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V srednji kurilni napravi se lahko poleg trdnega goriva iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega člena kot gorivo
uporabljajo tudi:
– ostanki biomase rastlinskega izvora iz proizvodnje in
obdelave celuloze, papirja in kartona ter proizvodnje živil in pijač (v nadaljnjem besedilu: biomasni ostanki), če vsebnost katerakoli nevarne snovi v ostankih ne presega mejne vrednosti
onesnaževala za več kot 25 odstotkov in so pri tem vsebnosti
ostalih onesnaževal znotraj predpisanih mejnih vrednosti za
ostanke iz onesnažene biomase iz priloge 4 te uredbe;
– 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 gorivu na maso vlažnega goriva nad 20 odstotkov,
če se uporabljajo v napravah, ki so po navedbah proizvajalca
primerne za gorivo z večjo vsebnostjo vode.«.
Peti odstavek se črta.
4. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(meritev onesnaževal v ostankih)
(1) Upravljavec, ki uporablja ali daje na trg lesne ostanke
iz prve alineje 1. točke tretjega odstavka 5. člena te uredbe in
biomasne ostanke iz prve alineje drugega odstavka 6. člena
te uredbe, mora zagotoviti izvajanje meritve nevarnih snovi v
teh ostankih.
(2) Meritev nevarnih snovi v ostankih se mora opraviti:
– pred prvo uporabo ali dajanjem na trg, in
– v roku 30 dni po uvedbi novega ali spremembi obstoječega tehnološkega procesa proizvodnje lesnih izdelkov, ki
vključuje nove vhodne lesne materiale, predhodno že obdelane
s kemičnimi sredstvi, ali drugačne sestavine lepil, premazov
in drugih kemičnih sredstev za pripravo ali zaščito lesa, ki se
uporabljajo pri obdelavi lesa in proizvodnji pohištva, ali
– v roku 30 dni po uvedbi novega ali spremembi obstoječega tehnološkega procesa obdelave biomase, posledica
česar je drugačna kemična sestava biomasnih ostankov.
(3) Meritev nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka lahko
izvaja le pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
je za to akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za
določanje onesnaževal iz priloge 4 te uredbe.
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(4) Upravljavec iz prvega odstavka tega člena mora rezultate opravljenih meritvah nevarnih snovi skladno z drugim
odstavkom tega člena hraniti najmanj pet let in ministrstvu ali
pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanje.
(5) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega
člena ni treba izvajati meritve:
– nevarnih snovi v lesnih ostankih ali biomasnih ostankih,
ki izvirajo izključno iz mehanske obdelave;
– pentaklorfenola v biomasnih ostankih.
(6) Če vsebnost nevarnih snovi v lesnih ostankih preseže
mejne vrednosti, ki so za male kurilne naprave določene v prvi
alineji 1. točke tretjega odstavka 5. člena te uredbe, se lahko ti
ostanki štejejo kot biomasni ostanki, ki se uporabljajo v srednji
kurilni napravi, če ne presegajo mejnih vrednosti iz prve alineje
drugega odstavka 6. člena te uredbe. Če vsebnost nevarnih
snovi v biomasnih ostankih preseže mejne vrednosti, ki so
določene v prvi alineji drugega odstavka 6. člena te uredbe, se
ti ostanki štejejo za odpadke.«.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»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 ali lesni ostanki razen
briketov ali peletov, 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:
– 1000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več in
manjšo od 500 kW, če je trdno gorivo premog, naravni les v
vseh oblikah ali lesni ostanki, razen briketov ali peletov,
– 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, in
– 500 mg/m3 za nazivno toplotno moč 500 kW ali več, če
je trdno gorivo premog, naravni les v vseh oblikah, lesni ostanki
ali briketi ali peleti;
3. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne
naprave 13 odstotkov.«.
6. člen
V 3. točki 15. člena se v prvi alineji za besedilom »v vseh
oblikah« doda vejica in besedilo »lesne ostanke«.
V drugi alineji se za besedilom »v vseh oblikah« doda
vejica in besedilo »lesnih ostankov«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. mejna koncentracija celotnega organskega ogljika za
srednjo kurilno napravo 10 mg/m3, če se uporablja za gorivo
naravni les v vseh oblikah, lesni ostanki, biomasni ostanki,
briketi ali peleti iz naravnega lesa;«.
7. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »obdelan neonesnažen les prve kategorije,« nadomesti z besedilom »lesne
ostanke«.
8. člen
Za 21. členom se doda novi 21.a člen, ki se glasi:
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»21.a člen
(dajanje na trg)
Male kurilne naprave z nazivno toplotno močjo manjšo
ali enako 400 kW, ki uporabljajo plinsko olje ali plinasto gorivo,
se lahko dajejo na trg, če emisije dušikovih oksidov, izraženih
kot NO2, ne presegajo emisij, kot so določene s to uredbo.«.
9. člen
V 24. členu se za besedo »okolja« dodata vejica in besedilo »razen nad določbo 7.a člena in 21.a člena, ki ga opravlja
tudi inšpekcija, pristojna za trg«.
10. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremni tako, da se glasi:
»(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 ali petega odstavka 5. člena, drugega, tretjega, četrtega ali petega odstavka 6. člena, prvega in
drugega odstavka 7.a 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.«.
11. člen
V tretjem odstavku 27. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»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:
– 4000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 50 kW ali več in
manjšo od 150 kW, če je trdno gorivo premog, naravni les v
vseh oblikah, lesni ostanki, briketi ali peleti,
– 2000 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, lesni ostanki, briketi ali peleti,
– 1000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 500 kW ali več,
če je trdno gorivo premog, naravni les v vseh oblikah, lesni
ostanki, briketi ali peleti;
c. mejna koncentracija celotnega prahu, če je trdno gorivo
naravni les v vseh oblikah, lesni ostanki, briketi ali peleti, 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.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(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:
– 40 mg/m3 za kurilne naprave z avtomatskim dodajanjem
goriva,
– 60 mg/m3 za kurilne naprave z ročnim dodajanjem
goriva;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:
– 500 mg/m3 za kurilne naprave z avtomatskim dodajanjem goriva,
– 700 mg/m3 za kurilne naprave z ročnim dodajanjem
goriva in nazivno toplotno močjo manjšo ali enako 500 kW,
– 500 mg/m3 za kurilne naprave z ročnim dodajanjem
goriva in nazivno toplotno močjo večjo od 500 kW;
3. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne
naprave 13 odstotkov.«.
12. člen
V drugem odstavku 30. člena se deveta alineja spremeni
tako, da se glasi:
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»– 50 mg/m3 za celotni organski ogljik, če se uporablja
za gorivo naravni les v vseh oblikah, lesni ostanki, biomasni
ostanki, briketi ali peleti iz naravnega lesa.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »v vseh oblikah«
doda vejica in besedilo »lesne ostanke, biomasne ostanke«.
13. člen
V prvi alineji prvega odstavka 33. člena se beseda »skladnosti« nadomesti z besedilom »lastnostih skladno«. V drugi
alineji se besedilo »certifikat o tipskem preizkusu« nadomesti
z besedilom »poročilo o določitvi tipa proizvoda«.
V drugem odstavku se besedilo »skladnosti ali pridobiti certifikata« nadomesti z besedilom »lastnostih ali pridobiti
poročila«.
14. člen
V drugem odstavku 34. člena se besedilo »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« nadomesti z besedilom »ki niso odpadki, če je ta naprava na dan uveljavitve te
uredbe obratovala«.
15. člen
Za prilogo 3 se doda nova priloga 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ne glede na tretji odstavek novega 7.a člena uredbe
lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s pooblastilom ministrstva za izdelavo ocene odpadkov v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolja, izvaja meritve nevarnih snovi
še 18 mesecev po uveljavitvi te uredbe.
17. člen
(1) Mala kurilna naprava, ki je bila izdelana v letih 2012
do uveljavitve te uredbe z nazivno toplotno močjo manjšo ali
enako 400 kW, ki uporablja plinsko olje kot gorivo, se lahko
uporablja največ do dopolnjenih 20 let od izdelave male kurilne
naprave, če je vsebnost dušikovega monoksida in dušikovega
dioksida v dimnih plinih, izraženih kot NO2, manjša ali enaka
250 mg/kWh.
(2) Mala kurilna naprava, ki je bila izdelana v letih 2012
do uveljavitve te uredbe z nazivno toplotno močjo manjšo ali
enako 400 kW, ki uporablja plinasto gorivo, se lahko uporablja
največ do dopolnjenih 20 let od izdelave male kurilne naprave,
če je vsebnost dušikovega monoksida in dušikovega dioksida
v dimnih plinih, izraženih kot NO2, manjša ali enaka:
– 150 mg/kWh, če je gorivo zemeljski plin, in
– 200 mg/kWh, če je gorivo utekočinjeni naftni plin.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-6/2014
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2013-2330-0161
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA
»PRILOGA 4
Mejne vrednosti za vsebnost nevarnih snovi v ostankih iz biomase
Mejna vrednost za ostanke iz
neonesnažene biomase

Mejna vrednost za ostanke iz
onesnažene biomase

(mg/kg)

(mg/kg)

Arzen

1

2

Baker

10

20

Fluor

50

100

Kadmij

1

2

Klor

400

600

Krom

15

30

Pentaklorfenol

1,5

3

Svinec

15

30

Živo srebro

0,2

0,4

Onesnaževalo

«
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53.

Odlok o razglasitvi javnega spomenika
Primožu Trubarju za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11
– odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o razglasitvi javnega spomenika
Primožu Trubarju za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
(1) Za spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine: Ljubljana – Spomenik Primožu Trubarju (EŠD 392).
(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima izjemen kulturni pomen
za Republiko Slovenijo ter posebno kulturno vrednost kot izrazit
dosežek človekove ustvarjalnosti, kot spomin na izjemno osebnost in kot eden najznačilnejših secesijskih javnih spomenikov
v Sloveniji.
(3) Enota iz prvega odstavka tega člena je kulturni spomenik
z zgodovinskimi in umetnostnozgodovinskimi vrednotami.
(4) Enota je varovana zato, da se ohrani spomin na Primoža
Trubarja, čigar celopostavna upodobitev je vrhunsko likovno delo
kiparja Franca Bernekerja.
2. člen
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev javnega spomenika
Primožu Trubarju za spomenik državnega pomena, so:
– spomenik Primožu Trubarju je prvi, najstarejši javni spomenik Trubarju v Sloveniji; temelj je bil postavljen ob štiristoti obletnici
njegovega rojstva,
– Primož Trubar (1508–1586) je utemeljitelj pisanega in
tiskanega slovenskega jezika ter prvi pisec knjig v slovenskem
jeziku,
– marmornati celopostavni portret, delo kiparja Franca Bernekerja (1874–1932), je izjemen secesijski javni spomenik, ki s
prekinitvijo tradicije historističnega oblikovanja javnih spomenikov
naznanja nastop modernizma v slovenskem javnem kiparstvu.
(2) Varovane sestavine spomenika so:
– kamniti kip s kamnitim podnožjem iz svetlega marmorja iz
Laasa in s širšim podstavkom.
3. člen
(1) Spomenik obsega nepremičnine: parcelo št. 2135 (del
odmerjene parcele z javnim spomenikom), k. o. 1725 – Ajdovščina.
(2) Vplivno območje spomenika obsega skrajni južni del
parcele št. 2135, k. o. 1725 – Ajdovščina, kar je v naravi zelenica
okrog spomenika kot del zelenega prostora zahodno ob Prešernovi cesti in ob izteku Cankarjeve ceste.
(3) Meji spomenika in njegovega vplivnega območja sta določeni na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 20. decembra
2002, Uradni list RS, št. 5/03, datoteka z dne 25. februarja 2014,
izvorno merilo 1:1000) in vrisani na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1:5000.
(4) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki zahteva:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika z obstoječo postavitvijo, marmorjem iz Laasa z obstoječo strukturo in
barvno podobo iz časa nastanka,
– prepovedano je spreminjanje spomenika; če je spomenik
ali njegov del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v njegovo prvotno stanje na stroške povzročitelja,
– prepovedano je premeščanje spomenika ali njegovih delov, razen če bi bila premestitev nujna zaradi fizične zaščite javnega spomenika,
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– strokovno in redno vzdrževanje,
– začasno (zimsko) zavarovanje spomenika z montažno
zaščito,
– pred morebitno celovito prenovo predhodno izdelano
konservatorsko-restavratorsko dokumentacijo.
5. člen
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki zahteva:
– prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih
objektov na vplivnem območju spomenika, vključno z nadzemno infrastrukturo in nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito delovanje, ohranjanje in predstavitev spomenika ter skladni s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda,
– ohranjanje vedut na spomenik,
– redno vzdrževanje zelenice.
6. člen
Za vse fizične posege v spomenik in njegovo vplivno
območje, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje Zavoda.
7. člen
(1) Spomenik se označi s predpisano talno oznako tako,
da ne krni likovne podobe javnega spomenika.
(2) Mikrolokacijo oznake določi Zavod.
8. člen
Lastnik ali upravljavec spodbuja in omogoča javnosti dostop do spomenika in njegovo predstavljanje tako, da njegovo
varovanje in osnovne funkcije niso ogroženi.
9. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za
kulturno dediščino.
KONČNI DOLOČBI
10. člen
(1) Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi
zaznamuje status kulturnega spomenika na parceli, navedeni
v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
(2) Status vplivnega območja se ne zaznamuje v zemljiški
knjigi.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-19/2014
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2014-3340-0006
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

54.

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 100/11 – odl. US in 111/13) in petega odstavka 55. člena
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14) je
Vlada Republike Slovenije sprejela
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SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v
Novi Gorici (Uradni list RS, št. 67/03) se prvi odstavek 3. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Poslanstvo arhiva je trajno in celovito izvajanje varstva
arhivskega gradiva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Arhiv opravlja v okviru javne službe naslednje naloge:
– vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih
osebah, priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi
javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva,
izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje uslužbencev
javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, in
delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe
gradiva v digitalni obliki in spremljevalnih storitev;
– priprava dodatnih pisnih strokovno-tehničnih navodil
iz 40. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US
in 51/14) javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki;
– evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi;
– sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva,
strokovno svetovanje;
– pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
– strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v arhivih, izdelovanje popisov, inventarjev,
vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva
in njihovo objavljanje ter objavljanje arhivskih virov;
– vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih,
izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje
arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi arhivskih
fondov in zbirk;
– hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
– vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
– evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po
svetu ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje
lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje
vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;
– dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
– posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim
gradivom;
– opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike,
zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
– izdajanje publikacij.«.

Uradni list Republike Slovenije
J 58.190
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
M 72.200
M 74.200
N 82.190
N 82.300
P 85.590
R 90.040
R 91.011

4. člen
V prvem odstavku 10. člena se prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba
s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena
po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne
ali humanistične smeri,«.
5. člen
V 15. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba
s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena
po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne
ali humanistične smeri,«.
6. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Arhiv upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– pozidano zemljišče: parc. št. 682/14, k. o. Nova Gorica
(2304), ID-znak: 2304-682/14-0 (ID 842973),
– deli stavbe št. 354, k. o. Nova Gorica (2304):
– del št. 2, ID-znak: 2304-354-2 (ID 5613385),
– del št. 4, ID-znak: 2304-354-4 (ID 5998826),
– del št. 6, ID-znak: 2304-354-6 (ID 5998828),
skupaj s solastninskimi deleži na splošnih skupnih delih stavbe
in na posebnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini v poslovni
stavbi na naslovu Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica, ki stoji
na zemljišču parc. št. 682/15, k. o. Nova Gorica, ID-znak: 2304682/15-0 (ID 5304292).«.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-18/2014
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2014-3340-0037
Vlada Republike Slovenije

3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja arhiv, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R 91.012 Dejavnost arhivov,
C 18.130 Priprava za tisk in objavo,
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,

Drugo založništvo,
Upravljanje računalniških naprav
in sistemov,
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti,
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
Obratovanje spletnih portalov,
Raziskovalna in razvojna dejavnost v
družboslovju in humanistiki,
Fotografska dejavnost,
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje,
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
Dejavnost knjižnic.«.

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
55.

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja
vezane knjige računov

Na podlagi šestega odstavka 31.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno

Uradni list Republike Slovenije
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDNepr, 111/13, 22/14 – odl.
US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane
knjige računov
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se za namene izvajanja 31.a člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13,
22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) določajo vsebina, oblika in način potrjevanja vezane knjige računov za izdajanje računov pri gotovinskem
poslovanju brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki je v skladu z 38. členom zakona.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo
naslednje:
– »računi pri gotovinskem poslovanju« so računi, izdani
za prodajo blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z
gotovino;
– »plačilo z gotovino« pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki
niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico,
čekom ter druge podobne načine plačila.
3. člen
(oblika in format vezane knjige računov)
(1) Vezana knjiga računov je sestavljena iz platnic in knjižnega bloka v velikosti 210 x 148 mm (format A5) in vsebuje 3
x 50 samokopirnih listov oziroma 50 setov obrazcev računov.
(2) Prva dva lista v setu sta na levem robu perforirana,
tretji je brez perforacije. Tretji list v setu po izdaji računa ostane
vezan v knjigi.
(3) Obrazec računa v vezani knjigi računov je velikosti
210 x 148 mm. Obrazec računa je Priloga tega pravilnika in
njegov sestavni del.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena knjižni blok lahko
poleg obrazcev računov v spodnjem ločenem delu vsebuje tudi
druge podatke. Vezana knjiga računov, ki vsebuje tudi druge
podatke, je lahko v velikosti največ 210 x 297 mm (format A4)
in mora v zvezi z obrazci računov izpolnjevati zahteve iz tega
pravilnika.
4. člen
(vsebina obrazcev računov v vezani knjigi računov)
(1) Vezana knjiga računov ima svojo serijsko številko. Serijska številka vezane knjige računov je odtisnjena v spodnjem
desnem kotu na vsakem listu v knjižnem bloku.
(2) Serijska številka vezane knjige računov je sestavljena
iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke vezane knjige računov. Identifikacijska oznaka izdajatelja in zaporedna številka knjige računov sta med seboj ločeni z vezajem.
(3) Serijska številka vezane knjige računov se ne sme
ponoviti.
(4) Identifikacijska oznaka izdajatelja je sestavljena iz niza
štirih znakov. Posamezni znak v nizu je lahko številka ali črka.
(5) Zaporedna številka vezane knjige računov je sedemmestna številka in pomeni zaporedno številko posamezne izdane vezane knjige računov.
(6) Na vsakem listu v knjižnem bloku je v levem spodnjem
kotu odtisnjena zaporedna številka posameznega obrazca ra-
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čuna (posameznega seta obrazca računa), in sicer od 01
do 50. Izvirnik in dve kopiji obrazca imajo enako zaporedno
številko.
(7) V spodnjem delu obrazcev so lahko odtisnjeni podatki
o izdajatelju vezane knjige računov. Podatki morajo biti navedeni tako, da je serijska številka vezane knjige računov jasno
razvidna.
(8) Obrazec računa v vezani knjigi računov vsebuje prazno polje v zgornjem desnem kotu in prazno polje za vpis
drugih podatkov v spodnjem delu obrazca za vpis podatkov, ki
niso obvezni podatki na računu v skladu s predpisi, ki urejajo
davek na dodano vrednost.
5. člen
(vsebina platnic vezane knjige računov)
(1) Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno
besedilo »Vezana knjiga računov«.
(2) Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno tudi
naslednje besedilo s prostorom za vpis podatkov:
– »Blok št.:___________«;
– »Leto: __________«;
– »Od ______________ do _______________«.
(3) Na platnicah so lahko odtisnjeni tudi podatki o izdajatelju vezane knjige računov, serijska številka vezane knjige
računov in drugi podatki, ki jih vsebuje vezana knjiga računov
v skladu s četrtim odstavkom 3. člena tega pravilnika.
6. člen
(kakovost papirja za obrazce računov)
Obrazci računov v vezani knjigi računov so odtisnjeni na
samokopirni papir, ki tehta najmanj 45 gramov na kvadratni
meter. Trdnost papirja mora biti takšna, da se ta ob običajni
uporabi ne strga ali zmečka.
7. člen
(tisk)
(1) Obrazci računov v vezani knjigi računov so tiskani v
enobarvnem tisku. Prvi list v setu (izvirnik) je v barvi 3135 U
po barvni lestvici Pantone, drugi in tretji list v setu (kopije) sta
v barvi 437 U po barvni lestvici Pantone.
(2) Na vseh obrazcih je uporabljena neserifna tipografija
črk.
8. člen
(potrjevanje vezane knjige računov)
(1) Zavezanec za davek mora pred prvo izdajo računa iz
vezane knjige računov to potrditi pri Finančni upravi Republike
Slovenije.
(2) Zavezanci za davek, za katere je predpisano vlaganje
davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev
elektronsko preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov potrditi elektronsko preko portala eDavki z vpisom serijske
številke vezane knjige računov.
(3) Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potrditev osebno na finančnem uradu ali elektronsko
preko portala eDavki.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-940/2014/29
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2014-1611-0115
Dr. Dušan Mramor l.r.
minister
za finance

Zap.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
56.

Skupni sporazum o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v lokalnih in regionalnih radijskih programih
posebnega pomena v Republiki Sloveniji
št. 2015

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
(v nadaljevanju: Združenje SAZAS)
in
Gospodarsko interesno združenje lokalnih in regionalnih
radijskih postaj Slovenije, Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka,
ki ga zastopa predsednica Nataša Harej (v nadaljevanju GIZ
LRRPS)
skleneta na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju
ZASP) naslednji

SKUPNI SPORAZUM
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih
radijskih programih posebnega pomena
v Republiki Sloveniji št. 2015
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Stranki skupnega sporazuma uvodoma ugotavljata in se
strinjata:
– da je Združenje SAZAS edina kolektivna organizacija,
ki na podlagi ZASP in dovoljenja Urada Republike Slovenije za
intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in
uveljavlja avtorsko pravico na avtorskih delih s področja glasbe,
kot je to določeno v omenjenem dovoljenju;
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi
mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev
in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi
organizacijami ščiti Združenje SAZAS;
– da se ta skupni sporazum sklepa skladno z ZASP in je
plod medsebojnih pogajanj ter usklajevanj strank tega skupnega sporazuma;
– da sta sestavni del tega skupnega sporazuma individualna pogodba o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in
regionalnih radijskih programih posebnega pomena in obrazec
SAZAS-4 (Letno poročilo o prihodkih izdajatelja radijskega
programa);
– da se s tem skupnim sporazumom in njegovimi sestavnimi deli določijo tarifa, pogoji uporabe glasbenih avtorskih del
glede na okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo avtorskega nadomestila zviša, zniža ali oprosti ter rok in način plačila
avtorskega nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz
repertoarja Združenja SAZAS;
– da se ta skupni sporazum sklepa za čas petih (5) let, z
začetkom uporabe od 1. 1. 2015 in koncem 31. 12. 2019;
– da se za uporabnika po tem skupnem sporazumu šteje
izdajatelj radijskega programa, ki je vpisan v razvid medijev
(skladno z ZMed), izjemoma pa tudi z izdajateljem povezana
pravna oseba, vendar izključno v primeru, da kot taka neposredno na svoj račun prejema prihodke iz naslova radijske
dejavnosti za radijski program izdajatelja, ki je vpisan v razvid
medijev (skladno z ZMed);
– da se skladno s prejšnjo alinejo v nadaljevanju uporablja
zgolj beseda uporabnik;
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– da ta skupni sporazum velja za vse uporabnike avtorskih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih
posebnega pomena v Republiki Sloveniji, kot to določa ZASP;
– da se s sklenitvijo tega sporazuma zagotavlja zakonita
uporaba repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih
radijskih programih posebnega pomena, kot to določa ZASP;
– da bosta morebitne obveznosti uporabnikov, ki so nastale pred podpisom tega sporazuma, poizkušali urediti sporazumno.
GIZ LRRPS zagotavlja:
– da je v smislu 157. člena ZASP reprezentativno združenje uporabnikov avtorskih del, za katere velja ta skupni
sporazum;
– da je skladno z določbami ZASP pristojno za sklepanje
skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del, kot je
ta skupni sporazum;
– da bo v roku desetih (10) delovnih dni po podpisu tega
skupnega sporazuma Združenju SAZAS posredovalo celoten
seznam članov GIZ LRRPS, uporabnikov avtorskih glasbenih
del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega
pomena;
– da bo kot reprezentativno združenje uporabnikov avtorskih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih
posebnega pomena v roku desetih (10) delovnih dni po pričetku
veljavnosti tega skupnega sporazuma pozvalo vse uporabnike,
da si nemudoma pridobijo dovoljenje za uporabo avtorskih
glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena, torej da sklenejo individualno pogodbo o
uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena z Združenjem SAZAS, ki je
sestavni del tega skupnega sporazuma in skladno z njo in s tem
skupnim sporazumom pričnejo plačevati avtorska nadomestila.
Združenje SAZAS zagotavlja:
– da bo v roku petnajstih (15) delovnih dni po pričetku veljavnosti tega skupnega sporazuma vsem uporabnikom avtorskih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih
posebnega pomena v podpis posredovalo individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih
radijskih programih posebnega pomena s prilogo obrazcem
SAZAS-4, ki je sestavni del tega skupnega sporazuma;
– da bo skladno s tem skupnim sporazumom in skladno
z individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v
lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena
uporabnikom zaračunavalo avtorsko nadomestilo;
– da bo pridobljene podatke uporabnikov uporabilo le za
namene, ki so določeni s tem skupnim sporazumom.
TARIFA
2. člen
Stranki skupnega sporazuma sta soglasni, da je osnova
za izračun avtorskega nadomestila prihodek, ki ga uporabnik
ustvari z uporabo zaščitenih glasbenih avtorskih del ali, če to ni
mogoče, celotni bruto stroški, povezani s to uporabo, v povezavi z odstotkom ( %) glasbe znotraj oddajnega časa uporabnika.
Za izračun tarife po tem skupnem sporazumu se uporablja
vsota naslednjih osnov:
a) razpisi, subvencije, dotacije, drugi prispevki EU, države, občin za financiranje programskih vsebin:
– en (1) odstotek ( %);
b) letni poslovni prihodki oziroma vsota čistih prihodkov
uporabnika od prodaje in drugih poslovnih prihodkov uporabnika (vir iz AJPES);
Osnova b) se lahko zmanjša za osnovo a) ali/in osnovo
c) ter za prihodek uporabnika, če uporabnik Združenju SAZAS
dokaže, da je bil prihodek ustvarjen na podlagi drugih registriranih dejavnosti uporabnika, ki nimajo z javno uporabo avtorskih
glasbenih del v radijskem programu nič skupnega.
Na tako pridobljeno osnovo b) se avtorsko nadomestilo
obračuna skladno s tarifo iz spodnje preglednice:
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Odstotek glasbe v oddajnem času

Tarifa v %

0 %–33,33 %

3,00 %

33,34 %–66,66 %

4,00 %

66,67 %–100 %

6,00 %

c) prispevek oziroma naročnina uporabnika ali druga oblika prihodka iz naslova plačljivega radia:
– tri (3) odstotke ( %)
POPUSTI
3. člen
Združenje SAZAS v primeru sklenitve individualne pogodbe, skladno s tem skupnim sporazumom, uporabniku prizna
popust za osnovo b) 2. člena tega skupnega sporazuma in
sicer v višini, kot izhaja iz spodnje preglednice.
Tarifa iz osnove b) 2. člena tega skupnega sporazuma se
doseže v petih letih, in sicer tako kot sledi:
Odstotek glasbe
v oddajnem času

Tarifa 2015
s popusti v %

Tarifa 2016
s popusti v %

Tarifa 2017
s popusti v %

Tarifa 2018
s popusti v %

Tarifa 2019
s popusti v %

0 %–33,33 %

2,00 %

2,25 %

2,50 %

2,75 %

3,00 %

33,34 %–66,66 %

3,00 %

3,25 %

3,50 %

3,75 %

4,00 %

66,67 %–100 %

5,00 %

5,25 %

5,50 %

5,75 %

6,00 %

Šteje se, da je odstotek glasbe v oddajnem času uporabnika po tem skupnem sporazumu med 33,34 % in 66,66 %.
Združenje SAZAS na izračunano osnovo b) 2. člena po
tem skupnem sporazumu za prvi dve leti tega sporazuma prizna popust v višini 11 %, za naslednji dve leti prizna popust v
višini 16 % in za zadnje leto 21 %.
Tarifa iz osnove c) 2. člena tega skupnega sporazuma se
doseže v petih letih, in sicer tako kot sledi:
Tarifa 2015
s popusti v %

Tarifa 2016
s popusti v %

Tarifa 2017
s popusti v %

Tarifa 2018
s popusti v %

Tarifa 2019
s popusti v %

2,00 %

2,25 %

2,50 %

2,75 %

3,00 %

4. člen
Združenje SAZAS upošteva štiri (4) odstotni ( %) popust
na izračunano polletno avtorsko nadomestilo po tem skupnem
sporazumu v primeru, da uporabnik ravna skladno s tem skupnim sporazumom in poravna prvo polletno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v mesecu maju za tekoče leto in
drugo polletno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v
mesecu novembru za tekoče leto.
Združenje SAZAS upošteva osem (8) odstotni ( %) popust
na izračunano letno avtorsko nadomestilo po tem skupnem
sporazumu v primeru, da uporabnik ravna skladno s tem skupnim sporazumom in poravna letno avtorsko nadomestilo v
enkratnem znesku v mesecu maju za tekoče leto.
KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
Združenje SAZAS v primeru, da uporabnik, po predhodnem pisnem opozorilu Združenja SAZAS:
– ne sklene oziroma noče skleniti individualne pogodbe
ali/in,

– ne posreduje verodostojnih potrebnih podatkov za
izračun avtorskega nadomestila ali/in,
– ne posreduje potrebne dokumentacije, ki vsebuje
podatke o izvedenih oziroma uporabljenih glasbenih delih na
način, kot to opredeljuje individualna pogodba ali/in,
– ne poravna avtorskega nadomestila skladno s tem
skupnim sporazumom,
obračuna avtorsko nadomestilo skladno z vsebino tega sporazuma, in sicer se kot osnovo za izračun letnega avtorskega nadomestila vzame letne poslovne prihodke oziroma
vsoto čistih prihodkov od prodaje in drugih poslovnih prihodkov (vir iz AJPES) uporabnika, s predpostavko sto (100)
odstotkov ( %) uporabe glasbe v oddajnem času ter brez
vseh popustov.
TRAJANJE SKUPNEGA SPORAZUMA
6. člen
Skupni sporazum skladno s 157/6. členom ZASP prične
veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

Uradni list Republike Slovenije
Skupni sporazum je sklenjen za obdobje petih (5) let
od začetka uporabe tega skupnega sporazuma. V primeru,
da stranki po preteku tega skupnega sporazuma ne skleneta
novega skupnega sporazuma, se slednji molče podaljšuje
vsakokrat za obdobje enega leta z višino tarife zadnjega leta
veljavnosti tega skupnega sporazuma.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega skupnega
sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene in usklajene v
pisni obliki ter v obliki pisnega aneksa podpisane s strani obeh
strank tega skupnega sporazuma.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
V času veljavnosti tega skupnega sporazuma Združenje SAZAS ne sme uporabljati za uporabnike, ki so izrecno
določeni po tem skupnem sporazumu, tarif in popustov, ki
so drugačni od tarif in popustov, določenih s tem skupnim
sporazumom.
V vseh primerih prenehanja tega skupnega sporazuma
prenehajo avtomatično veljati tudi vse individualne pogodbe,
sklenjene na podlagi tega skupnega sporazuma.
8. člen
Novi uporabnik bo Združenje SAZAS pisno obvestil o
pričetku oddajanja in o vseh potrebnih podatkih za obračun
avtorskega nadomestila po tem skupnem sporazumu v
roku trideset (30) dni od pričetka oddajanja, v nasprotnem
primeru se uporabijo določbe 5. člena tega skupnega sporazuma.
9. člen
Stranki skupnega sporazuma bosta morebitne spore
primarno reševali po mirni poti in z medsebojnim usklajevanjem, kolikor to ne bo mogoče, je pristojen z zakonom določen
organ.
Stranki skupnega sporazuma bosta v primeru težav pri
interpretacijah posameznih določb tega sporazuma skušali
razlago doseči na način skupnega usklajevanja predstavnikov
obeh strank tega sporazuma.
10. člen
Ta skupni sporazum je sestavljen v dveh (2) izvodih, od
katerih vsaka stranka skupnega sporazuma prejme po en (1)
izvod.
Škofja Loka, dne 30. decembra 2014
Gospodarsko interesno združenje
lokalnih in regionalnih
radijskih postaj Slovenije
Nataša Harej l.r.
Trzin, dne 31. decembra 2014
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
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POPRAVKI
57.

Popravek Sprememb in dopolnitev Slovenskih
računovodskih standardov (2006)

POPRAVEK
Sprememb in dopolnitev Slovenskih
računovodskih standardov (2006)
V Spremembah in dopolnitvah Slovenskih računovodskih
standardov (2006) – objavljenih v Uradnem listu RS, št. 94/14
dne 24. decembra 2014, se za poglavjem »SRS 11 – Kratkoročni dolgovi« doda novo poglavje, ki se glasi:
»Začetek uporabe
Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, začnejo spremembe uporabljati najpozneje s 1. januarjem 2015,
preostala podjetja pa najpozneje s prvim poslovnim letom, ki
se začne po tem datumu.«
Št. 1/15
Ljubljana, dne 6. januarja 2015
dr. Samo Javornik l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

58.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi 90. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12) ter na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem

POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Nova Gorica
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, sprejetem na seji Mestnega sveta MO Nova Gorica dne 18. 9. 2014 in
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72/14 z dne 10. 10. 2014,
je izpadla Priloga 2. S popravkom se objavi še priloga, ki je del
tega popravka.
Št. 3500-2/2013
Nova Gorica, dne 18. decembra 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.
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Odlok o razglasitvi javnega spomenika Primožu
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125
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za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje
Slovenska Bistrica

96

SLOVENSKA BISTRICA

41.

86
42.
133

94

RAVNE NA KOROŠKEM
37.
38.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
25.

49.

44

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
22.

105

DOL PRI LJUBLJANI
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

41
42

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kočevje
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2015

27.
28.

129

USTAVNO SODIŠČE
20.

48.

125

MINISTRSTVA
11.

ČRNOMELJ
47.

97
98

100

Stran

164 /

Št.

2 / 9. 1. 2015
43.
44.

Uradni list Republike Slovenije
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi

100
101

ŠEMPETER - VRTOJBA
45.

Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015

46.

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016

57.

Popravek Sprememb in dopolnitev Slovenskih računovodskih standardov (2006)
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Nova Gorica

102

ŽIROVNICA
102

POPRAVKI
58.

135
135

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 2/15
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

9
14
20
23
32
33
34
34
35
36
37
38
38
38
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