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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1609.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemen prispevek k podobi slovenske umetnosti druge
polovice 20. stoletja in njeni prepoznavnosti v mednarodnem
prostoru prejme
JOŽE CIUHA
SREBRNI RED ZA ZASLUGE.

1611.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemen literarni prispevek k umestitvi manjšinske in
identitetne problematike v avstrijski, širši nemško govoreči in
srednjeevropski prostor prejme
MAJA HADERLAP
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-23/2014-2
Ljubljana, dne 5. junija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
1612.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemen prispevek k oblikovanju podobe slovenske
kulture ter k njeni prepoznavnosti doma in v tujini prejme
MATJAŽ VIPOTNIK
SREBRNI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-7/2015-3
Ljubljana, dne 5. junija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Št. 094-01-29/2014-12
Ljubljana, dne 5. junija 2015

1610.

Leto XXV

Uredba o podelitvi koncesije in načinu
izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
operaterja trga z elektriko

Na podlagi četrtega odstavka 98. člena in za izvrševanja
97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14),
drugega odstavka 3. člena in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) ter 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/07)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o podelitvi koncesije in načinu izvajanja
gospodarske javne službe dejavnost operaterja
trga z elektriko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja način izvajanja gospodarske javne
službe dejavnost operaterja trga z elektriko (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba) s tem, da določa:
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– organizacijsko zasnovo izvajanja gospodarske javne
službe;
– naloge, pravice in obveznosti izvajalca gospodarske
javne službe (v nadaljnjem besedilu: operater trga z elektriko);
– način in pogoje zagotavljanja posameznih nalog, ki
sestavljajo gospodarsko javno službo;
– način financiranja gospodarske javne službe.
(2) Ta uredba je tudi koncesijski akt za izvajanje gospodarske javne službe, s katerim se določijo predmet in pogoji
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, kot ga določajo Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem
besedilu: Energetski zakon) in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
II. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA IZVAJANJA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
(koncesija)
(1) Gospodarsko javno službo po tej uredbi izvaja na
podlagi koncesije operater trga z elektriko, ki pridobi koncesijo
za izvajanje te javne službe.
(2) Operater trga z elektriko pridobi izključno pravico
do izvajanja gospodarske javne službe na celotnem območju
Republike Slovenije.
III. NALOGE, PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
(naloge izvajalca gospodarske javne službe)
(1) Gospodarska javna služba vključuje zlasti:
– upravljanje bilančne sheme trga z elektriko;
– evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, obratovalnih napovedi in zaprtih pogodb;
– izvajanje izravnalnega trga z elektriko;
– izvajanje dejavnosti centra za podpore iz 376. člena
Energetskega zakona;
– izvajanje bilančnega obračuna;
– izvajanje obračuna in poravnave poslov, povezanih z
nalogami iz prejšnjih alinej;
– zbiranje, analizo in objavo podatkov zaradi zagotavljanja preglednosti delovanja trga z elektriko.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka lahko operater
trga z elektriko opravlja tudi druge naloge, ki so povezane z
dejavnostjo operaterja trga z elektriko.
5. člen
(način opravljanja nalog)
Operater trga z elektriko izvaja gospodarsko javno službo
v skladu z Energetskim zakonom, to uredbo in predpisi, ki jih
izdaja po javnem pooblastilu za izvajanje gospodarske javne
službe.
6. člen
(obveščanje uporabnikov)
(1) Operater trga z elektriko je dolžan zagotavljati obveščanje uporabnikov o načinu opravljanja storitev javne službe
prek spletne strani in na druge ustrezne načine.
(2) Pri obveščanju uporabnikov operater trga z elektriko
poskrbi tudi za pripravo in objavo kratkoročne napovedi razpršenih virov proizvodnje elektrike po obračunskem intervalu
trga z elektriko za regulacijsko območje Republike Slovenije.
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IV. PREDMET IN POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
7. člen
(podelitev koncesije)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
koncedent) z odločbo podeli koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko organizatorju trga z elektriko (v nadaljnjem besedilu: koncesionar)
brez javnega razpisa.
(2) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(3) Za sklenitev koncesijske pogodbe je po pooblastilu
koncedenta pristojno ministrstvo, pristojno za energijo.
8. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija po tej uredbi se podeli za 20 let.
(2) Rok in čas trajanja koncesije začneta teči z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesijska pogodba se lahko po poteku trajanja
koncesije podaljša za čas do dokončne izbire izvajalca javne
službe v novem postopku, vendar najdlje za eno leto.
9. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora:
– imeti vzpostavljeno celotno infrastrukturo za izvajanje
te službe;
– razpolagati z ustrezno usposobljenimi kadri in
– biti v neposredni lasti Republike Slovenije.
10. člen
(splošni pogoji za izvajanje gospodarske javne službe)
(1) Gospodarska javna služba se izvaja tako, da je njeno
izvajanje zagotovljeno v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
(2) Koncesionar mora zagotavljati storitve javne službe
stalno in pravočasno.
(3) Koncesionar mora zagotoviti izvajanje javne službe
v polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih
delavcev.
(4) Če koncesionar v mesecu dni od začetka stavke pri
njem zaposlenih delavcev ne more zagotoviti izvajanja gospodarske javne službe, mora dati koncedentu za čas trajanja
stavke na razpolago objekte in naprave ter dokumentacijo, ki
je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe.
11. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Koncesionar izvaja gospodarsko javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Koncesionar nosi vsa tveganja, ki izhajajo iz izvajanja
gospodarske javne službe.
(3) Za obveznosti koncesionarja do tretjih oseb in za morebitno povzročeno škodo koncedent ne odgovarja, razen če
zakon ne določa drugače.
12. člen
(vrsta in obseg monopola)
Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju Republike Slovenije:
– izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo po
tej uredbi;
– dolžnost zagotavljati nemoteno delovanje organiziranega trga z elektriko.
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13. člen
(nepretrganost)
Koncesionar izvaja gospodarsko javno službo po tej uredbi nepretrgano.
14. člen
(podizvajalci)
(1) Koncesionar lahko za opravljanje določenih del gospodarske javne službe najame drugo osebo oziroma podizvajalca.
(2) Koncesionar z drugo osebo oziroma podizvajalcem
sklene pisno pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
(opravljanje drugih dejavnosti)
(1) Koncesionar lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar njihovo opravljanje ne sme vplivati
na izvajanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesionar mora za izvajanje gospodarske javne
službe voditi ločene računovodske evidence, ki omogočajo
finančni in drug nadzor nad poslovanjem koncesionarja.
16. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha s:
– prenehanjem koncesijske pogodbe,
– prenehanjem koncesionarja,
– odvzemom koncesije.
17. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha s:
– pretekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– odstopom od koncesijske pogodbe,
– sporazumno razvezo.
(2) Koncedent lahko odstopi od pogodbe, če koncesionar
bistveno krši določbe koncesijske pogodbe, in sicer če:
– ne upošteva določb zakonov, te uredbe, drugih predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi
zakona,
– po lastni krivdi ne izvaja gospodarske javne službe več
kot pet dni zaporedoma oziroma več kot deset dni v enem letu,
– ne vodi posebnega računovodstva in drugih evidenc
zaradi opravljanja nadzora ali ne da predpisanih podatkov,
potrdil in poročil državnim organom,
– ne izpolnjuje več splošnih ali posebnih pogojev, ki so
določeni za pridobitev koncesije,
– pride do stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– ne nadaljuje izvajanja gospodarske javne službe v skladu s koncesijsko pogodbo,
– ne obvešča uporabnikov v skladu s 6. členom te uredbe.
(4) Koncedent ali koncesionar lahko odstopi od koncesijske pogodbe, če:
– je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in
na način, kot je v njej določeno.
(5) Koncedent ali koncesionar lahko med trajanjem
koncesije sporazumno razveže koncesijsko pogodbo, če se
ugotovi, da je zaradi bistveno spremenjenih ekonomskih ali
sistemskih okoliščin ali drugih primerljivih okoliščin nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče.
18. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju
zaradi kršitev, ki resno ogrozijo izvajanje gospodarske javne
službe, in sicer če:
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– koncesionar ne začne izvajati koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku,
– je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati
kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije
izdati odločbo.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(4) Odvzem koncesije ni dopusten, če je do okoliščin, ki
utemeljujejo odvzem koncesije, prišlo zaradi višje sile ali drugih
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
19. člen
(plačila koncesionarja)
Koncesionar za pridobljeno koncesijo ne plačuje nadomestila oziroma koncesnine koncedentu.
20. člen
(infrastruktura)
(1) Tehnične informacijske infrastrukture, ki je potrebna
za izvajanje gospodarske javne službe, ni mogoče odsvojiti ali
obremeniti brez predhodnega soglasja koncedenta.
(2) Po izteku koncesijske dobe se infrastruktura iz
prejšnjega odstavka tega člena neodplačno prenese v last
Republike Slovenije. Izročena mora biti v tehnično brezhibnem stanju, kar ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje
koncedent.
21. člen
(poročanje)
Koncesionar najmanj enkrat letno poroča o svojem delovanju Agenciji za energijo in ministrstvu, pristojnemu za energijo.
22. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo pooblaščene uradne osebe ministrstva, pristojnega za energijo.
(2) Nadzor vključuje pregled finančnega poslovanja v zvezi s koncesijo, vodenja ločenega računovodstva in opravljanja
dejavnosti.
(3) Koncesionar je pooblaščeni uradni osebi ministrstva
dolžan omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesije in predložiti
vso dokumentacijo v zvezi z njenim izvajanjem.
23. člen
(višja sila)
(1) Koncesionar je dolžan izvajati koncesijo tudi v primeru
višje sile, če je to objektivno mogoče.
(2) O nastopu višje sile in morebitnem prenehanju izvajanja koncesije zaradi tega mora koncesionar nemudoma
obvestiti koncedenta.
(3) Če koncesionar ne izpolnjuje pogodbene obveznosti
zaradi višje sile, koncedent ni upravičen do uveljavljanja zahtevkov zaradi kršitev pogodbe.
(4) Če je izpolnjevanje koncesijske obveznosti onemogočeno zaradi višje sile, se roki za izpolnitev obveznosti na
podlagi sporazuma pogodbenih strank podaljšajo.
V. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
24. člen
(prispevek za delovanje koncesionarja)
Prispevek za delovanje koncesionarja se določi v višini
0,00013 EUR/kWh.
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25. člen

(plačila članov bilančne sheme za evidentiranje zaprtih
pogodb)
Višina plačila članov bilančne sheme za evidentiranje
zaprtih pogodb se določi v višini 0,00005 EUR/kWh za vsako
evidentiranje zaprte pogodbe, v kateri član bilančne sheme
nastopa kot prodajalec. Za izračun višine plačila se upošteva
končna različica prijave zaprte pogodbe.
26. člen
(sprememba višine plačila)
Spremembo prispevka iz 24. in prejšnjega člena sprejme
Vlada Republike Slovenije s sklepom.
27. člen
(druga plačila uporabnikov)
(1) Dejavnost gospodarske javne službe se financira
tudi iz drugih plačil, določenih v četrti alineji prvega odstavka
98. člena Energetskega zakona, ki se nanašajo zlasti na plačilo
za posredovanje podatkov po naročilu posameznega subjekta, ki odstopa od običajnega načina, na primer za agregate,
izračunane podatke in obstoječe podatke v obliki, ki jo zahteva
naročnik in kot jih lahko koncesionar zagotovi.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka je dopustno opravljati v
obsegu do omejitev, določenih v predpisih, ki urejajo koncesije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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1613.

Uredba o spremembi Uredbe o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo,
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12
– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15),
44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03
– uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08,
108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) in 96. člena Zakona o službi v
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09,
51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13 in 96/14) se
priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki se glasi:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
Kraj

Indeks življenjskih stroškov OZN

Aman

1,1193

Ankara

1,0120

Atene

0,9759

Bagdad

1,1120

Beograd

1,0120

Berlin

1,0505

Bern

1,3156

Brasilia

1,1325

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določba
34. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe
organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09)
uporablja do uveljavitve pravil za delovanje trga z elektriko, ki
jih izda koncesionar skladno s četrtim odstavkom 97. člena
Energetskega zakona.

Bratislava

1,0000

Bruselj

1,1325

Budimpešta

1,0120

Buenos Aires

1,0723

Bukarešta

0,9880

Canberra

1,1165

30. člen

Carigrad

1,0782

(delna razveljavitev sklepa)

Celovec

1,1366

Cleveland

1,1328

Dublin

1,0241

Dunaj

1,1566

28. člen
(izvajanje gospodarske javne službe)
(1) Koncesionar, ki izvaja gospodarsko javno službo na
dan uveljavitve te uredbe, jo izvaja še naprej do poteka obstoječega koncesijskega razmerja.
(2) Koncesionar in koncedent morata uskladiti obstoječo
koncesijsko pogodbo z določbami te uredbe v treh mesecih od
uveljavitve te uredbe.
29. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe se razveljavita točki a in b
Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 36001-11/2010/4 z dne
23. 9. 2010.
31. člen
(začetek veljavnosti)

Düsseldorf

1,0786

Ta uredba začne veljati 1. julija 2015.

Haag

1,0843

Št. 00710-12/2015
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2012-2430-0058

Hamburg

1,1270

Helsinki

1,1084

Kabul

1,1325

Jeruzalem

1,1446

Kairo

0,9952

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Kijev

0,9157

København

1,1687

Lizbona

1,0723

Ljubljana

1,0000

London

1,2651

Lyon

1,1050

Madrid

1,0482

Milano

1,1205

Monošter

0,9698

Moskva

1,0361

München

1,1302

N'Djamena

1,1446

New Delhi

1,0675

New York

1,2048

Oslo

1,1566

Ottawa

1,1666

Pariz

1,1566

Peking

1,1205

Podgorica

0,9759

Praga

0,9639

Pretoria

0,9831

Priština

0,9715

Rim

1,1325

Riad

1,0602

Sarajevo

0,9398

Skopje

0,9639

Sofija

1,0000

Stockholm

1,0602

Strasbourg

1,1323

Šanghaj

1,2301

Tbilisi

1,0241

Teheran

1,1807

Tel Aviv

1,0797

Tirana

0,9398

Tokio

1,1325

Trst

1,1111

Varšava

0,9759

Vatikan

1,1325

Vilna

1,0241

Washington

1,1542

Zagreb

0,9880

Zugdidi

0,9782

Ženeva

1,3976
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Limiti za nastanitev javnih uslužbencev, ki so ob uveljavitvi te uredbe na delu v tujini, se ne glede na spremembo
indeksov življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
iz priloge 2 ne spremenijo.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2015.
Št. 00714-12/2015
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2015-3130-0042
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1614.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
in načinu obračunavanja posebnega
nadomestila za izvrševanje gospodarske javne
službe oblikovanja obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov

Na podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi in načinu
obračunavanja posebnega nadomestila
za izvrševanje gospodarske javne službe
oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih
derivatov
1. člen
V Uredbi o določitvi in načinu obračunavanja posebnega
nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe za oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni list
RS, št. 96/99, 29/00, 102/00, 85/01, 39/03, 55/04, 26/06, 41/08,
34/09 in 22/10) se v 3. členu besedilo »preteklem letu in/ali
tekočem« nadomesti z besedo »posameznem«.
2. člen
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi prijave o članarini zavod izda zavezancu za
plačilo članarine ustrezno listino v skladu z zakonom, ki ureja
davek na dodano vrednost, v delu, ki se nanaša na izdajo
računov.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-11/2015
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2015-2130-0041
Vlada Republike Slovenije
«.

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Stran
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Št.

39 / 5. 6. 2015

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
vstopnih mest in o minimalnih pogojih
za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov na vstopnih mestih

Na podlagi 24. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi vstopnih
mest in o minimalnih pogojih za izvajanje
inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov
na vstopnih mestih
1. člen
V Uredbi o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih
za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih (Uradni list
RS, št. 4/02 in 55/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
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3. člen
Drugi odstavek 3. člena se črta.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se v drugi alineji črta vejica in
besedilo »ki ga izda predstojnik Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat)«.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(sistem inšpekcijskih pregledov)
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava) mora ob nastanku novih tveganj za zdravstveno varstvo rastlin v Evropski
uniji ali ob spremembah v številu ali količini pošiljk, za katere je
obvezen inšpekcijski pregled, zagotoviti, da se ustaljeni sistem
inšpekcijskih pregledov v najkrajšem mogočem času prilagodi
novim razmeram in potrebam.«.
6. člen
V 7. členu se v prvi alineji besedilo »inšpektoratom, Upravo za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom
»glavnim uradom uprave«.

(vsebina)
Ta uredba določa vstopna mesta in v skladu z Direktivo
Komisije 98/22/ES z dne 15. aprila 1998 o minimalnih pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti,
in sicer tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav in za katere se zdravstveni
pregledi opravljajo na mestih inšpekcijskih pregledov, ki niso
v kraju destinacije (UL L št. 126 z dne 28. 4. 1998, str. 26),
določa minimalne pogoje za izvajanje inšpekcijskih pregledov, pogoje glede usposobljenosti fitosanitarnih inšpektorjev,
glede objektov, opreme in delovnega časa ter druge pogoje
na vstopnih mestih, na katerih se izvajajo inšpekcijski pregledi pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: pošiljke).«.
2. člen
V 2. členu se črta besedilo »na mejnih prehodih v krajih«,
beseda »navedeni« pa se nadomesti z besedo »navedena«.

10. člen se črta.

7. člen

8. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2015
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2015-2330-0046
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA
»PRILOGA 1
SEZNAM VSTOPNIH MEST
Za vstopna mesta se štejejo:
1. za mednarodni pomorski promet: Koper (Capodistria) v Luki Koper – mejna fitosanitarna
postaja;
2. za mednarodni zračni promet: Ljubljana – Brnik na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana;
3. za mednarodni poštni promet: Ljubljana na Pošti Ljubljana.«.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o činih in poviševanju v Slovenski vojski

Na podlagi osmega odstavka 63. člena Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih
in poviševanju v Slovenski vojski
1. člen
V Uredbi o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni
list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06 in 116/07) se v celotnem besedilu besede »organizacijska enota Ministrstva za obrambo,
pristojna za upravljanje človeških virov« v različnih sklonih
nadomestijo z besedami »Generalštab Slovenske vojske« v
ustreznem sklonu.
2. člen
V 2. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pripadnik stalne sestave po uspešno opravljenem
osnovnem vojaško strokovnem usposabljanju za poklicno delo
v stalni sestavi in razporeditvi na dolžnost, za katero se zahteva
čin poddesetnika, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju
ocenjen najmanj s službeno oceno »dober«.«.
3. člen
V 3. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pripadnik stalne sestave, ki je razporejen na dolžnost,
za katero se zahteva čin desetnika, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen najmanj s službeno oceno »dober« ter
je uspešno končal predpisano usposabljanje.«.
4. člen
V 4. členu se druga alineja črta.
Dosedanja tretja alineja postane druga alineja in se spremeni tako, da se glasi:
»– pripadnik stalne sestave, ki je razporejen na dolžnost,
za katero se zahteva čin naddesetnika, če je bil v zadnjem
ocenjevalnem obdobju ocenjen najmanj s službeno oceno »dober«.«.
5. člen
V 5. členu se v prvem odstavku v drugi alineji za besedama »vojnih enot« postavi vejica, besedilo v nadaljevanju pa
se črta.
6. člen
V 6. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– če je uspešno končal šolo za častnike vojnih enot, bil
razporejen na častniško dolžnost v rezervni sestavi ter je to
dolžnost uspešno opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem
ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«
ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem
ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober« ter
je uspešno opravil predpisano usposabljanje,«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Vojaškemu obvezniku oziroma pripadniku stalne sestave iz prejšnjega odstavka, ki je razporejen ali predviden za
razporeditev na dolžnost častnika pomorstva, se podeli čin
poročnika korvete.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vojaško osebo, ki je v vojnem stanju ali zaradi vojnih
izkušenj, pridobljenih v miru, pokazala posebno sposobnost
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za poveljevanje, lahko pristojni poveljnik ravni bataljona ali
višje začasno razporedi na podčastniško ali častniško dolžnost
in predlaga, da se mu podeli čin vodnika oziroma poročnika,
četudi ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede vojaško strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Pri tem mora imeti
vojaška oseba v zadnjem ocenjevalnem obdobju službeno
oceno »odličen« ali »zelo dober«. Upošteva pa se tudi pomen
vojnih izkušenj in posebnih sposobnosti za poveljevanje, ki jih
izkaže vojaška oseba.«.
8. člen
V 9. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– ima v zadnjem ocenjevalnem obdobju pred povišanjem
službeno oceno najmanj »dober«, s tem da v zadnjih dveh
ocenjevalnih obdobjih pred povišanjem ni bil ocenjen z oceno
»negativen«.«.
9. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podčastnik se lahko poviša v neposredno višji čin, če
izpolnjuje poleg z zakonom določenih splošnih pogojev in pogojev iz prejšnjega člena še naslednje pogoje:
– za povišanje v čin višji vodnik, če je razporejen na
dolžnost, za katero se zahteva čin višjega vodnika ter je to
dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo
dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin štabni vodnik, če je s činom višjega
vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin štabnega vodnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če
je v bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno
oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če
je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno
oceno »dober«,
– za povišanje v čin višji štabni vodnik, če je s činom štabnega vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin
višjega štabnega vodnika ter je to dolžnost opravljal najmanj
eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s
službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj
dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s
službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin praporščak, če je s činom višjega
štabnega vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva
čin praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto,
če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno
oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če
je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno
oceno »dober«,
– za povišanje v čin višji praporščak, če je s činom praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega
praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je
bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno
»odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil
v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno
»dober«,
– za povišanje v čin štabni praporščak, če je s činom višjega praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se zahteva
čin štabnega praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj
eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s
službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin višji štabni praporščak, če je s činom
štabnega praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se
zahteva čin višjega štabnega praporščaka ter je to dolžnost
opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem
obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«.
Slušatelji vojaških šol se povišujejo v podčastniške čine v
skladu s programom vojaških šol.«.
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10. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Častnik, general in admiral je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje poleg z zakonom določenih
splošnih pogojev in pogojev iz 9. člena te uredbe še naslednje pogoje:
– za povišanje v čin nadporočnik, če je s činom poročnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin
nadporočnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če
je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno
oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti,
če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin stotnik, če je s činom nadporočnika
razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin stotnika ter
je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem
ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«
ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem
ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin major, če je s činom stotnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin majorja ter je
to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem
ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«
ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem
ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin podpolkovnik, če je s činom majorja
razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin podpolkovnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v
zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno
»odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je
bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno
oceno »dober«,
– za povišanje v čin polkovnik, če je s činom podpolkovnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin
polkovnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če
je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno
oceno »odličen«,
– za povišanje v čin brigadir, če je s činom polkovnik
razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin brigadirja
ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno
»odličen«,
– za povišanje v čin generalmajor, če je s činom brigadirja
razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin generalmajorja ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v
zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno
»odličen«,
– za povišanje v čin generalpodpolkovnik, če je s činom
generalmajorja razporejen na dolžnost, za katero se zahteva
čin generalpodpolkovnika ter je to dolžnost opravljal najmanj
eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s
službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin general, če je s činom generalpodpolkovnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin
generala ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil
v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno
»odličen«.
Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za povišanje v
mornariške čine.«.

Št.

Stran
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12. člen
V 12. členu se črta beseda »vojne«.
13. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri odločanju o poviševanju v skladu s to uredbo se
upošteva redna službena ocena. Vsebina službene ocene, pristojnosti in postopki za ocenjevanje se urejajo s pravili službe
v Slovenski vojski in pravilnikom o službeni oceni.«.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2015
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2015-1911-0002
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1617.

Sklep o razglasitvi slovenskega dneva
možganov

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o razglasitvi slovenskega dneva možganov
I
Vlada Republike Slovenije razglaša sredo v tretjem tednu
marca za slovenski dan možganov.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-5/2015
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2014-2711-0037
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

11. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Poročniku ali nadporočniku, ki opravi osnovno vojaško
strokovno usposabljanje za častnika pomorstva in je razporejen
ali predviden za razporeditev na dolžnost častnika pomorstva
v nazivu poročnik korvete ali poročnik fregate, se častniški čin
prevede v ekvivalentni mornariški častniški čin. Prevedba se
izvede po postopku, kot je predpisan za podelitev čina poročnika.«.
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MINISTRSTVA
1618.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davčnem postopku

Na podlagi prvega odstavka 266.g 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) izdaja minister
za finance

Stran
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PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona
o davčnem postopku
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12,
32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14 in 97/14) se za 86. členom
dodata naslov novega V. poglavja in nov 86.a člen, ki se glasita:
»V. NAČIN IN OBLIKA SPOROČANJA INFORMACIJ
NA PODLAGI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE
O IZBOLJŠANJU SPOŠTOVANJA DAVČNIH PREDPISOV
NA MEDNARODNI RAVNI IN IZVAJANJU FATCA
86.a člen
(način pošiljanja informacij)
Finančna institucija Slovenije, ki mora v skladu s VI. poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočati informacije po Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav
Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 8/14), te informacije sporoča v elektronski obliki v
skladu z navodilom, ki je Priloga 18 tega pravilnika, ter v obliki
izjav v skladu z navodilom, ki je Priloga 19 tega pravilnika.«.
2. člen
Za Prilogo 17 se dodata Priloga 18 in Priloga 19, ki sta
priloga in sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPP 007-222/2015
Ljubljana, dne 29. maja 2015
EVA 2015-1611-0058
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
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Priloga 18

NAVODILO ZA DOSTAVO INFORMACIJ V SKLADU S SPORAZUMOM MED VLADO REPUBLIKE
IN VLADO
ZDRUŽENIH
DRŽAV
AMERIKE O IZBOLJŠANJU
NAVODILOSLOVENIJE
ZA DOSTAVO
INFORMACIJ
V SKLADU
S SPORAZUMOM
MED VLADO SPOŠTOVANJA
REPUBLIKE
DAVČNIH
PREDPISOV
NA MEDNARODNI
RAVNI IN IZVAJANJU
FATCA
SLOVENIJE IN VLADO
ZDRUŽENIH
DRŽAV
AMERIKE O IZBOLJŠANJU
SPOŠTOVANJA
DAVČNIH PREDPISOV NA MEDNARODNI RAVNI IN IZVAJANJU FATCA
Poročevalska finančna institucija Slovenije mora Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu:
FURS)institucija
do 31. maja
tekočega
dostaviti
vse Republike
informacijeSlovenije
v zvezi z(vvsakim
računom, o
Poročevalska
finančna
Slovenije
moraleta
Finančni
upravi
nadaljnjem
katerem
v skladu
z 266.g
Zakona
o davčnemv postopku
(Uradniračunom,
list RS, št.o 13/11 –
besedilu:
FURS)sedoporoča,
31. maja
tekočega
letačlenom
dostaviti
vse informacije
zvezi z vsakim
prečiščeno
besedilo,
101/13
– ZDavNepr,
111/13,
22/14
odl.št.
US,
25/14
kateremuradno
se poroča,
v skladu
z 266.g32/12,
členom94/12,
Zakona
o davčnem
postopku
(Uradni
list–RS,
13/11
– – ZFU,
40/14 – ZIN-B
in 90/14).
Izjemoma
mora
informacije,
ki se 22/14
nanašajo
koledarsko
leto 2014,
uradno prečiščeno
besedilo,
32/12, 94/12,
101/13
– ZDavNepr,
111/13,
– odl.na
US,
25/14 – ZFU,
finančna
institucijamora
Slovenije
dostavitikiFURS
do 30. junija
40/14 –poročevalska
ZIN-B in 90/14).
Izjemoma
informacije,
se nanašajo
na 2015.
koledarsko leto 2014,
poročevalska finančna institucija Slovenije dostaviti FURS do 30. junija 2015.
Poročilo je dokument v elektronski obliki (dokument XML), ki je sestavljeno iz oznake različice, glave
in postavk
poročilaobliki
oziroma
elementov.
poročila vsebuje
identifikacijske
elemente o
Poročiloporočila
je dokument
v elektronski
(dokument
XML),Glava
ki je sestavljeno
iz oznake
različice, glave
je en
zapis,
ki se nanaša
isti finančni račun
istegaoimetnika
poročilapošiljatelju
in postavkporočila.
poročilaPostavka
oziroma poročila
elementov.
Glava
poročila
vsebujenaidentifikacijske
elemente
računa,
za katerega
poročevalska
finančna
institucija
poroča
informacije
v skladu
s Sporazumom
med
pošiljatelju
poročila.
Postavka
poročila je en
zapis, ki
se nanaša
na isti
finančni račun
istega
imetnika
Vlado
Republike
Slovenije
in
Vlado
Združenih
držav
Amerike
o
izboljšanju
spoštovanja
davčnih
računa, za katerega poročevalska finančna institucija poroča informacije v skladu s Sporazumom med
predpisov Slovenije
na mednarodni
ravniZdruženih
in izvajanju
FATCA
(v nadaljnjem
besedilu:
Sporazum
FATCA). Če
Vlado Republike
in Vlado
držav
Amerike
o izboljšanju
spoštovanja
davčnih
poročevalska
finančna
institucija
ne identificira
ZDA,besedilu:
o katerih Sporazum
se poroča, mora
o tem
predpisov
na mednarodni
ravni
in izvajanju
FATCA (vračunov
nadaljnjem
FATCA).
Čeobvestiti
FURS.finančna
V tem institucija
primeru poročevalska
finančnaZDA,
institucija
v skladu
s shemo
izvede ničelno
poročevalska
ne identificira računov
o katerih
se poroča,
mora o XML
tem obvestiti
kar pomeni,
da vpiše
samoinstitucija
elementv sklopa
FURS. poročanje,
V tem primeru
poročevalska
finančna
skladu »ReportingFI«
s shemo XML(poročevalska
izvede ničelnofinančna
institucija),
kot je opredeljen
elementi
poročila
v II)»ReportingFI«
poglavju tega navodila.
poročanje,
kar pomeni,
da vpiše med
samo
element
sklopa
(poročevalska finančna
institucija), kot je opredeljen med elementi poročila v II) poglavju tega navodila.
Poročevalska finančna institucija Slovenije odda poročilo avtomatsko prek portala eDavki. Veljavna
shemafinančna
XML je institucija
objavljenaSlovenije
na uradni
spletni
strani
Uprave za
ZDA (»Internal
Poročevalska
odda
poročilo
avtomatsko
preknotranje
portala prihodke
eDavki. Veljavna
Service – IRS«;
v nadaljnjem
IRS): za notranje prihodke ZDA (»Internal
shema Revenue
XML je objavljena
na uradni
spletni besedilu:
strani Uprave
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-for-FormRevenue
Service – IRS«; v nadaljnjem besedilu: IRS):
8966 .
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-for-Form8966 .
FURS objavi tehnični protokol za pošiljanje podatkov po Sporazumu FATCA na portalu eDavki.
FURS objavi tehnični protokol za pošiljanje podatkov po Sporazumu FATCA na portalu eDavki.
OZNAKA RAZLIČICE
OZNAKA RAZLIČICE
FATCA_OECD version (različica FATCA_OECD) – vpiše se različica sheme, v kateri se informacije
poročajo.
Vpiše (različica
se kot numerična
vrednost,
in sicer
številki,
ki stav kateri
ločeni se
s piko.
Prva številka
FATCA_OECD
version
FATCA_OECD)
– vpiše
se dve
različica
sheme,
informacije
pomeni
glavno
različico,
druga
številka
pa
pomeni
posamezno
različico
glavne
različice.
Pravilnost
poročajo. Vpiše se kot numerična vrednost, in sicer dve številki, ki sta ločeni s piko. Prva številka
kontrolira
(validira)
v skladu
z glavno
različico sheme.
pomeni sheme
glavno se
različico,
druga
številka
pa pomeni
posamezno
različico glavne različice. Pravilnost
sheme se kontrolira (validira) v skladu z glavno različico sheme.
GLAVA POROČILA
GLAVA POROČILA
SendingCompanyIN (identifikacijska številka pošiljatelja) – vpiše se globalna posredniška
identifikacijska (identifikacijska
številka (»Global številka
Intermediary
Identifying– Number
– GIIN«;
v nadaljnjem
besedilu:
SendingCompanyIN
pošiljatelja)
vpiše se
globalna
posredniška
GIIN). Če
poročilo
posreduje
agent aliIdentifying
posrednik,Number
ki ni sponzorski
se kot
identifikacijska
identifikacijska
številka
(»Global
Intermediary
– GIIN«; vsubjekt,
nadaljnjem
besedilu:
številka
pošiljatelja
vpiše
GIINalifinančne
institucije,
pri kateri jesubjekt,
odprt poročevalski
finančni račun ali
GIIN). Če
poročilo
posreduje
agent
posrednik,
ki ni sponzorski
se kot identifikacijska
plačila,
ki so
predmet
poročanja
finančna
institucija),
in ne račun
GIIN agenta
ali
številka izvaja
pošiljatelja
vpiše
GIIN
finančne
institucije,(poročevalska
pri kateri je odprt
poročevalski
finančni
ali
posrednika.
je 19-mestni
alfanumerični
znak,
ki ga finančna
institucija
z registracijo
pri
izvaja plačila,
ki soGIIN
predmet
poročanja
(poročevalska
finančna
institucija),
in ne pridobi
GIIN agenta
ali
IRS in
se vpiše
z ustreznimi
znaki (pika,
vejica).
Primer:
98Q96B.00000.LE.250.
posrednika.
GIIN
je 19-mestni
alfanumerični
znak,
ki ga
finančna
institucija pridobi z registracijo pri
IRS in se vpiše z ustreznimi znaki (pika, vejica). Primer: 98Q96B.00000.LE.250.
TransmittingCountry (država pošiljateljica) – vpiše se koda države pošiljateljice kot 2-mestni
alfanumerični znak
v skladu
s standardom
3166-1
Alphadržave
2. Vpiše
se ISO kodakot
SI. 2-mestni
TransmittingCountry
(država
pošiljateljica)
– ISO
vpiše
se koda
pošiljateljice
alfanumerični znak v skladu s standardom ISO 3166-1 Alpha 2. Vpiše se ISO koda SI.
ReceivingCountry (država prejemnica) – vpiše se koda države prejemnice kot 2-mestni
alfanumerični(država
znak v skladu
s standardom
ISO 3166-1
Alpha
2. Vpiše
se ISO koda
ReceivingCountry
prejemnica)
– vpiše
se koda
države
prejemnice
kotUS.2-mestni
alfanumerični znak v skladu s standardom ISO 3166-1 Alpha 2. Vpiše se ISO koda US.
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MesssageType (vrsta poročila) – vpiše se vrsta poročila. Edina dovoljena vrednost, ki se vpiše v to
polje, je »FATCA«.
MessageRefID (enolična oznaka poročila) – vpiše se enolična sklicna številka poročila, ki jo določi
poročevalska finančna institucija in pošiljatelju omogoča identifikacijo poslanega poročila. Enolična
oznaka velja za konkretno poročevalsko finančno institucijo.
CorrMessageRefID (sklic spremembe poročila) – vpiše se enolična sklicna številka spremembe
(popravek, dopolnitev, storno poročila), ki omogoča identifikacijo prvotno poslanega (inicialnega)
poročila.
ReportingPeriod (obdobje poročanja) – vpiše se koledarsko leto, za katero se podatki poročajo, in
sicer v formatu LLLL-MM-DD. Na primer: če se podatki poročajo za račune ali izplačila, izvršena v
koledarskem letu 2014, se element vpiše na način 2014-12-31.
Timestamp (časovni žig) – element vsebuje informacijo o tem, kdaj je bilo poročilo generirano.
Element se vpiše v formatu LLLL-MM-DD'T'uu:mm:ss, na primer: 2015-03-15T09:45:30.

ELEMENTI POROČILA
I.

PODATKI O IMETNIKU RAČUNA

Ia) Če je imetnik računa fizična oseba, se vpišejo naslednji elementi o imetniku računa, ki so v
shemi XML organizirani v sklopu »PersonParty_Type«:
TIN (identifikacijska številka davkoplačevalca) – vpiše se identifikacijska številka imetnika računa,
ki je imetniku računa dodeljena v Združenih državah Amerike, kamor se podatki poročajo.
Poročevalska finančna institucija ne poroča identifikacijske številke v zvezi z računom, ki ga vodi na
dan 30. junij 2014, če te številke nima v svojih evidencah. V tem primeru mora poročevalska finančna
institucija poročati podatek o datumu rojstva imetnika računa v elementu BirthDate (datum rojstva) v
sklopu PersonParty_Type, če ga ima v svojih evidencah. Poročevalska finančna institucija za te
račune pridobi identifikacijsko številko davkoplačevalca in jo poroča za leto 2017 in naslednja leta. V
skladu z navedenim je element obvezen za informacije, ki se poročajo za leto 2017 in naslednja leta.
TIN – issuedBy (izdajatelj identifikacijske številke) – vpiše se koda jurisdikcije, ki je izdala
identifikacijsko številko. Element se vpiše kot 2-mestni alfanumerični znak v skladu s standardom ISO
3166-1 Alpha 2. Če element ni vpisan, se za namene FATCA šteje, da so to ZDA.
ResCountryCode (koda države rezidentstva) – vpiše se koda države davčnega rezidentstva za
posameznika, o katerem se poroča. Vpiše se koda kot 2-mestni alfanumerični znak v skladu s
standardom ISO 3166-1 Alpha 2.
FirstName (ime) – vpiše se ime imetnika računa. Če poročevalska finančna institucija nima celotne
informacije o imenu imetnika računa, lahko vpiše začetnico imena. Če poročevalska finančna
institucija nima nobene informacije o imenu imetniku računa, se vpiše »NFN« – no first name (ni
podatka o imenu).
MiddleName (ime, sestavljeno iz dveh besed) – element se lahko vpiše, če je imetnikovo ime
sestavljeno iz dveh besed. Vpiše se lahko drugo ime ali začetnica drugega imena.
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LastName (priimek) – vpiše se priimek imetnika računa. Vpiše se lahko tudi predpona ali pripona, ki
jo zakonito uporablja imetnik računa.
CountryCode (koda države) – vpiše se koda države, kjer ima imetnik računa stalno prebivališče
oziroma naslov. Koda ISO se vpiše kot 2-mestni alfanumerični znak v skladu s standardom ISO 31661 Alpha 2.
AddressFree (naslov – prost format) – vpiše se naslov stalnega prebivališča imetnika računa. Če
poročevalska finančna institucija ne razpolaga z informacijo o naslovu stalnega prebivališča, se vpiše
poštni naslov, ki ga uporablja finančna institucija za stike z imetnikom računa med pripravo poročila.
Uporabi se strukturiran format naslova, razen če poročevalska finančna institucija ne more določiti
različnih delov naslova imetnika računa. Če poročevalska finančna institucija informacij ne more
zagotoviti v strukturiranem formatu, se informacije o naslovu vpišejo v prostem formatu tako, da se vsi
deli naslova vpišejo kot niz bitov neomejene vrednosti, kjer se ločijo s presledkom, poševnico ali
znakom »CR LF«.
AddressFix (naslov – strukturiran format) – poročevalska finančna institucija naslov vpiše v
strukturiranem formatu tako, da se kot ločen element vpiše informacija o Street (ulica),
BuildingIdentifier (številka zgradbe), SuiteIdentifier (številka stanovanja), FloorIdentifier
(številka nadstropja), DistrictName (ime okrožja), POB (poštni predal), PostCode (poštna
številka), City (mesto), CountrySubentity (deželno območje).
BirthDate (datum rojstva) – vpiše se datum rojstva posameznika, ki je imetnik računa. Datum rojstva
se ne vpiše, če finančna institucija z njim ne razpolaga ali če poročevalska finančna institucija vpiše
identifikacijsko številko davkoplačevalca – TIN. Datum rojstva se vpiše v formatu LLLL-MM-DD.
Ib) Če je imetnik računa ali prejemnik plačil subjekt, se vpišejo naslednji elementi o subjektu, ki
so v shemi XML organizirani v sklopu »OrganizationParty_Type«:
TIN (identifikacijska številka davkoplačevalca) – vpiše se identifikacijska številka subjekta, ki je
imetniku računa dodeljena v Združenih državah Amerike, kamor se podatki poročajo. Podatkovni
element se lahko ponovi, če je na razpolago tudi druga identifikacijska številka. Primeri:
– TIN za sodelujočo tujo finančno institucijo, poročevalsko finančno institucijo in registrirano tujo
finančno institucijo, domnevno skladno s FATCA, je GIIN, ki je izdana takemu subjektu,
– TIN sponzorskega subjekta je GIIN, izdana takemu subjektu, kadar nastopa v vlogi
sponzorskega subjekta,
– TIN subjekta, ki je določena oseba ZDA, je ZDA identifikacijska številka delodajalca
(»Employer Identification Number – EIN«; v nadaljnjem besedilu: EIN),
– TIN subjekta, ki je teritorialno organizirana finančna institucija (»territory organized financial
institution – TOFI«; v nadaljnjem besedilu: TOFI) in o kateri se poroča kot o posredniku, je
njegova ZDA EIN. Če TOFI nima EIN, se kot TIN vpiše EIN, ki jo uporablja davčna
administracija relevantnega teritorija ZDA za identifikacijo TOFI.
TIN – issuedBy (izdajatelj identifikacijske številke) – vpiše se koda jurisdikcije, ki je izdala
identifikacijsko številko. Element se vpiše kot 2-mestni alfanumerični znak v skladu s standardom ISO
3166-1 Alpha 2. Če element ni vpisan, se za namene FATCA šteje, da so to ZDA.
ResCountyCode (koda države rezidentstva) – vpiše se koda države davčnega rezidentstva za
subjekt, za katerega oziroma o katerem se poroča. Element se vpiše kot 2-mestni alfanumerični znak
v skladu s standardom ISO 3166-1 Alpha 2.
Name (ime oziroma naziv) – vpiše se ime oziroma naziv subjekta, za katerega se poroča oziroma o
katerem se poroča.
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Address (naslov) – vpiše se naslov subjekta tako kot je določeno za fizične osebe.
II) PODATKI O POROČEVALSKI FINANČNI INSTITUCIJI
Reporting FI (poročevalska finančna institucija) – vpišejo se elementi, ki omogočajo identifikacijo
poročevalske finančne institucije in so v shemi XML organizirani v sklopu »OrganizationParty_Type«,
kot je opredeljeno v poglavju Ib: ResCountyCode (koda države rezidentstva), TIN (identifikacijska
številka davkoplačevalca), TIN – issuedBy (izdajatelj identifikacijske številke), Name (ime
oziroma naziv) in Address (naslov) poročevalske finančne institucije, ki vodi račun ali izvrši plačilo, o
katerem se poroča. Vpišejo se tudi elementi, ki omogočajo identifikacijo posameznega sklopa poročila
in so opredeljeni v podatkovnem elementu DocSpec (specifikacija sklopa).
Če ima poročevalska finančna institucija podružnice zunaj svoje države davčnega rezidentstva, potem
je GIIN za poročevalsko finančno institucijo GIIN, ki je dodeljena podružnici poročevalske finančne
institucije, ki vodi finančni račun.
ReportingGroup (poročevalska skupina) – poročevalsko skupino sestavljajo naslednji podatkovni
elementi: Sponsor (sponzor), Intermediary (posrednik) in AccountReport (račun poročanja).
Sponzor (sponzor) in Intermediary (posrednik) se vpišeta glede na status poročevalske finančne
institucije. Vsako poročilo FATCA mora imeti vpisane elemente iz sklopa AccountReport (račun
poročanja).
Sponsor (sponzor) – vpišejo se naslednji elementi, ki omogočajo identifikacijo sponzorskega
subjekta in so v shemi XML organizirani v sklopu »OrganizationParty_Type«, kot je opredeljeno v
poglavju Ib: ResCountyCode (koda države rezidentstva), TIN (identifikacijska številka
davkoplačevalca), TIN – issuedBy (izdajatelj identifikacijske številke), Name (ime oziroma
naziv) in Address (naslov) sponzorskega subjekta. Vpišejo se tudi elementi, ki omogočajo
identifikacijo posameznega sklopa poročila in so opredeljeni v DocSpec (specifikacija sklopa).
TIN sponzorskega subjekta je GIIN, ki je izdana takemu subjektu v vlogi sponzorja.
Intermediary (posrednik) – vpišejo se elementi, ki omogočajo identifikacijo TOFI, ki je posrednik za
poročevalski finančni račun ali za subjekt, ki je prejemnik plačil, o katerih se poroča. Vpišejo se
elementi, ki omogočajo identifikacijo posrednika in so v shemi XML organizirani v sklopu
»OrganisationParty_Type«, kot je opredeljeno v poglavju Ib: ResCountyCode (koda države
rezidentstva), TIN (identifikacijska številka davkoplačevalca), TIN – issuedBy (izdajatelj
identifikacijske številke), Name (ime oziroma naziv) in Address (naslov) posrednika. Vpišejo se
tudi elementi, ki omogočajo identifikacijo posameznega sklopa poročila in so opredeljeni v DocSpec
(specifikacija sklopa).
TIN posrednika je ZDA EIN, če mu je bila izdana. Če TOFI nima ZDA EIN, se kot TIN vpiše EIN, ki jo
uporablja davčna administracija relevantnega teritorija ZDA za identifikacijo TOFI.
AccountReport (račun poročanja) – sestavljajo naslednji elementi, ki omogočajo identifikacijo
poročevalskega računa: AccountNumber (številka računa), AccountHolder (imetnik računa),
SubstantialOwner (pretežni lastnik), AccountBalance (stanje na računu) in AccountBalancecurrCode (koda valute) ter DocSpec (specifikacija sklopa).
DocSpec (specifikacija sklopa) – sestavljajo naslednji elementi: DocTypeIndic (vrsta poročila),
DocRefID (sklic sklopa), CorrMessageREfID (sklic spremembe poročila) in CorrDocRefID (sklic
spremembe sklopa).
DocTypeIndic (vrsta sporočila) – vpiše se le ena od navedenih vrednosti, ki omogoča identifikacijo
poslanega poročila:
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FATCA1 – novo – vrednost se poroča, če so bile informacije poslane, vendar jih IRS še ni
sprejela ali so bile predhodno stornirane. Če pri oddaji poročila pride do napake (obvezni ali
validacijski elementi niso bili vpisani) oziroma težave pri sprejemu, poročevalska finančna
institucija ponovno pošlje celotno datoteko in v element »DocTypeIndic (vrsta sporočila)«
vpiše »FATCA1«.
– FATCA2 – popravki – vrednost se poroča, če FURS od IRS dobi obvestilo o napaki, ki je
privedla do nepravilnega ali nepopolnega poročanja. Če je ugotovljeno večje neizpolnjevanje
obveznosti, mora poročevalska finančna institucija neizpolnjevanje obveznosti odpraviti v 18
mesecih po prejemu obvestila od IRS. Vrednost FATCA2 se lahko vpiše le, če poročevalska
finančna institucija pošlje popravek informacij, za katere je od IRS prejela obvestilo o napaki.
Ponovno se poroča popravek sklopa, ki se popravlja.
– FATCA3 – storno – vrednost se poroča le, če poročevalska finančna institucija želi stornirati
prvotno sprejete zapise na IRS. Storno zapis se lahko pošlje zgolj v naslednjih primerih:
o ni podatka o imetniku računa ali o TIN obvladujoče osebe (oziroma pretežnega
lastnika ZDA ),
o nepravilen podatek o imetniku računa ali o TIN obvladujoče osebe (oziroma
pretežnega lastnika ZDA),
o nepravilen podatek o imetniku računa ali o imenu obvladujoče osebe (oziroma
pretežnega lastnika ZDA),
o nepravilen podatek o imetniku računa ali o imenu in naslovu obvladujoče osebe
(oziroma pretežnega lastnika ZDA),
o ni podatka o posameznem imetniku računa ali o TIN ali datumu rojstva obvladujoče
osebe (oziroma pretežnega lastnika ZDA),
o ni podatka o posameznem imetniku ali o TIN obvladujoče osebe (oziroma pretežnega
lastnika ZDA) in
o nepravilen datum rojstva.
Prvotno poslani zapisi se morajo ponovno poslati z vrednostjo FATCA3, s katero razveljavimo prvotno
poslane zapise. Spremenjeni zapisi se morajo poslati z vrednostjo FATCA1 kot novo.
– FATCA4 – dopolnitve – vrednost se poroča, če poročevalska finančna institucija sama
ugotovi napake v informacijah, ki so bile predhodno poslane in jih je IRS že sprejela in
obdelala.
–

Kadar poročevalska finančna institucija pošlje »popravke (FATCA2)«, »storno (FATCA3)« ali
»dopolnitve (FATCA4)«, se v element CorrMessRefID vpiše ustrezen prvotni sklic poročila, ki se
popravlja.
DocRefID (sklic sklopa) – vpiše se enolična oznaka sklopa, ki ga določi poročevalska finančna
institucija in pošiljatelju omogoča identifikacijo poslanega sklopa poročila. Enolična oznaka velja za
konkretno poročevalsko finančno institucijo.
CorrMessageREfID (sklic spremembe poročila) – če gre za popravljeno, dopolnjeno ali stornirano
poročilo, se vpiše sklic spremembe poročila (prvotno poslano poročilo), s katerim je mogoče povezati
sklic sklopa (DocRefID), ki se spreminja v prvotno poslanem (inicialnem) poročilu.
CorrDocRefID (sklic spremembe sklopa) – vpiše se enolična sklicna številka sklopa, ki se ponovno
pošilja, popravlja ali stornira.
AccountNumber (številka računa) – vpiše se številka računa, na podlagi katerega je poročevalska
finančna institucija identificirala imetnika računa ali prejemnika plačila.
Če poročevalska finančna institucija nima številke računa, se vpiše druga enolična oznaka, ki
omogoča identifikacijo imetnika računa ali prejemnika plačila.
Številka računa je obvezna za poročevalsko finančno institucijo, ki ima številko računa (vključno z
alfanumerično oznako računa).
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Če poročevalska finančna institucija nima številke računa, se vpiše »NANUM« (no account number).
Primeri navedbe za številko računa:
– številka skrbniškega računa ali depozitnega računa;
– koda (ISIN ali druga), ki se nanaša na lastniško ali dolžniško terjatev (če ni del skrbniškega
računa);
– identifikacijska koda zavarovalne pogodbe z odkupno vrednostjo ali pogodbe rentnega
zavarovanja.
AccountHolder (imetnik računa) – vpišejo se elementi, ki omogočajo identifikacijo imetnika računa
kot subjekta ali prejemnika, ki je:
– finančna institucija z dokumentiranimi lastniki, ki so določeni lastniki ZDA,
– pasivni nefinančni tuji subjekt z obvladujočo osebo (oziroma s pretežnimi lastniki ZDA),
– nesodelujoča finančna institucija ali
– določena oseba ZDA.
Individual (posameznik) – kadar je imetnik računa fizična oseba, se vpišejo identifikacijski elementi
imetnika računa, ki so v shemi XML organizirani v sklopu »PersonParty_Type«, kot je opredeljeno v
poglavju Ia: TIN (identifikacijska številka davkoplačevalca), TIN – issuedBy (izdajatelj
identifikacijske številke), ResCountryCode (koda države rezidentstva), FirstName (ime),
MiddleName (ime, sestavljeno iz dveh besed), LastName (priimek), CountryCode (koda države),
Address (naslov) in BirthDate (datum rojstva).
Organization (subjekt) – kadar imetnik računa ni fizična oseba, se vpišejo identifikacijski elementi o
subjektu, ki so v shemi XML organizirani v sklopu »OrganisationParty_Type«, kot je opredeljeno v
poglavju Ib: ResCountyCode (koda države rezidentstva), TIN (identifikacijska številka
davkoplačevalca), TIN – issuedBy (izdajatelj identifikacijske številke), Name (ime) in Address
(naslov).
AcctHolderType (vrsta imetnika računa) – vpišejo se elementi, ki omogočajo identifikacijo imetnika
računa kot subjekta ali prejemnika plačila, kjer so možnosti naslednje:
– FATCA101 – finančna institucija z dokumentiranimi lastniki, ki so določeni lastniki ZDA,
– FATCA102 – pasivni nefinančni tuji subjekt z obvladujočo osebo (oziroma s pretežnimi lastniki
ZDA),
– FATCA103 – nesodelujoča finančna institucija,
– FATCA104 – določena oseba ZDA,
– FATCA105 – nefinančni tuji subjekt, ki je registriran za neposredno poročanje.
Element se mora vpisati, če je imetnik poročevalskega finančnega računa subjekt ali je plačilo
izvedeno navedenemu subjektu.
SubstantialOwner (pretežni lastnik) – vpišejo se elementi, ki identificirajo določene lastnike ZDA
finančne institucije z dokumentiranimi lastniki, obvladujoče osebe (oziroma pretežne lastnike ZDA),
pasivnega nefinančnega tujega subjekta. Elementi so v shemi XML organizirani v sklopu
»PersonParty_Type«, kot je opredeljeno v poglavju tega navodila: TIN (identifikacijska številka
davkoplačevalca), TIN – issuedBy (izdajatelj identifikacijske številke), ResCountryCode (koda
države rezidentstva), FirstName (ime), MiddleName (ime, sestavljeno iz dveh besed), LastName
(priimek), CountryCode (koda države), Address (naslov) in BirthDate (datum rojstva).
Element se vpiše, če je imetnik računa subjekt, ki je finančna institucija z dokumentiranimi lastniki ali
pasivni nefinančni tuji subjekt z obvladujočimi osebami (oziroma s pretežnimi lastniki ZDA). Element
se ne vpiše, če je subjekt nesodelujoča tuja finančna institucija ali določena oseba ZDA. Dovoljen je
vpis več določenih oseb ZDA, obvladujočih oseb (oziroma pretežnih lastnikov ZDA).
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AccountBalance (stanje na računu) – vpiše se stanje na računu ali vrednost računa, o katerem se
poroča, glede na vrsto računa:
– depozitni ali skrbniški računi: poročevalska finančna institucija poroča stanje na računu ali
vrednost računa ob koncu posameznega koledarskega leta ali drugega ustreznega
poročevalnega obdobja, ali če je bil račun med letom zaprt, neposredno pred datumom, ko je
račun zaprt;
– zavarovalna pogodba z odkupno vrednostjo in pogodba rentnega zavarovanja: poročevalska
finančna institucija poroča stanje ali vrednost takega računa (odkupno vrednost ali vrednost
ob odstopu);
– dolžniški ali lastniški računi: poročevalska finančna institucija stanje na računu poroča kot
vrednost dolžniškega ali lastniškega deleža imetnika računa v finančni instituciji.
Če se poroča o obvladujočih osebah (oziroma o pretežnih lastnikih ZDA) subjekta, ki je prejemnik
plačila, se kot stanje na računu vpiše vrednost 0.00. V tem primeru se za poročanje zneska plačila in
valute vpiše element Type (vrsta plačila), PaymentAmnt (znesek plačila) in PaymentAmntcurrCode (koda valute).
AccountBalance-currCode (koda valute) – vpiše se koda valute, v kateri je izraženo stanje na
računu ali vrednost računa.
Payment (plačilo) – vpiše se znesek plačila na poročevalski finančni račun med poročevalskim
obdobjem ali znesek plačila subjektu, ki ni imetnik računa, če se o plačilu poroča. Če se poroča o več
kot eni vrsti plačila, se element ponovi. Za leto 2014 se element ne vpiše. Za vsa nadaljnja leta se
element vpiše, razen za leto 2015, kadar gre za skupni bruto iztržek od prodaje ali odkupa
premoženja, ki se vplača ali pripiše na kakršni koli skrbniški račun med koledarskim letom ali drugim
ustreznim poročevalskim obdobjem, v zvezi s katerim je poročevalska finančna institucija Slovenije
delovala kot skrbnik, borzni posrednik, pooblaščenec ali kako drugače kot zastopnik imetnika računa.
Primeri:
– depozitni računi: skupni bruto znesek obresti, vplačanih ali pripisanih na račun med
koledarskim letom;
– skrbniški računi:
o skupni bruto znesek dividend, vplačanih ali pripisanih na račun med koledarskim
letom,
o skupni bruto znesek obresti, vplačanih ali pripisanih na račun med koledarskim letom,
o skupni bruto iztržek od prodaje ali odkupa premoženja, ki se vplača ali pripiše na
račun med koledarskim letom, v zvezi s katerim je tuja poročevalska finančna
institucija delovala kot skrbnik, borzni posrednik, pooblaščenec ali kako drugače kot
zastopnik imetnika računa,
o skupni bruto znesek vseh drugih dohodkov, vplačanih ali pripisanih na račun med
koledarskim letom;
– dolžniški ali lastniški računi: skupni bruto znesek plačil, vplačanih ali pripisanih na račun med
koledarskim letom, vključno s skupnim zneskom plačil v zvezi z odkupom;
– računi, ki jih predstavljajo zavarovalne pogodbe z odkupno vrednostjo in pogodbe rentnega
zavarovanja: skupni bruto znesek plačil, vplačanih ali pripisanih na račun med koledarskim
letom, vključno s skupnim zneskom plačil v zvezi z odkupom;
– tuji poročevalski zneski: skupni bruto znesek tujih poročevalskih zneskov, vplačanih ali
pripisanih nesodelujoči tuji finančni instituciji, se lahko poročajo deljeno glede na vrsto plačila
ali pa se poročajo kot ostala plačila FATCA z oznako »FATCA other«.
Tuji poročevalski zneski se poročajo samo za leti 2015 in 2016.
Type (vrsta plačila) – vpiše se vrsta plačila s spodnjega seznama:
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FATCA501 – dividende,
FATCA502 – obresti,
FATCA503 – bruto iztržek/odkup,
FATCA504 – ostalo – FATCA (npr. tuji poročevalski znesek).

PaymentAmnt (znesek plačila) – vpiše se numerična vrednost na dve decimalni mesti natančno, kot
ločilo se uporabi pika. Primer: tisoč ameriških dolarjev se vpiše kot 1000.00.
PaymentAmnt-currCode (koda valute) – vpiše se koda valute plačila.
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NAVODILO ZA DOSTAVO INFORMACIJ V OBLIKI IZJAV
NAVODILO
ZA DOSTAVO
V OBLIKI
IZJAV (Uradni list RS, št. 13/11 –
Na podlagi prvega
odstavka
266.g členaINFORMACIJ
Zakona o davčnem
postopku
uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU,
Na podlagi
prvega
odstavka
266.gv člena
Zakona
o davčnem
postopku
(Uradni
list RS, št.
13/11 institucija
–
40/14
– ZIN-B
in 90/14;
nadaljnjem
besedilu:
ZDavP-2)
mora
poročevalska
finančna
uradno prečiščeno
besedilo,upravi
32/12,Republike
94/12, 101/13
– ZDavNepr,
111/13,
22/14 –FURS)
odl. US,sporočiti
25/14 – informacije
ZFU,
Slovenije Finančni
Slovenije
(v nadaljnjem
besedilu:
iz
40/14 –četrtega
ZIN-B in
90/14;
v
nadaljnjem
besedilu:
ZDavP-2)
mora
poročevalska
finančna
institucija
odstavka 266.c člena in četrtega odstavka 266.d člena ZDavP-2 ter drugega odstavka 28.
Slovenije
Finančni
upravi
Republike Slovenije
(v nadaljnjem
sporočiti
informacije
člena
Zakona
o spremembah
in dopolnitvah
Zakona obesedilu:
davčnemFURS)
postopku
(Uradni
list RS, št.iz90/14; v
četrteganadaljnjem
odstavka 266.c
člena
in
četrtega
odstavka
266.d
člena
ZDavP-2
ter
drugega
odstavka
28.
besedilu: ZDavP-2H).
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 90/14; v
nadaljnjem
besedilu: ZDavP-2H).
Te informacije
skupaj z identifikacijskimi podatki, ki so opisani v elementih sklopa »Reporting FI«

(poročevalska finančna institucija) v Navodilu za dostavo informacij v skladu s Sporazumom med
Te informacije
skupaj z identifikacijskimi
podatki,
ki so opisani
v elementih
sklopa »Reporting
FI« davčnih
Vlado Republike
Slovenije in Vlado
Združenih
držav Amerike
o izboljšanju
spoštovanja
(poročevalska
finančna
institucija)ravni
v Navodilu
za dostavo
v skladu
s Sporazumom
med
predpisov
na mednarodni
in izvajanju
FATCA,informacij
ki je Priloga
18 Pravilnika
o izvajanju
Zakona o
Vlado Republike
Slovenije
in
Vlado
Združenih
držav
Amerike
o
izboljšanju
spoštovanja
davčnih
davčnem postopku, FURS sporoči tako, da predloži naslednje izjave:
predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, ki je Priloga 18 Pravilnika o izvajanju Zakona o
, FURSinstitucija
sporoči tako,
da predloži
naslednje
izjave: 266.c člena ZDavP-2 izjavlja, da je v
davčnem postopku
1. Finančna
v skladu
s četrtim
odstavkom
koledarskem letu _ _ _ _ :
1. Finančna institucija v skladu s četrtim odstavkom 266.c člena ZDavP-2 izjavlja, da je v
koledarskem
letu _ _ _ izjemo
_:
– uporabila
glede vseh že obstoječih računov posameznikov oziroma jasno
opredeljene skupine računov:
– uporabila
izjemo
glede
vseh že obstoječih računov posameznikov oziroma jasno
– (navesti
opis
skupine)
opredeljene skupine računov:
– (navesti opis skupine)
–

–
–

uporabila izjemo glede vseh novih računov posameznikov oziroma jasno opredeljene
skupine računov:
uporabila
izjemoopis
glede
vseh novih računov posameznikov oziroma jasno opredeljene
– (navesti
skupine)
skupine računov:
(navesti opis skupine)
–

–
–
–
–

uporabila izjemo glede vseh že obstoječih računov subjektov oziroma jasno opredeljene
skupine računov:
uporabila
izjemoopis
glede
vseh že obstoječih računov subjektov oziroma jasno opredeljene
– (navesti
skupine)
skupine računov:
(navesti opis skupine)
– uporabila izjemo glede vseh novih računov subjektov oziroma jasno opredeljene skupine
računov:
uporabila
izjemoopis
glede
vseh novih računov subjektov oziroma jasno opredeljene skupine
– (navesti
skupine)
računov:
(navesti opis skupine)

2. Finančna institucija v skladu s četrtim odstavkom 266.d člena ZDavP-2 izjavlja, da v
koledarskem letu _ _ _ _ :
2. Finančna institucija v skladu s četrtim odstavkom 266.d člena ZDavP-2 izjavlja, da v
koledarskem
letu _posebna
_ _ _ : pravila v zvezi s povezanimi subjekti in podružnicami, ki so nesodelujoče
– uporablja
finančne institucije, in izpolnjuje zahteve iz pododstavka a) do c) petega odstavka 4. člena
– uporablja
posebna pravila
v zvezi
s povezanimi
subjekti
in podružnicami,
ki so Amerike
nesodelujoče
Sporazuma
med Vlado
Republike
Slovenije
in Vlado
Združenih držav
o izboljšanju
finančnespoštovanja
institucije, in
izpolnjuje
zahteve
iz
pododstavka
a)
do
c)
petega
odstavka
4. člena
davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA.
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju
spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA.
3. V skladu z drugim odstavkom 28. člena ZDavP-2H finančna institucija izjavlja, da ni izvršila
nobenih plačil nesodelujočim finančnim institucijam.
3. V skladu z drugim odstavkom 28. člena ZDavP-2H finančna institucija izjavlja, da ni izvršila
Izjave
morajo
datirane, podpisane
v formatu pdf. Izjave z navedeno vsebino je treba vložiti v
nobenih
plačil biti
nesodelujočim
finančnim in
institucijam.
sistem eDavki z uporabo storitve »Lastni dokument«.
Izjave morajo biti datirane, podpisane in v formatu pdf. Izjave z navedeno vsebino je treba vložiti v
sistem eDavki z uporabo storitve »Lastni dokument«.
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Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti
celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost
kovinskih materialov in livarn Slovenije

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja v zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe
za kovinske materiale in livarne Slovenije, na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, Združenje za kovinske materiale, ki
jo zastopa Martin Debelak, na podlagi drugega odstavka 12.
člena in 13. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) naslednji

Uradni list Republike Slovenije
– avtomatizirana
izmenjava podatkov:

je elektronska izmenjava podatkov
dveh subjektov brez človeške interakcije, običajno implementirana na osnovi
spletnih storitev, ki zagotavljajo enostavno povezljivost različnih informacijskih sistemov;

– domena:

je razmejeno področje, ki je enoumno
identificirano za specifičen namen in
področje, kjer je možno določiti porabo,
proizvodnjo ali trgovanje (na primer
področja omrežja, kjer se nahajajo merilna mesta in izvajajo meritve, področja
tržne izravnave s skupnimi tržnimi pravili, ki obsegajo več lokalnih omrežij ali
kontrolnih področij);

– Energy Identification
Coding (v nadaljnjem
besedilu: EIC):

je sistem identificiranja Evropskega
združenja operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (v nadaljnjem besedilu: ENTSO-E), ki je opredeljen v standardu Energy Identification
Coding Scheme (EIC) – Reference
manual;

– entiteta:

je fizični objekt (npr. merilna naprava),
virtualni (logični) objekt (npr. merilna
točka), storitev (npr. dobava energije),
produkt (npr. energija) ali subjekt na
trgu, ki ima svoje značilnosti in ga je
treba globalno in enoumno identificirati
za potrebe učinkovitega delovanja trga
z električno energijo in zemeljskim
plinom;

– GS1:

je sistem identificiranja organizacije
GS1, ki je opredeljen v standardu GS1
General Specifications;

SKLEP
Ugotovi se razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije,
sklenjene dne 14. 10. 2014, na vse delodajalce, ki kot glavno
dejavnost opravljajo dejavnosti, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.
Št. 02047-1/2006-47
Ljubljana, dne 27. maja 2015
dr. Andraž Rangus l.r.
v. d. Generalnega direktorja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1620.

Akt o identifikaciji entitet v elektronski
izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu
z električno energijo in zemeljskim plinom

Na podlagi četrtega odstavka 448. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja

AKT
o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi
podatkov med udeleženci na trgu z električno
energijo in zemeljskim plinom

– harmonizirani model je odprt standard, ki ga vzdržujejo ENTvlog na trgu z energijo: SO-E, Evropski forum za izmenjavo poslovnih informacij (ebIX®) in Evropska
federacija trgovcev električne energije
(EFET). Opisuje harmoniziran model
na ravni Evropske unije, ki opredeljuje
vse logične vloge, v katerih nastopajo
subjekti na trgu;
– identificiranje entitet:

pomeni dodeljevanje identifikatorja
posamezni entiteti;

– identifikator:

je identifikacijski ključ, ki se uporablja
za razlikovanje entitet, tako da lahko
uporabniki učinkovito pridobivajo informacije ali poslovna sporočila
v zvezi z njimi. Identifikatorji nastopajo
kot enolični kazalci na podatke, ki se
navezujejo na označeno entiteto;

– pridobivanje
identifikatorjev:

pomeni pridobivanje enega ali več
identifikatorjev od upravljavca določenega sistema identificiranja za potrebe
identificiranja entitet;

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) Ta akt določa vrsto uporabljenih sistemov za identifikacijo entitet, pravila in obveznosti izvajanja storitve dodeljevanja
identifikatorjev posameznih entitet ter prehodno obdobje uvajanja novih sistemov identificiranja.
(2) Namen akta je zagotoviti učinkovito, standardizirano in
avtomatizirano izmenjavo podatkov med izvajalci energetskih
dejavnosti in drugimi udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom z uporabo standardiziranih sistemov
identificiranja. Izvajalci energetskih dejavnosti morajo na način,
kot ga določa ta akt, enoumno označiti entitete, ki so predmet
izmenjave podatkov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot
izrazi, uporabljeni v 4., 36. in 159. členu Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 17/14), poleg tega pa imajo posamezni izrazi
še naslednji pomen:

– sistem identificiranja: je skupek standardov oziroma pravil, ki
omogočajo enoumno določitev globalnih identifikatorjev, s katerimi označujemo različne entitete;
– subjekt na trgu:

je izvajalec energetskih dejavnosti ali
drugi udeleženec na trgu z električno
energijo in zemeljskim plinom, ki sodeluje v poslovni transakciji in v njej
prevzema eno samo ali več logičnih
vlog (na primer operaterji, trgovci, proizvajalci in večji odjemalci, borze, distribucijska podjetja, dobavitelji, ponudniki
energetskih storitev);
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– uporaba
identifikatorjev:

pomeni uporabo identifikatorja entitet
v avtomatizirani izmenjavi podatkov;

– večji odjemalec:

je odjemalec, ki ima porabo enako ali
večjo od 600 GWh/leto;

– vloga na trgu
z energijo:

pomeni vsako vlogo, v kateri nastopa
subjekt na trgu v okviru izvajanja svoje
dejavnosti in je posebej opredeljena
v harmoniziranem modelu vlog na trgu
z energijo (npr. sistemski operater,
trgovec, dobavitelj, odgovorni bilančne
skupine itd.). Posamezne vloge na
trgu z energijo ni možno deliti med več
subjektov na trgu. Vloga na trgu
z energijo določa predvideno obnašanje subjekta na trgu navzven. Vloge
opisujejo zunanje poslovne interakcije
subjekta na trgu z drugimi subjekti na
trgu v povezavi s ciljem posamezne
poslovne transakcije.

3. člen
(minimalne zahteve za sisteme identificiranja)
(1) Sistem identificiranja je ustrezen, če ostajajo izdani
identifikatorji skozi čas nespremenjeni, in če ostane pomen
posameznega identifikatorja vedno enak.
(2) Vsak uporabljen sistem identificiranja mora izpolnjevati naslednje zahteve:
– identifikatorji morajo biti globalno unikatni;
– identifikatorji ne smejo imeti nobenega drugega pomena
kot unikatno identifikacijo: vsa semantika oziroma značilnosti
(lastnosti) morajo biti shranjene v objekt oziroma entiteto, ki je
predmet identifikacije in ne v sam identifikator;
– ob statusnem preoblikovanju družb ni potrebe po preštevilčenju izdanih identifikatorjev;
– identifikatorji morajo vsebovati kontrolno vsoto za učinkovito ugotavljanje napak.
4. člen
(predmet identifikacije)
(1) Predmet identifikacije po tem aktu so tiste podatkovne
entitete, ki nastopajo v procesih izmenjave podatkov med posameznimi vlogami na trgu z energijo.
(2) Predmet enoumnega označevanja so najmanj sledeče
entitete:
– subjekti na trgu;
– domene;
– merilna mesta, kjer se meri električna energija oziroma
zemeljski plin;
– merilne točke, v katerih evidentiramo količine oziroma
agregate količin za poravnavo ali obračun, čezmejne povezave
in drugo;
– resursni objekti, v katerih se proizvaja, porablja ali hrani
energija (na primer proizvodna enota in drugo);
– povezovalni vodi, ki povezujejo dve področji izravnave;
– lokacije oziroma fizični naslov, kjer se nahaja subjekt na
trgu ali informacijski sistem subjekta na trgu;
– fizična oprema (na primer merilna oprema kot so števci,
registri, zbiralke in drugo);
– produkti in storitve (na primer energija, moč, zemeljski
plin in drugo), ki imajo določeno ceno, so naročeni ali obračunani v kateri koli točki dobavne verige.
5. člen
(vloge in odgovornosti pri identifikaciji entitet)
(1) Subjekti na trgu morajo v avtomatizirani izmenjavi
podatkov na trgu in za potrebe registracije uporabljati v skladu
s tem aktom dodeljene identifikatorje entitet.
(2) Identifikatorje entitet dodeljujejo naslednji izvajalci
energetskih dejavnosti:
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– sistemski operater prenosa električne energije in operater prenosnega sistema zemeljskega plina dodeljujeta identifikatorje entitetam iz drugega odstavka 4. člena za namene
učinkovitega delovanja trga ter zanesljivega delovanja in obratovanja prenosnega sistema;
– distribucijski operater električne energije in operater
distribucijskega sistema zemeljskega plina morata identificirati
vsa merilna mesta za potrebe registra merilnih mest, vse obračunske merilne točke oziroma prevzemno-predajna mesta,
števce in po potrebi ostale entitete iz drugega odstavka 4.
člena za namene učinkovitega delovanja trga ter zanesljivega
delovanja in obratovanja distribucijskega sistema;
– operater trga z električno energijo in operater prenosnega sistema zemeljskega plina morata identificirati bilančne
skupine, ki jih upravljata.
(3) Subjekti na trgu, ki sodelujejo v izmenjavi podatkov,
imajo glede na svoje vloge naslednje odgovornosti:
– operater trga z električno energijo in operater prenosnega sistema zemeljskega plina morata uporabljati identifikatorje
članov bilančne sheme v skladu z določbami tega akta za
potrebe enoumnega identificiranja članov in vodenja bilančne
sheme;
– operaterji, dobavitelji, trgovci in večji proizvajalci nad
1 MW, ki trgujejo na trgu z energijo, morajo pridobiti lastni identifikator subjekta za potrebe registracije v bilančnih shemah,
nacionalnem registru udeležencev na trgu v skladu z Uredbo
(EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega
energetskega trga (UL L št. 326 z dne 8. 12. 2011, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: REMIT), borzah in drugo;
– odjemalci, ki jih zavezujejo določbe REMIT, morajo pridobiti lastni identifikator za potrebe poročanja podatkov.
(4) Izvajalci energetskih dejavnosti, ki dodeljujejo identifikatorje, morajo ravnati v skladu s pravili, ki veljajo za posamezne sisteme identificiranja, predvsem pa skrbeti za pravilno
upravljanje njihovega življenjskega cikla.
(5) Izvajalci energetskih dejavnosti, ki dodeljujejo identifikatorje, so dolžni skrbeti, da ne pride do dodeljevanja že uporabljenih identifikatorjev kateri koli drugi entiteti tudi v primeru,
ko entiteta, ki ji je bil dodeljen določen identifikator, zaključi svoj
življenjski cikel.
6. člen
(identifikacija subjektov na trgu)
Subjekti na trgu morajo uporabljati en lasten identifikator za vse vloge, ki so opredeljene v harmoniziranem modelu
vlog na trgu z energijo. Subjekti na trgu lahko uporabljajo
različne sisteme identificiranja na različnih področjih svojega
delovanja.
II. SISTEMI IDENTIFICIRANJA
7. člen
(uporaba sistemov identificiranja)
(1) Izvajalci energetskih dejavnosti iz drugega odstavka
5. člena morajo pri izbiri sistemov identificiranja upoštevati
odprte standarde ter priporočila in smernice Evropske unije
s ciljem aktivno prispevati k vzpostavitvi enotnega notranjega
trga z energijo.
(2) Pri elektronski izmenjavi podatkov se prednostno uporabljata sistema EIC in GS1.
(3) Identifikatorji EIC se uporabljajo v skladu s standardom EIC in priporočili ENTSO-E.
(4) Izvajalci energetskih dejavnosti, ki uporabijo sistem
GS1, morajo pri dodeljevanju uporabiti naslednje vrste identifikatorjev:
– GS1 GLN za lastni identifikator subjekta na trgu;
– GS1 GSRN za domene, merilna mesta, merilne točke
oziroma prevzemno-predajna mesta;
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– GS1 GIAI za fizično opremo (gradnike infrastrukture);
– GS1 GTIN za produkte.
(5) Dovoljena je uporaba drugih sistemov, če so skladni z
odprtimi standardi in določbami tega akta.
8. člen
(privzetje obstoječih identifikatorjev)
Subjekti na trgu morajo v avtomatizirani izmenjavi podatkov za produkte uporabljati naslednje identifikatorje GS1-GTIN:
– delovna energija (npr. kWh): 8716867000030;
– jalova energija (npr. kvarh): 8716867000047;
– delovna moč (npr. kW): 8716867000016;
– jalova moč (npr. kvar): 8716867000023;
– zmogljivost priključka (npr. A ali kVA): 8716867000054;
– uporaba priključka (npr. kWh): 8716867000061;
– prenosna zmogljivost (npr. kVA): 8716867000078;
– uporaba prenosne zmogljivosti (npr. kWh):
5410000100085;
– zemeljski plin (npr. Sm3 ali kWh ali Nm3):
5410000100016;
– kapacitivna jalova energija (npr. kvarh): 8716867000139;
– induktivna jalova energija (npr. kvarh): 8716867000146;
– voda (npr. m3): 8716867009911.
III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(prehodno obdobje)
(1) Uporaba ustreznega sistema identificiranja domen na
področju trga z električno energijo se vzpostavi najkasneje do
1. januarja 2017.
(2) Uporaba ustreznega sistema identificiranja domen na
področju trga z zemeljskim plinom se vzpostavi najkasneje do
30. junija 2017.
(3) Uporaba obstoječih identifikatorjev produktov se vzpostavi najkasneje do 30. junija 2016.
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10. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 71-5/2015-15/735
Maribor, dne 22. maja 2015
EVA 2015-2430-0044
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

1621.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za maj 2015

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za maj 2015
Cene življenjskih potrebščin so bile maja 2015 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,8%.
Št. 9621-85/2015/3
Ljubljana, dne 2. junija 2015
EVA 2015-1522-0017
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BOVEC
1622.

Sklep o ceni storitve javne službe oskrbe
s pitno vodo

II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
DN13
DN20
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in
89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 6. redni seji dne 21. 5.
2015 sprejel

SKLEP
I.
Sprejme se vodarina v višini 0,5628 €/m3.
II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
DN13
DN20
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150

€/priključek
–
2,0157
6,0407
20,1565
30,2348
100,7826
201,5653
403,1305

III.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in
II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. junijem 2015.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2014-6.redna
Bovec, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

1623.

Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in
89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 6. redni seji dne 21. 5.
2015 sprejel

SKLEP
I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini
0,3593 €/m3.

€/priključek
–
1,6938
5,0813
16,9377
25,4066
84,6886
169,3773
338,7546

III.
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne
uporabljati s 1. junijem 2015.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2014-6.redna
Bovec, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

1624.

Sklep o ceni storitve javne službe čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in
89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 6. redni seji dne 21. 5.
2015 sprejel

SKLEP
I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini
1,0124 €/m3.
II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
DN13
DN20
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150

€/priključek
–
3,2215
9,6645
32,2150
48,3225
161,0750
322,1501
644,3001
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III.
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne
uporabljati s 1. junijem 2015.

240 l

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2014-6. redna
Bovec, dne 21. maja 2015

500 l
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

1625.

Sklep o določitvi cen storitve obvezne
občinske gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. in 45. člena
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec in
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in
89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 6. redni seji dne 21. 5.
2015 sprejel

SKLEP
o določitvi cen storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki

700 l

900 l

ostanek
zbiranje

3,1317

0,2547

3,3865

ostanek
obdelava

2,5023

ostanek
odlaganje

0,9416

SKUPAJ:

6,5756

0,2547

6,8304

ostanek
zbiranje

6,5245

0,5307

7,0552

ostanek
obdelava

5,2131

2,5023
0,9416

5,2131

ostanek
odlaganje

1,9618

1,9618

SKUPAJ:

13,6993

0,5307 14,2300

ostanek
zbiranje

9,1342

ostanek
obdelava

7,2983

0,7430

9,8772
7,2983

ostanek
odlaganje

2,7465

2,7465

SKUPAJ:

19,1790

0,7430 19,9219

ostanek
zbiranje

11,7440

0,9553 12,6993

ostanek
obdelava

9,3835

9,3835

3,5312

3,5312
0,9553 25,6139

ostanek
zbiranje

14,3538

1,1675 15,5213

ostanek
obdelava

11,4687

11,4687

ostanek
odlaganje

4,3159

4,3159

SKUPAJ:

30,1384

1,1675 31,3059

ostanek
zbiranje

65,2445

5,3070 70,5515

0,0225 €/kg
0,2066 €/kg

ostanek
obdelava

52,1305

52,1305

0,1140 €/kg

ostanek
odlaganje

19,6175

19,6175

SKUPAJ:

136,9925

5,3070 142,2995

ostanek
zbiranje

91,3423

7,4298 98,7721

ostanek
obdelava

72,9827

72,9827

0,0156 €/kg
0,1918 €/kg

0,0429 €/kg

Cena
Cena storitve
infrastrukture
€/odvoz
€/odvoz
1,5659

3,4152

24,6587

Enkraten
odvoz

120 l

0,1274

SKUPAJ:
1100 l

5 m3

7 m3

2.
Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo naslednje cene:
1. za odvoz po posodah:
CENIK ODVOZA PO POSODAH

Vrsta
Posoda
odpadka

3,2878

ostanek
zbiranje

ostanek
odlaganje

1.
Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:
1. Zbiranje komunalnih odpadkov:
1.1. cena stroškov javne infrastrukture:
1.2. cena storitev javne službe:
2. Zbiranje bioloških odpadkov:
2.1. cena stroškov javne infrastrukture:
2.2. cena storitev javne službe:
3. Strošek obdelave komunalnih odpadkov
znaša:
4. Strošek odlaganja komunalnih odpadkov
znaša:

SKUPAJ:

0,1274

30 m3

Cena
skupaj

1,2511

1,2511

ostanek
odlaganje

0,4708

0,4708

27,4645

27,4645

SKUPAJ:

191,7895

7,4298 199,2193

ostanek
zbiranje

391,4670

31,8420 423,3090

ostanek
obdelava

312,7830

312,7830

ostanek
odlaganje

1,6932

ostanek
obdelava

ostanek
odlaganje

SKUPAJ:

117,7050

117,7050

821,9550

31,8420 853,7970

120 l

organski

8,6878

240 l

organski

17,3756

0,1274

8,8152

0,2547 17,6303
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240 l

embal.

3,0754

0,2547

3,3301

240 l

papir

3,0754

0,2547

3,3301

1100 l

embal.

14,0954

1,1675 15,2629

1100 l

papir

14,0954

1,1675 15,2629

1100 l

sveče

14,0954

1,1675 15,2629

1,23 m3 steklo

15,7612

1,3055 17,0667

1,8 m3

embal.

23,0652

1,9105 24,9757

1,8 m3

papir

23,0652

1,9105 24,9757

1,8 m3

tekstil

23,0652

1,9105 24,9757

embal.

41,0048

3,3965 44,4013

papir

41,0048

3,3965 44,4013

plastika

384,4200

31,8420 416,2620

papir

384,4200

31,8420 416,2620

3,2

m3

3,2 m3
30

m3

30 m3
in

2. za odvoz po osebah:
Cena
storitve
€/osebo

Cena
infrastrukture
€/osebo

Cena
skupaj

Ostanek zbiranje

2,9882

0,2430

3,2132

Ostanek obdelava

0,5278

0,5278

Ostanek odlaganje

0,1986

0,1986

Biološki odpadki

0,5206

0,0567

0,5773

4,2352

0,2997

4,5349

€/osebo na mesec

SKUPAJ:

3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Cene, določene s tem
sklepom, se začnejo uporabljati s 1. junijem 2015.
Št. 032.01/2014-6.redna
Bovec, dne 21. maja 2015
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2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Subvencija, določena s
tem sklepom, se začne uporabljati 1. junija 2015.
Št. 032-01/2014-6.redna
Bovec, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

BRASLOVČE
1627.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo
kmetijskih objektov Kmetija Marovt

Na podlagi 61. člena Zakona 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, 109/12, 35/13) in
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12)
je Občinski svet Občine Braslovče na 6. redni seji dne 27. 5.
2015 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov
Kmetija Marovt
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

1626.
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Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. in
45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Bovec in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 6. seji
dne 21. 5. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja
komunalnih in bioloških odpadkov
1.
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz Proračuna Občine Bovec odobri subvencija najemnine infrastrukture
– za ostanek zbiranja odpadkov v višini 40,62%
– za biološke odpadke v višini 18,17%.

(1) 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, 109/12, 35/13).
(2) Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11).
(3) Odločba št. 351-162/2012/2 z dne 29. 3. 2012, izdana
s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, da se pobuda kmetijskega gospodarstva, KMG-MID: 100282662, vključi v postopek priprave z
OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske
rabe.
(4) Statut Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12).
Strategija prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11).
(5) Podrobni načrt je izdelal: VIZURA Matko d.o.o., pod
številko: 154/2011 z datumom 22. 1. 2015.
2. člen
(vsebina načrta)
(1) Vsebina tekstualnega dela:
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
3. ZASNOVA PROJEKTIH REŠITEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA JAVNO
GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN JAVNO
GRAJENO DOBRO
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
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5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
9. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA
NAČRTA
(2) Vsebina grafičnega dela:
1. IZSEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN PLANA
OBČINE
2. OBMOČJE NAČRTA Z OBSTOJEČIM PARCELNIM
STANJEM
3. PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI
OBMOČJI
4. ZAZIDALNA SITUACIJA
5. PRIKAZ OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
TER GRAJENO JAVNO DOBRO
6. PRIKAZ UREDITEV VAROVANJA OKOLJA
7. PRIKAZ UREDITEV VAROVANJA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
8. NAČRT PARCELACIJE
(3) Seznam prilog:
1. GEODETSKI NAČRT S CERTIFIKATOM
2. SMERNICE IN MNENJA
3. POVZETEK ZA JAVNOST
4. STROKOVNE PODLAGE
(4) Sestavine OPPN so opisane in prikazane v tekstualnem
in grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj
s prilogami na vpogled na Občini Braslovče.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet načrta)
(1) S tem OPPN se načrtuje na ureditvenem območju izgradnja enega kmetijskega objekta – hala za spravilo pridelkov,
legalizacija treh obstoječih objektov, odstranitve, dograditve in
rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe namembnosti
v skladu s pogoji tega načrta.
(2) Ta načrt določa tudi pogoje za ureditev zelenih površin,
izgradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.
4. člen
(območje načrta)
(1) Meja obravnave:
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta leži na južnem delu kmetije Marovt v naselju Parižlje
v k.o. Spodnje Gorče.
Meja ureditvenega območja na severnem delu poteka
po meji zazidljivosti obstoječega Prostorskega reda Občine
Braslovče, na zahodnem delu poteka po posestni meji, na
jugozahodnem, južnem in vzhodnem delu pa po kmetijskih
zemljiščih po meji predvidene novogradnje.
(2) Velikost območja:
Površina ureditvenega območja OPPN znaša 0,22 ha.
(3) Parcelno stanje:
Območje OPPN vključuje parcele številke:
k.o. Spodnje Gorče: del parcele št. 593, del parcele
št. 594 in del parcele št. 595/2.
(4) Če se v postopku priprave projektne dokumentacije
za gradnjo, izkaže potreba po dograditvi gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra, se lahko z gradnjo
posega tudi na zemljišča zunaj območja podrobnega načrta.
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III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja južno od občinske ceste kategorizirane
kot JP990370 (odsek JP990371 Parižlje 33) in je na severu
omejeno z že obstoječimi stavbami, na vzhodu, jugu in zahodu
pa s kmetijskimi površinami. Območje se preko obstoječega
dvorišča priključuje na obstoječo lokalno cesto.
6. člen
(namembnost območja)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
spada v prostorsko enoto (PE28) – odprt prostor funkcionalne
enote »Spodnja Savinjska dolina« in se nanaša na zemljišče, ki
je v obstoječem Odloku o prostorskem redu Občine Braslovče
predvideno kot kmetijsko zemljišče.
7. člen
(vrste gradenj)
(1) Na območju OPPN so predvidene gradnje novega
objekta največjih dopustnih dimenzij 17,00 m x 30,00 m, odstranitve, dograditve in rekonstrukcije obstoječih objektov in
spremembe namembnosti v skladu s pogoji Uredbe o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11, ki so uvrščene
v posamezne skupine.
– 12711 – stavbe za rastlinsko pridelavo, in sicer: rastlinjaki za vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice in
podobne stavbe
– 12712 – stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere
je treba izvesti presojo vplivov na okolje
po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje
– 12713 – stavbe za spravilo pridelka, in sicer: kmetijski
silosi, kašče, kleti, vinske kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka, stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarne, sušilnice in podobno.
(2) Ta načrt določa tudi pogoje za ureditev zelenih površin, izgradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.
8. člen
(arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve
prostorskih ureditev)
(1) Oblikovanje arhitekturne podobe in uporaba materialov objektov mora biti v skladu z Odlokom o prostorskem redu
Občine Braslovče, ki veljajo za prostorsko enoto (PE28) – odprt
prostor funkcionalne enote »Spodnja Savinjska dolina«.
(2) Objekti bodo pravokotne tlorisne zasnove. Osnovni
gabariti niso predpisani, upoštevati pa je potrebno največjo
možno zazidalno površino in minimalne odmike od posestnih
mej, požarnovarnostne smernice in pogoje nosilcev urejanja
prostora. Obvezna je ohranitev gradbene linije predvidenih
objektov. Fasade objektov so lahko v različnih pastelnih
odtenkih z možnostjo manjših temnejših odtenkov, prepovedane pa so žive in kričeče barve. Pri fasadi je zaželena
uporaba lesa. Zadostna osončenost omogoča gradnjo pasivnih stavb.
9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti in oblikovanja
objektov)
(1) Gabariti novih objektov se morajo načelno prilagajati
obstoječim objektom oziroma razpoložljivemu prostoru glede
odmikov od prometne in komunalne infrastrukture ter predvidenih objektov, pri čemer je potrebno upoštevati tudi požarne
odmike.

Uradni list Republike Slovenije
so:

(2) Največje dovoljene dimenzije načrtovanega objekta

Največja dovoljena dimenzija gospodarskega objekta je
17,00 m x 30,00 m, etažnost objekta P. Streha mora biti obvezno dvokapnica z usmerjenostjo slemena po daljši stranici
objekta, zaradi velike širine stavbe je lahko naklon tudi manjši
od 30º.
Slemenska orientacija mora biti usklajena z okoliškimi
objekti.
(3) Za že zgrajene stavbe, ki nimajo pridobljenih ustreznih
gradbenih dovoljenj, se le-ta lahko pridobijo pod pogoji v skladu
s tem odlokom, in sicer na način pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo novega objekta.
(4) Znotraj območja OPPN je možna gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov skladno z veljavno zakonodajo. Gradijo
se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno.
Oblikovani morajo biti usklajeno z osnovnim objektom. Objekti
so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije. Vsi pomožni
objekti skladni z obstoječo zakonodajo, se lahko gradijo 2,00 m
od zemljiške parcele. Kolikor investitor pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno graditi objekt z manjšim
odmikom pod pogojem, da so izpolnjene požarno varnostne
zahteve.
(5) Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno pridobiti geomehansko poročilo in v skladu z njim prilagoditi način
gradnje.
10. člen
(zunanja ureditev)
(1) Zunanja ureditev mora biti usklajena s podeželskim
značajem prostora. Pri urejanju je potrebno uporabiti historične,
avtohtone materiale ter avtohtono listopadno vegetacijo.
(2) Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznimi drevesi, dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da
ne bi tvorile sence sosednjim objektom. V primeru zasaditve
sadnega drevja mora lastnik pri uporabi škropiv upoštevati
varstvo okolja.
(3) Gradbeni parceli sta lahko ograjeni z ograjo do meje in
do višine 1,50 m ali z živo mejo do višine 1,80 m.
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14. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na kanalizacijsko
omrežje)
(1) Meteorna kanalizacija
Čiste padavinske vode z obravnavanega območja (strehe, parkirišča, ceste …) bodo ponikale v podtalje, pri tem bodo
ponikovalnice locirane izven vpliva voznih in manipulativnih
površin.
(2) Fekalna kanalizacija
Na obravnavanem območju je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, zaključeno s čistilno napravo.
15. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na električno
omrežje)
(1) Na območju predvidene gradnje kmetijskega objekta
in legalizacije obstoječih stavb ni obstoječih elektroenergetskih
vodov in naprav Elektra Celje d.d.
(2) Obstoječe stavbe, katere se legalizirajo so že priključene na distribucijsko omrežje MNO Mahor, Prislan, Epros,
katero se napaja iz transformatorske postaje TP Parižlje Papež
(št. merilnega mesta 2-20149).
(3) Z izgradnjo novega kmetijskega objekta se priključna
moč ne bo povečala in se bo napajal za obstoječimi meritvami
porabe na obstoječem merilnem mestu št. 2-20149.
(4) Z ozirom na to, da se v objektih kmetije Marovt opravlja tudi pridobitna dejavnost, in se trenutno napajajo za obstoječim merilnim mestom kmetije Marovt, ki je razvrščeno
v tarifno skupino »Gospodinjski odjem« si je potrebno v fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti ločeno soglasje
za priključitev, ki bo razvrščeno v odjemno skupino »Ostali
odjem na nizki napetosti«, kar je v skladu z splošnimi pogoji za
dobavo in odjem električne energije in fizično ločiti inštalacijo.
(5) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja za predviden objekt ter legalizacijo
obstoječih objektov si mora investitor pridobiti od Elektra Celje
d.d. projektne pogoje, soglasja za priključitev na distribucijsko
omrežje in soglasje k projektu.
16. člen
(javna razsvetljava)

IV. ZASNOVA PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Na območju OPPN ni predvidena izgradnja javne razsvetljave.

11. člen

(pogoji in rešitve priključevanja objektov na komunikacijsko
omrežje)

(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Obravnavano območje je že priključeno na javno gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro.
(2) V primeru, da se izkaže potreba po dograditvi gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, se le-ta
lahko izvede v skladu s pogoji tega načrta.

17. člen

(1) Na obravnavanem območju ne poteka TK omrežje v
upravljanju Telekom Slovenije in KKS v upravljanju TELEMACH
d.o.o., Ljubljana, ki bi ju bilo zaradi gradnje potrebno prestaviti
oziroma zaščititi.
(2) Za objekte na obravnavanem območju OPPN se ne
načrtuje priključkov komunikacijskega omrežja.

12. člen

18. člen

(prometno omrežje)

(ogrevanje)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
se bo napajalo preko obstoječe občinske ceste kategorizirane
kot JP990370 (odsek JP990371 Parižlje 33) in obstoječega
dvorišča v sklopu kmetije.
(2) Zemljišče predvideno za ureditev povoznih manipulacijskih površin je večinoma ravno.

Za potrebe ogrevanja naj se uporabljajo čisti energenti
kot so plin, biomasa in podobno. Priporočena je tudi uporaba
alternativnih virov energije.

13. člen

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen

(pogoji in rešitve priključevanja objektov na vodovodno
omrežje)

(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)

Oskrba objektov z vodo je možna preko obstoječega
hišnega priključka.

(1) Na obravnavanem območju OPPN se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediščine, zato konkretnih
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usmeritev, ki bi izhajali iz varstvenih režimov enot kulturne
dediščine ni.
(2) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja del mora o nameravanih posegih pisno obvestiti ZVKDS OE Celje vsaj 10 dni
pred pričetkom izvajanja zemeljskih del.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje,
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, ki situacijo evidentira v skladu z določili
arheološke stroke.

(2) Za predviden objekt je že v okviru kmetije zagotovljeno zbirno mesto za odpadke, kjer izvajalec javne službe
opravi odvoz odpadkov. Zagotoviti je potrebno nemoten
dostop do zabojnikov po ustrezni transportni poti. Izvajalec
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na tem območju opravlja odvoz odpadkov enkrat na teden, kar se mora
upoštevati pri prilagoditvi. Zbirna mesta morajo ustrezati
splošnim zahtevam javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

(varstvo pred potresom)

20. člen
(varovanje okolja)
(1) Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih
vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
(2) Hrup
Predvideni objekti v območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta ne bodo obremenjevali okolja s hrupom,
ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni. V skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, spada predvideno
območje v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo
mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa 60db za dan in 50db
za noč.
(3) Zrak
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin vsebnosti, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih
in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zrak (Uradni list RS,
št. 73/94, 52/02, 8/03, 41/04 – ZVO-1, 66/07).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurilnih naprav
skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, 46/02, 49/03,
41/04 – ZVO-1, 45/04, 34/07).
(4) Vode
Obravnavano območje se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Padavinske vode iz obravnavanega območja (s streh, parkirišča, ceste …) se bodo odvajale v
podtalje preko ponikovalnic, katere bodo locirane v travnatih
površinah.
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je
načrtovano tudi v skladu z določili 92. člena Zakona o vodah,
in sicer tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev, travne plošče …).

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
22. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
Obravnavano območje ni poplavno ogroženo, ne posega
v vplivno območje vodotoka in ni na območju visoke podtalnice.
23. člen
Objekti se nahajajo na območju z intenziteto VII. stopnje
po MCS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,150 g in je
povzet iz karte potresne nevarnosti Slovenije.
24. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Predvidena zazidava in ureditev skladno z veljavnimi
predpisi zagotavlja potrebne odmike med objekti za omejevanje
širjenja požara na sosednje objekte.
(2) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za
intervencijska vozila po obstoječih javnih cestah ter obstoječem
in predvidenem dovozu, zagotovljene so zadostne delovne
površine za intervencijska vozila na manipulacijskih in travnatih
površinah.
(3) Varen umik ljudi in premoženja je možen na zunanje
zelene ter interne in javne prometne površine.
(4) Vgrajeni materiali, naprave in napeljave v objektih
morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako, da je zagotovljena
požarna varnost skladno s predpisi.
25. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
(1) Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito
ogroženo.
(2) V fazi projektiranja je potrebno na podlagi geomehanskega poročila preveriti statično stabilnost terena in predvideti
ustrezne rešitve.
26. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je treba načrtovati ustrezne tehnične rešitve in
način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.

21. člen
(odpadki)
(1) Način zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki je
urejen v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi in smernicami
pristojnega podjetja.
Na celotnem območju Občine Braslovče so na primerno
dostopnih mestih urejene zbiralnice (ekološki otoki) za ločeno
zbiranje odpadkov.
V skladu s programom storitev in oskrbe prebivalstva z
infrastrukturo in v skladu z veljavnimi predpisi se nahaja tudi
Zbirni center Braslovče za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na Žovneku.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
27. člen
(etapnost)
(1) OPPN omogoča etapno izvajanje oziroma, postopno
skladno s potrebami in zmožnostmi investitorja in glede na
predhodno izvedeno gospodarsko infrastrukturo.
(2) Kot prva faza se izvede rekonstrukcija dovozne ceste
in izgradnja komunalne in energetske infrastrukture.
(3) Posamezni objekti se bodo gradili postopoma kot
druga faza glede na potrebe investitorja.
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IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
28. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, mora investitor
in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno
z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane;
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode;
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV
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(2) Za območje urejanja ni posebnih zahtev glede usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti
podrobnega načrta. OPPN preneha veljati ko je izveden,
o čemer s sklepom odloči Občina Braslovče. Na območju
OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično
višji prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove
veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu
tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v
prostor iz tega odloka.
XII. KONČNE DOLOČBE
31. člen
(vpogled)
Vsa dokumentacija kot priloga tega odloka je na vpogled
pri pristojnih službah Občine Braslovče in na Upravni enoti v
Žalcu, oddelek za okolje in prostor.
32. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinske in
državne inšpekcijske službe za posamezna področja.
33. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35050-10/2012-12
Braslovče, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

29. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem
preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega
vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju
z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v
delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.
(2) Dopustna so odstopanja:
– odstopanje gabaritov objektov pod pogojem, da se
upošteva in ohrani podolgovata zasnova objektov, da to dopušča velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena.
Spremembe ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v
skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja. Spoštovani morajo biti minimalni odmiki od parcelnih mej.
– dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri čemer
je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale pogoje,
določene s tem odlokom.
– sprememba zasnove prometne, komunalne ali energetske infrastrukture, če to predstavlja bolj ekonomična investicijska vlaganja, boljše projektne parametre ali primernejše rešitve
v smislu varovanja okolja.
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja PA2 – Braslovče
(Šoštarič)

Na podlagi 61. člena Zakona 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, 109/12, 35/13) in
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12)
je Občinski svet Občine Braslovče na 6. redni seji dne 27. 5.
2015 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja PA2 – Braslovče (Šoštarič)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
30. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
(1) Po končani izgradnji objektov in ureditev po tem odloku so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije
objektov.

(1) 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, 109/12, 35/13).
(2) Statut Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12).
Strategija prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11).
(3) Podrobni načrt je izdelal: VIZURA Matko d.o.o., pod
številko: 154/2011 z datumom 18. 12. 2014.
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2. člen
(vsebina načrta)

(1) Vsebina tekstualnega dela:
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA JAVNO
GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN JAVNO
GRAJENO DOBRO
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
9. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA
NAČRTA
(2) Vsebina grafičnega dela:
1. IZSEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN PLANA OBČINE
2. OBMOČJE NAČRTA Z OBSTOJEČIM PARCELNIM
STANJEM
3. PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI
OBMOČJI
4. ZAZIDALNA SITUACIJA
5. PRIKAZ OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
TER GRAJENO JAVNO DOBRO
6. PRIKAZ UREDITEV VAROVANJA OKOLJA
7. PRIKAZ UREDITEV VAROVANJA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
8. NAČRT PARCELACIJE
(3) Seznam prilog:
1. GEODETSKI NAČRT S CERTIFIKATOM
2. SMERNICE IN MNENJA
3. POVZETEK ZA JAVNOST
4. STROKOVNE PODLAGE
(4) Sestavine iz prejšnjega odstavka so opisane in prikazane
v tekstualnem in grafičnem delu podrobnega načrta,
ki je skupaj s prilogami na vpogled na Občini Braslovče.
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z mejo zazidljivosti po prostorskem planu občine. Na južnem
delu pa meja obravnave poteka delno po posestni meji in delno
po robu obstoječe dostopne poti.
(2) Velikost območja:
Površina ureditvenega območja OPPN za del območja
PA2 – Braslovče (Šoštarič) znaša 1483 m2.
(3) Parcelno stanje:
Območje OPPN vključuje parcelne številke:
30/1 in del parcele 595/2, del parcele 24/1, del parcele
24/2 in del parcele 728/1 vse v k.o. Braslovče.
(4) Za izvedbo navezav podrobnega načrta na obstoječo
in predvideno gospodarsko infrastrukturo bodo potrebni tudi
posegi na zemljišča zunaj podrobnega načrta kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra, na podlagi strokovno
preverjenih rešitev, izkaže za to potrebno.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja zahodno od občinske ceste in je na severu
in jugu omejeno z že obstoječimi stavbami, na vzhodu pa s
kmetijskimi površinami. Območje se preko predvidene interne
ceste priključuje na obstoječo lokalno cesto.
6. člen
(namembnost območja)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
za del območja PA2 – Braslovče (Šoštarič) spada v prostorsko enoto (PE 13) Braslovče in Rakovlje in se nanaša
na zemljišče, ki je v obstoječem Odloku o prostorskem redu
Občine Braslovče predvideno kot mešano območje, in sicer
za bivanje (stanovanjski objekti), mirnejšo poslovno-obrtno
dejavnost, stavbe za trgovinske in druge storitvene dejavnosti
in podobno ter potrebno prometno, komunalno in energetsko
infrastrukturo.
7. člen
(vrste gradenj)
(1) S tem OPPN se načrtuje na ureditvenem območju
izgradnja ene stanovanjske hiše, dveh gospodarskih objektov,
odstranitve, dograditve in rekonstrukcije obstoječih objektov in
spremembe namembnosti v skladu s pogoji tega načrta.
(2) Ta načrt določa tudi pogoje za ureditev zelenih površin,
izgradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

8. člen

3. člen

(arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve
prostorskih ureditev)

(predmet načrta)
(1) S tem OPPN se načrtuje na ureditvenem območju
izgradnja ene stanovanjske hiše, dveh gospodarskih objektov,
odstranitve, dograditve in rekonstrukcije obstoječih objektov in
spremembe namembnosti v skladu s pogoji tega načrta.
(2) Ta načrt določa tudi pogoje za ureditev zelenih površin,
izgradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.
4. člen
(območje načrta)
(1) Meja obravnave:
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta leži na severnem delu obrobja trga Braslovče v
k.o. Braslovče.
Meja ureditvenega območja na severozahodnem in severovzhodnem delu poteka po posestni meji in se zaključi v cestnem svetu javne poti. Na zahodni strani je območje omejeno

(1) Oblikovanje arhitekturne podobe in uporaba materialov na zunanjščini objektov mora slediti tradicionalnim arhitekturnim značilnostim pozidane strukture naselja.
(2) Finalna obdelava fasad mora biti klasični omet, obdelan v svetlih, pastelnih zemeljskih barvnih tonih. Objekti morajo
biti kriti z neglazirano opečno kritino opečne barve.
(3) Tlorisni gabariti objektov morajo biti pravokotno podolgovati, v razmerju stranic me 1:1,2 do 1,5. Etažnost stanovanjskega objekta je K+P+M, kolenčni zid pa naj ne presega
višine 60 cm. Gospodarska objekta naj bosta brez kleti in
enonadstropna z možnostjo izrabe podstrešja. Osnovni gabariti niso predpisani, upoštevati pa je potrebno največjo možno
zazidalno površino in minimalne odmike od posestnih mej, požarnovarnostne smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
Obvezna je ohranitev gradbene linije predvidenih objektov. Pri
fasadi je zaželena uporaba lesa. Zadostna osončenost omogoča gradnjo pasivnih stavb.
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9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti
in oblikovanja objektov)
(1) Načrtovani objekti morajo slediti načinu pozidave v
tem delu Braslovč in se morajo vklopiti v morfološko strukturo
naselja, kjer stanovanjski objekti stojijo vzporedno ob cesti,
gospodarski pa v notranjosti parcel pravokotno na cesto.
Novi objekti se načrtujejo v območju gospodarskih objektov,
ob obstoječem kozolcu. To pomeni, da morajo biti tlorisni
gabariti objektov pravokotno podolgovati, v razmerju stranic
me 1:1,2 do 1,5. Glavna slemena morajo biti v smeri daljše
stranice parcele v smeri vzhod-zahod in vzporedne s slemenom kozolca.
(2) Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom
strešin od cca 350 do 450 in krite z neglazirano opečno kritino
opečne barve.
(3) Gabariti novih objektov se morajo načelno prilagajati
obstoječim objektom oziroma razpoložljivemu prostoru glede
odmikov od prometne in komunalne infrastrukture ter predvidenih objektov, pri čemer je potrebno upoštevati tudi požarne
odmike.
(4) Največje dovoljene dimenzije načrtovanih objektov so:
Največja dovoljena dimenzije stanovanjskega objekta je
12,00 m x 9,00 m, etažnost objekta K+P+M. Slemenska orientacija mora biti v smeri daljše stranice. Kolenčni zid pa naj ne
presega višine 60 cm.
Največja dovoljena dimenzija gospodarskega objekta je
9,00 m x 6,00 m, ki naj bo brez kleti in enonadstropen, z možnostjo izrabe podstrešja.
(5) Gradnja kleti ni obvezna, podana je le možnost gradnje pod pogojem, da je klet v celoti vkopana.
(6) Določeni so tudi odmiki od parcelnih mej, ki znašajo na
severozahodni strani 1,00 m, na severovzhodni strani 3,00 m
in na južni strani območja 1,70 m
(7) Priporočljiva je izbira sodobnih konstrukcij in materialov, ki mora biti prilagojena nosilnosti tal oziroma geologiji ter
varnosti pred požarom. Možni so balkoni in drugi arhitekturni
elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja. Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno pridobiti
geomehansko poročilo in v skladu z njim prilagoditi način
gradnje.
(8) Znotraj gradbenih parcel je možna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z veljavno zakonodajo.
Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno z osnovnim objektom.
Objekti so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije. Vsi
pomožni objekti skladni z obstoječo zakonodajo, se lahko gradijo 2,00 m od zemljiške parcele. Kolikor investitor pridobi
soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno graditi objekt
z manjšim odmikom pod pogojem, da so izpolnjene požarno
varnostne zahteve.
10. člen
(zunanja ureditev)
(1) Zunanja ureditev mora biti usklajena s podeželskim značajem prostora. Pri urejanju je potrebno uporabiti
historične, avtohtone materiale ter avtohtono listopadno vegetacijo.
(2) Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznimi drevesi, dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da
ne bi tvorile sence sosednjim objektom. V primeru zasaditve
sadnega drevja mora lastnik pri uporabi škropiv upoštevati
varstvo okolja.
(3) Gradbena parcela je lahko ograjena s transparentno
ograjo do meje in do višine 1,50 m ali z živo mejo z avtohtono
zasaditvijo do višine 1,80 m.

Št.
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IV. ZASNOVA PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrobnega
načrta so:
– vsi objekti znotraj območja podrobnega načrta morajo
biti priključeni na obstoječe in predvideno gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih omrežij na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega javnega omrežja pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki ureja to področje.
12. člen
(prometno omrežje)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
se bo napajalo preko obstoječe dovozne ceste v lasti investitorja, ki poteka na južnem delu območja in ima priključek na
kategorizirano občinsko cesto (JP990240 – odsek JP990241).
(2) Zemljišče predvideno za ureditev prometne infrastrukture je večinoma ravno. Pri ureditvi dovozne ceste se izvedejo
le manjši terenski posegi zaradi parametrov nivelete ceste.
(3) Trasa omenjene ceste poteka po obstoječi neutrjeni
dovozni cesti na parcelah 24/2 in 24/1, k.o. Braslovče, kateri
sta v lasti investitorja.
(4) Širina urejene enosmerne dovozne ceste je 2.50 m,
z obojestransko bankino širine 0.50 m, izvedeno s travnimi
ploščami, ki omogača ustrezno odvodnjavanje ceste.
(5) Sestav zgornjega ustroja omenjene ceste je sledeč:
3 cm asfaltbeton
5 cm bitugramoz
35 cm min. tampon ME2 min 80 Mpa.
13. člen
(parkirne površine)
Ob vseh objektih kot tudi ob dovoznem priključku so urejena parkirišča za osebna vozila.
14. člen
(kolesarski in peš promet)
Ob internih navezovalnih cestah niso predvidene posebne
površine za kolesarski in peš promet.
15. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na vodovodno
omrežje)
(1) Oskrba novih objektov z vodo je možna preko javnega vodovoda DUKTIL DN 100 mm, ki poteka jugovzhodno od
obravnavanega območja. Na omenjeni vodovod se bo izvedel
priključek vodovoda, kar je razvidno iz grafične priloge. Nov vodovodni priključek se izvede iz nodularne litine istega premera.
Vse krivine se izvedejo z loki maksimalno 45º.
(2) Načrtovani objekti se bodo oskrbovali z vodo iz predvidenega priključka, ki bo izveden z vgradnjo cestnega zapornega ventila. Vodomer se vgradi v zunanji vodomerni jašek. Trasa
načrtovane prestavitve vodovoda poteka deloma po zelenih
površinah, kjer pa je mogoče pa v utrjenih površinah – cesta.
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(3) Na parceli 24/1, ki je v lasti investitorja, se na cevovod
namesti hidrant za potrebe požarne varnosti.
16. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na kanalizacijsko
omrežje)
(1) Meteorna kanalizacija
Padavinske vode z obravnavanega območja (strehe, parkirišča, ceste …) se ponikajo, pri tem bodo ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
(2) Fekalna kanalizacija
Na obravnavanem območju je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, zaključeno s čistilno napravo.
Novi objekti se bodo priključili na javni kanal preko predvidenega priključnega kanala na javni kanal v revizijskem jašku.
17. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na električno
omrežje)
(1) Za napajanje novega stanovanjskega objekta in gospodarskega objekta je energija na razpolago v priključni merilni omarici na fasadi objekta Braslovče 50, katero je potrebno po
potrebi pred priključitvijo dodatnega merilnega mesta zamenjati
z večjo.
(2) Obstoječa priključno merilna omarica je priključena na
NN izvod I 2: Cvetlična ulica, katera se napaja iz transformatorske postaje TP Braslovče trg.
18. člen
(javna razsvetljava)
Na območju OPPN ni predvidena izgradnja javne razsvetljave.
19. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na komunikacijsko
omrežje)
(1) Na obravnavanem območju poteka TK omrežje v
upravljanju Telekom Slovenije in cevna KK KKS (optika, koax)
v upravljanju TELEMACH d.o.o., Ljubljana, ki ju bo zaradi gradnje potrebno prestaviti.
(2) Pred izgradnjo novih omrežij elektronskih komunikacij
je potrebno izdelati projekt prestavitve obeh vodov, ki bo usklajen z ostalimi infrastrukturnimi omrežji.
(3) Pri načrtovanju gradbenih posegov je potrebno upoštevati, da mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot križanja 90º oziroma ne manj kot 45º.
Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,3 m.
Pri približevanju oziroma vzporednem poteku tras je najmanjša
horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m.
20. člen
(ogrevanje)
Za potrebe ogrevanja naj se uporabljajo čisti energenti
kot so plin, biomasa in podobno. Priporočena je tudi uporaba
alternativnih virov energije.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Območje, ki je predmet načrtovanja, je v enoti kulturne
dediščine Braslovče – Trško jedro (EŠD). Enota je razglašena
za naselbinski kulturni spomenik lokalnega pomena (Odlok o
razglasitvi naselja Braslovče, historičnega jedra naselja Petrovče, naselja Vransko in…..naselja Žalec za kulturne spomenike,
(Uradni list SRS, št. 20/89-1051).
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(2) Za poseg v kulturni spomenik je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine:
pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine
(28.–30. člen ZKVD-1).
(3) V času priprave projektne dokumentacije je potrebno
opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča. Natančno število in dimenzije testnih
jam bodo opredeljene v kulturnovarstvenih pogojih, ki jih je
treba pridobiti v postopku priprave projektne dokumentacije,
in jih izda pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave
je skladno z 31. členom ZVKD-1 treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
izda minister, pristojen za področje varstva kulturne dediščine. Podrobnejša pojasnila in potrebni obrazci za pridobitev
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline so objavljeni na spletni strani Ministrstva
za kulturo: http://www.mk.gov.si-si/storitve/postopki/varstvo_
kulturne_dediscine/arheoloske_raziskave/.
(4) Na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav
bodo podani nadaljnji ukrepi varstva kulturne dediščine.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
22. člen
(varovanje okolja)
(1) Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih
vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
(2) Hrup
Predvideni objekti v območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta ne bodo obremenjevali okolja s hrupom,
ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni. V skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, spada predvideno
območje v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo
mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa 60 db za dan in
50 db za noč.
(3) Zrak
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin vsebnosti, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih
in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zrak (Uradni list RS,
št. 73/94, 52/02, 8/03, 41/04 – ZVO-1, 66/07).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurilnih naprav
skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, 46/02, 49/03,
41/04 – ZVO-1, 45/04, 34/07).
(4) Vode
Obravnavano območje se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Padavinske vode iz obravnavanega območja (s streh, parkirišča, ceste …) se bodo odvajale v
podtalje preko ponikovalnic, katere bodo locirane v travnatih
površinah.
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin
je načrtovano tudi v skladu z določili 92. člena Zakona o
vodah in sicer tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan
odtok padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev, travne
plošče …).
Rešitev odpadnih voda je načrtovana v skladu z zasnovo
kanalizacijskega sistema naselja.
23. člen
(odpadki)
(1) Način zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki je
urejen v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi in smernicami
pristojnega podjetja.
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Na celotnem območju Občine Braslovče so na primerno
dostopnih mestih urejene zbiralnice (ekološki otoki) za ločeno
zbiranje odpadkov.
V skladu s programom storitev in oskrbe prebivalstva z
infrastrukturo in v skladu z veljavnimi predpisi se nahaja tudi
Zbirni center Braslovče za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na Žovneku.
(2) Za predvidene objekte bodo zagotovljena zbirna mesta za odpadke, kjer izvajalec javne službe opravi odvoz odpadkov. Zagotoviti je potrebno nemoten dostop do zabojnikov
po ustrezni transportni poti. Izvajalec javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki na tem območju opravlja odvoz odpadkov
enkrat na teden, kar se mora upoštevati pri prilagoditvi. Zbirna
mesta morajo ustrezati splošnim zahtevam javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
24. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
Obravnavano območje ni poplavno ogroženo, ne posega v vplivno območje vodotoka in ni na območju visoke
podtalnice.
25. člen
(varstvo pred potresom)
Objekti se nahajajo na območju z intenziteto VII. stopnje
po MCS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,150 g in je
povzet iz karte potresne nevarnosti Slovenije.
26. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Predvidena zazidava in ureditev skladno z veljavnimi
predpisi zagotavlja potrebne odmike med objekti za omejevanje
širjenja požara na sosednje objekte.
(2) Načrtovano je vodovodno omrežje s hidrantom z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje požarov skladno
s predpisi, ki urejajo požarno varnost.
(3) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za
intervencijska vozila po obstoječih javnih cestah ter obstoječem
in predvidenem dovozu, zagotovljene so zadostne delovne
površine za intervencijska vozila na manipulacijskih in travnatih
površinah.
(4) Varen umik ljudi in premoženja je možen na zunanje
zelene ter interne in javne prometne površine.
(5) Vgrajeni materiali, naprave in napeljave v objektih
morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako, da je zagotovljena
požarna varnost skladno s predpisi.
27. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
(1) Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito
ogroženo.
(2) V fazi projektiranja je potrebno na podlagi geomehanskega poročila preveriti statično stabilnost terena in predvideti
ustrezne rešitve.
28. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je treba načrtovati ustrezne tehnične rešitve in
način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
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VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
29. člen
(etapnost)
OPPN omogoča etapno izvajanje oziroma, postopno skladno s potrebami in zmožnostmi investitorja.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
30. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, mora investitor
in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne
vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane;
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode;
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
31. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se
pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega
in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne
smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati
organi in organizacije v delovno področje katerih posegajo ta
odstopanja.
(2) Dopustna so odstopanja:
– odstopanje gabaritov objektov pod pogojem, da se upošteva regulacijska črta in ohrani podolgovata zasnova objektov,
da to dopušča velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena. Spremembe ne smejo ovirati realizacije OPPN in
morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja. Spoštovani morajo biti minimalni odmiki od parcelnih mej,
– dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri čemer
je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale pogoje,
določene s tem odlokom,
– sprememba zasnove prometne, komunalne ali energetske infrastrukture, če to predstavlja bolj ekonomična investicijska vlaganja, boljše projektne parametre ali primernejše rešitve
v smislu varovanja okolja.
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XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
32. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
(1) Po končani izgradnji objektov in ureditev po tem odloku so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije
objektov.
(2) Za območje urejanja ni posebnih zahtev glede usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti
podrobnega načrta. OPPN preneha veljati ko je izveden,
o čemer s sklepom odloči Občina Braslovče. Na območju
OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično
višji prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove
veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu
tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v
prostor iz tega odloka.
XII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(vpogled)
Vsa dokumentacija kot priloga tega odloka je na vpogled
pri pristojnih službah Občine Braslovče in na Upravni enoti v
Žalcu, oddelek za okolje in prostor.
34. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinske in
državne inšpekcijske službe za posamezna področja.
35. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35050-5/2011-9
Braslovče, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

1629.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Uradni list Republike Slovenije
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-25/2015
Braslovče, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

BREŽICE
1630.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 25. 5. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o simbolih Občine Brežice
1. člen
V Odloku o simbolih Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 10/97), se v 1. členu črta besedna zveza »in pečata«.
2. člen
V 5. členu se črtajo peta, šesta in sedma alineja.
3. člen
(1) V 11. členu se v prvem odstavku črta besedna zveza
»pečat in«.
(2) Črta šesti odstavek.
(3) V celotnem besedilu 11. člena se beseda »pečat« v
različnih sklonih in številu nadomesti z besedo »žig«.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se znesek »50.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »200,00 eurov«.
V drugem odstavku se znesek »15.000 tolarjev« in znesek
»10.000,00 tolarjev« nadomestita z zneskom »50,00 evrov«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2015
Brežice, dne 25. maja 2015

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne
27. 5. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
parc. št. 938/5 – zemljišče v izmeri 186 m2, k.o. 988 Spodnje
Gorče. Navedena parcela preneha imeti status zemljišča v
splošni rabi in postane lastnina Občine Braslovče.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče
na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine
Brežice

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1631.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
na območju Občine Brežice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 6. člena
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 –
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uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), 6. člena Zakona
o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/09 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – sklep
US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) ter 10., 19. in
70. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09,
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 6. seji dne 25. 5.
2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
na območju Občine Brežice
1. člen
V Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/14) se druga
alineja drugega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»– prostovoljna gasilska društva v sestavi Gasilske zveze
Brežice;«
2. člen
Spremeni se peti odstavek 6. člena tako, da se glasi:
»(5) Krajevne skupnosti v skladu s Statutom Občine
Brežice spremljajo nevarnosti na svojem območju in o ugotovitvah obveščajo svetovalca za področje zaščite in reševanja v občinski upravi Občine Brežice oziroma v primeru
aktiviranja Štab civilne zaščite Občine Brežice ter po potrebi
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja
zaščite in reševanja.«
3. člen
(1) Prva alineja točke a prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice, njegov namestnik ter Štab civilne zaščite Občine Brežice;«
(2) Druga alineja točke a prvega odstavka 7. člena se
spremeni tako, da se iz besedila črta besedna zveza: »vodja
službe«
(3) Sedma alineja točke a prvega odstavka 7. člena se
spremeni tako, da se iz besedila črta besedna zveza: »vsak
sestavljen iz vodje informacijskega centra ter njegovega namestnika ter ekipe za sprejem klicev in opravljanje drugih nalog«
(4) Točka d prvega odstavka 7. člena se črta.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaščitne ukrepe med ogrožanjem in naravno ali drugo
nesrečo izvaja svetovalec za področje zaščite in reševanja pri
občinski upravi Občine Brežice oziroma v primeru aktiviranja
Štab civilne zaščite Občine Brežice, po potrebi tudi v sodelovanju z ostalimi oddelki občinske uprave ter občinske sile iz
7. člena tega odloka, v skladu z veljavnimi predpisi in občinskimi načrti zaščite in reševanja.«
5. člen
(1) V 14. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Občina lahko na podlagi dogovora ali vabila organizacije iz področja zaščite, reševanja in pomoči iz druge občine
v Sloveniji napoti pripadnike Civilne zaščite Občine Brežice na
skupna urjenja ali vaje v drugo občino v Sloveniji, v skladu z
veljavnimi predpisi. Sklep o napotitvi sprejme župan.«
(2) V 14. členu se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Občina lahko na podlagi dogovora ali vabila organizacije iz področja zaščite, reševanja in pomoči iz druge države,
napoti pripadnike Civilne zaščite Občine Brežice na skupna
urjenja ali vaje v drugo državo, v skladu z veljavnimi predpisi,
če z meddržavnim sporazumom ni drugače določeno. Sklep o
napotitvi sprejme župan.
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(3) V 14. členu se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Občina lahko z namenom pridobivanja mednarodnih
izkušenj iz področja zaščite, reševanja in pomoči organizira
mednarodne vaje v obmejnem območju in druge mednarodne
vaje, v skladu s svojimi pristojnostmi ter veljavnimi predpisi,
če z mednarodno pogodbo ni drugače dogovorjeno. Sklep o
organizaciji vaje sprejme župan.«
6. člen
Spremeni se četrti odstavek 16. člena tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek, ko zaščito, reševanje
in pomoč na območju občine izvaja več enot, služb ali druge
operativne sestave, oziroma ko je aktiviran Štab civilne zaščite Občine Brežice, mora biti njihovo delovanje v skladu z
usmeritvami poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice oziroma
vodje intervencije, ki ga določi poveljnik Civilne zaščite Občine
Brežice.«
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 17. člena tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, v primerih
velikega požara v naravnem ali drugem okolju, ko sodelujejo
tudi druge sile zaščite, reševanja in pomoči ter je aktiviran
Štab civilne zaščite Občine Brežice, usklajuje vodenje zaščite, reševanja in pomoči poveljnik Civilne zaščite Občine
Brežice.«
8. člen
Spremeni se tretji odstavek 17. člena tako, da se glasi:
»(3) Prostovoljna gasilska društva organizirajo gasilske
enote, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v primeru
vseh naravnih in drugih nesreč ter velikih požarov, razen ostalih
požarov, v skladu z veljavnimi predpisi in odločitvami poveljnika
Civilne zaščite Občine Brežice oziroma Štaba civilne zaščite
Občine Brežice.«
9. člen
(1) Prva alineja 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– na podlagi predloga poveljnika Civilne zaščite Občine
Brežice ali njegovega namestnika oziroma svetovalca za področje zaščite in reševanja pri občinski upravi Občine Brežice,
sprejme sklep o aktiviranju in deaktiviranju ustreznega občinskega načrta zaščite in reševanja v Občini Brežice;«
(2) Peta alineja 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– za operativno – strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah imenuje
poveljnika, štab civilne zaščite občine in poverjenike za
civilno zaščito;«
10. člen
Prva alineja 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– na podlagi sprejetega sklepa s strani župana o aktiviranju in deaktiviranju občinskega načrta zaščite in reševanja v
Občini Brežice za ustrezno naravno ali drugo nesrečo, sprejme sklep o aktiviranju in deaktiviranju Civilne zaščite Občine
Brežice in drugih sil iz občinskega sistema zaščite, reševanja
in pomoči ter odloči o aktiviranju potrebnih sil Civilne zaščite
Občine Brežice in drugih sil v občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči;«
11. člen
(1) Prva alineja 23. člena se črta.
(2) Osma alineja 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– skrbi za tehnično opremo Štaba civilne zaščite Občine
Brežice in redno preverjanje zvez;«
(3) Sedemnajsta alineja 23. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»– izvaja vsa druga strokovna, administrativna in tehnična opravila za podporo delovanja Štaba civilne zaščite
Občine Brežice, kadar je omenjeni štab delno ali v celoti
aktiviran,«

Stran

4362 /

Št.

39 / 5. 6. 2015

12. člen
Spremeni se prvi odstavek 25. člena tako, da se glasi:
»(1) Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč v primeru naravne ali druge nesreče aktivira in deaktivira poveljnik
Civilne zaščite Občine Brežice tako, da sprejme sklep o aktiviranju in deaktiviranju Civilne zaščite Občine Brežice in drugih
sil iz občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči, na
podlagi sprejetega sklepa s strani župana o aktiviranju in deaktiviranju ustreznega občinskega načrta zaščite in reševanja
v Občini Brežice.«
13. člen
(1) Spremeni se prvi odstavek 27. člena tako, da se glasi:
»(1) Z aktiviranjem Civilne zaščite Občine Brežice prične
po sprejetju sklepa poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice
o aktiviranju, svetovalec za zaščito in reševanje ali v njegovi
odsotnosti direktor občinske uprave, v skladu z načrtom aktiviranja Civilne zaščite.«
(2) Spremeni se tretji odstavek 27. člena tako, da se iz
besedila črta besedna zveza: »župana občine«.
(3) Spremeni se četrti odstavek 27. člena tako, da se iz
besedila črta besedna zveza: »župana občine«.
(4) Spremeni se peti odstavek 27. člena tako, da se iz
besedila črta besedna zveza: »župan občine ali«.
14. člen
Doda se novi 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(1) Če je za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali
drugi nesreči potrebna pomoč v silah in sredstvih iz sosednje
lokalne skupnosti, lahko poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice ali vodja intervencije zaprosi za takšno pomoč.
(2) Poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice ali vodja
intervencije lahko zaprosi za pomoč tudi sosednjo lokalno
skupnost v drugi državi, če z meddržavnim sporazumom ni
drugače dogovorjeno.
(3) Če je za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali
drugi nesreči potrebna pomoč v silah in sredstvih iz druge
države, lahko poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice, v
skladu z veljavnimi predpisi ter ustreznim občinskim načrtom
zaščite in reševanja ob naravni ali drugi nesreči v Občini
Brežice, če z meddržavnim sporazumom ni drugače določeno, zaprosi za takšno pomoč poveljnika Civilne zaščite
Republike Slovenije. Ob tem lahko poveljnik Civilne zaščite
Občine Brežice zaprosi za pomoč točno določene lokalne
skupnosti druge države, pokrajine druge države oziroma
druge države.
(4) Občina Brežice lahko nudi pomoč v silah zaščite,
reševanja in pomoči ter sredstvih ob naravni in drugi nesreči lokalni skupnosti oziroma občini v Sloveniji, v skladu z veljavnimi
predpisi in ustreznim občinskim načrtom zaščite in reševanja
ob naravni ali drugi nesreči v Občini Brežice.
(5) Občina Brežice lahko nudi pomoč v silah zaščite,
reševanja in pomoči ter sredstvih ob naravni ali drugi nesreči
lokalni skupnosti v drugi državi, v skladu z veljavnimi predpisi
in ustreznim občinskim načrtom zaščite in reševanja ob naravni
ali drugi nesreči v Občini Brežice, če z meddržavnim sporazumom ni drugače določeno.«
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 840-0003/2015
Brežice, dne 25. maja 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1632.

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

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 19. člena
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/99 in 3/10) je
Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 25. 5. 2015
sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Brežice za programsko
obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste
pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Brežice
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7.
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 702/2014),
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) ter
– druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev
se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto, ob upoštevanju
razvojnih načrtov in njihovih prioritet.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »MSP« ali »mikro in malo podjetje« pomeni podjetje, ki
izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I
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k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov,
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno
kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(12) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(13) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
(14) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(15) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(16) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
(17) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(18) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu,
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(19) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(20) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju
EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode);
(21) »enotno podjetje« pomeni 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, poslovnega 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,
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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)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo
preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah
komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega
pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči

Ukrepi:

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

UKREP 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen).

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

UKREP 2: Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de
minimis;
UKREP 3: Pokrivanje operativnih
stroškov cestnega tovornega prometa
iz odročnih krajev;
UKREP 4: Pomoč za zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijskem
in gozdarskem sektorju.
6. člen

(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
in majhna podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, ter
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
in majhna podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po
Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
in ima sedež na območju občine;
3) pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti cestnega tovornega prometa;
4) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
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distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega
blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni
izterljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, skladno z veljavnimi predpisi s
področja javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in
višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pooblaščena oseba.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa
(odločbe). Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
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12. člen
(kumulacija – 8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih in podukrepih, določeni v 13.–15. členu tega pravilnika, ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v členih Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev
ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe
(EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če
bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v vezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi
Komisije (EU) št. 702/2014.
II. DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH –
UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
Št. 702/2014
13. člen
(UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
– Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in
– Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
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14. člen
(PODUKREP 1.1 Posodabljanje kmetij)
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, brez namakalnega sistema, če ne izpolnjuje pogojev iz
6(F) odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami – protitočne mreže, ki mora biti postavljena na najmanj 0,25 ha;
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so mala in mikro podjetja
(MSP) oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
investirajo na območju Občine Brežice in dejavnost primarne
kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha kmetijskih
površin, ki ležijo na območju Občine Brežice.
(4) Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih. Spodnji limit upravičenih
stroškov je 4.000 € in zgornji 20.000 €.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
15. člen
(PODUKREP 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov)
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(3) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice in
dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj
1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
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– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) Št. 1407/2013
16. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo) v prisilni
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna,
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« 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) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00
EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli
iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih,
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči
de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
17. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno po-

Stran

4366 /

Št.

39 / 5. 6. 2015

močjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
18. člen
(UKREP 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji – de minimis)
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki
se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi
dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju
Občine Brežice.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na določbo petega odstavka tega člena se
pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 16. člena
tega pravilnika.
19. člen
(UKREP 3: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega prometa iz odročnih krajev)
(1) Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih
občine.
(2) Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
(3) Predmet podpore: financiranje stroškov tovornega
prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
(4) Upravičenci: subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti cestnega tovornega prometa.
(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem
tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij
(prog) in razdalj;
– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega
prometa, skladno s področno zakonodajo.
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(6) Upravičeni stroški so: operativni stroški tovornega
prevoza/kilometer v odročnih krajih.
(7) Bruto intenzivnost pomoči je do 50% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
(8) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena
se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno
podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen
za dejavnosti cestnega tovornega prometa.
(9) Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so
upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim
razpisom.
20. člen
(UKREP 4: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem in gozdarskem sektorju)
(1) Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanja novih znanj in novih tehnologij ter možnosti koriščenja storitev
svetovanj.
(2) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje
kmetov in članov njihovih družin,
– ocenjevanje kmetijskih predelanih pridelkov (vino, sokovi, suhomesnati izdelki, siri),
– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks pri
predelavi kmetijskih pridelkov.
(3) Cilji ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost
nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
(4) Splošni pogoji upravičenosti:
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo k vlogi
predložiti letni program dela,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
(5) Upravičeni stroški so:
– na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na
kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje: stroškov
organiziranja programov usposabljanja,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne
ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja (na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje).
(6) Pomoč se ne odobri za:
– stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine.
(7) Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v
obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
(8) Upravičenci:
– ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve
na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz
občine,
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– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine ali regije in območja Slovenije.
21. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 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;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na
določilo sedmega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
22. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) Kolikor upravičenec ne odda zahtevka v skladu z
10. členom pravilnika oziroma naložbe ne izvede, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji
dve leti.
V. HRAMBA DOKUMENTACIJE
23. člen
(obveznost hrambe)
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami
o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
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VI. KONČNE DOLOČBE
24. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Brežice za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 70/07).
25. člen
(veljavnost in uporaba pravilnika)
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ukrepi v obliki državnih pomoči iz poglavja II se pričnejo uporabljati po pridobitvi mnenja o skladnosti pristojnega
ministrstva in potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka
informacije o pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 007-0008/2015
Brežice, dne 25. maja 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1633.

Sklep o določitvi cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 10. člena
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
(Uradni list RS, št. 101/13 – uradno prečiščeno besedilo) in
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09
in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 6. seji dne 25. 5.
2015 sprejel

SKLEP
1.
Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
(Uradni list RS, št. 5/13), se v 1. točki izreka v točki 1.1. spremeni tako, da glasi:
»1.1. cena javne infrastrukture: 0,0094 EUR/kg«.
2.
Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
(Uradni list RS, št. 5/13), se v 1. točki izreka v točki 2.1. spremeni tako, da glasi:
»2.1. cena javne infrastrukture: 0,0181 EUR/kg«.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0007/2015
Brežice, dne 25. maja 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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CELJE

1634.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Golovec GOJ – 5

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 106/13) in 78. člena Poslovnika Mestnega
sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 6. redni
seji dne 26. 5. 2015 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Golovec GOJ – 5
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(pravna podlaga)
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski
plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01)
se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje
Golovec GOJ – 5 (v nadaljnjem besedilu: OPPN) po projektu
številka 569/10, ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE
d.o.o. Celje.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje OPPN,
– opis prostorske ureditve,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– pogoji priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja in naravnih virov in
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom,
– etapnost izvedbe prostorskih ureditev,
– drugi pogoji in zahteve za izvajanje,
– dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in
tehničnih rešitev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
– GRAFIČNI NAČRT 1: Izrez iz plana,
– GRAFIČNI NAČRT 2: Situacija obstoječega stanja in
inventarizacija,
– GRAFIČNI NAČRT 3: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
– GRAFIČNI NAČRT 4: Zazidalna ureditvena situacija,
– GRAFIČNI NAČRT 5: Geodetska kotirana situacija,
– GRAFIČNI NAČRT 6: Prečni prerez,
– GRAFIČNI NAČRT 7: Situacija poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
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II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
(1) Predmet OPPN je izgradnja poslovno stanovanjskega
kompleksa kot povezovalne grajene strukture med območjem
stanovanjskih stolpnic zahodno od Vrunčeve ulice in območjem
rekreativnih, poslovnih ter sejemskih dejavnosti Golovec.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
1. poslovno stanovanjski objekt, ki obsega:
– javni program – poslovni prostori v delu pritličja,
– poslovni prostori,
– stanovanjski stolpnici,
– parkirne površine v pritličju objekta,
2. prometna ureditev območja, dovozi, dostopi, parkirne
površine,
3. ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo,
4. ureditev zunanjih površin (pešpoti in dostopi, zelenice,
parkovne ureditve).
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta
Celje. Širše območje je namenjeno sejemski dejavnosti in
delno športni dejavnosti ter leži na meji med stanovanjskim
delom in poslovno trgovskim delom Celja. Območje se nahaja
ob križišču Dečkove ceste, ki ga omejuje na severni strani, in
Vrunčeve ulice, ki ga omejuje na zahodni strani. Na vzhodu
meji na območje sejmišča, na jugu pa meji na območje stanovanjske stavbe ob Stari Dečkovi cesti.
(2) Območje OPPN obsega parcele št. 1313/2, 1315,
1319/6, 1321/11, 1314/1, 1314/3, 1321/9, 1321/14, 1321/10,
1321/6, 1321/12, 1320/8 – del, k.o. Spodnja Hudinja. Površina
območja meri cca 8.350 m2.
(3) OPPN predvideva posege tudi na zemljišča izven
območja urejanja, ki so potrebni za neposredno prometno
priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih
priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja ter morebitne nujne
vodnogospodarske ureditve.
5. člen
(posegi zunaj območja OPPN)
Zunaj območja OPPN se predvidi:
– preureditev dovoznega priključka na mestu obstoječega
na jugozahodnem delu območja OPPN, ki poteka preko dela
parcele št. 1321/4, k.o. Spodnja Hudinja,
– novo elektroenergetsko omrežje iz obstoječe TP Cesta
na Dobrovo in poteka preko parcel št. 1273/2, 1274/1, 1713/2,
1710/10 in 1710/2, vse k.o. Spodnja Hudinja,
– novo komunikacijsko omrežje od obstoječega kabelskega jaška in poteka preko parcel št. 83/1, 1712/2, 1272/2,
1713/2, 1710/10 in 1710/2, vse k.o. Spodnja Hudinja,
– vodovodni priključek se predvidi preko parcele št. 1710/2
in 1322/1, k.o. Spodnja Hudinja,
– priključek na javno kanalizacijsko omrežje se predvidi
preko parcele št. 1710/2, k.o. Spodnja Hudinja,
– predviden hišni priključek plinovoda poteka preko parcel
št. 177, 1713/2 in 1710/2, k.o. Spodnja Hudinja.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje obravnave se nahaja v osrednjem delu mesta Celje, na meji med stanovanjskim delom (zahodno) in
poslovno trgovskim delom Celja (vzhodno).
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(2) Območje OPPN se navezuje na javno prometno
omrežje na jugozahodni strani preko predvidene dovozne ceste
na Staro Dečkovo cesto. Peš promet se navezuje na obstoječe
pločnike ob Dečkovi cesti in ob Vrunčevi ulici.
7. člen
(namembnost območja)
(1) Novi objekti se namenijo bivanju, storitvenim, oskrbnim in družbenim dejavnostim ter garažiranju. Pritlična etaža se
nameni parkiranju, servisnim in poslovnim prostorom javnega
značaja. V prvem nadstropju so poslovni prostori. Nad njimi sta
dve stanovanjski stolpnici. Namembnost objekta se spreminja
po etažah:
Oznaka Opis namembnosti objekta
Etaža
objekta
PO
poslovni del objekta
– javni program, garaža
pritličje
PO
poslovni del objekta
prvo nadstropje
S1
stolpnica – stanovanja
8 etaž
od 2. do 9. nadstropja
S2
stolpnica – stanovanja
10 etaž
od 2. do 11. nadstropja
(2) Dopustne so naslednje dejavnosti:
– 11220
tri in večstanovanjske stavbe,
– 1211
hotelske in podobne gostinske stavbe,
– 1220
poslovne in upravne stavbe,
– 12301
trgovske stavbe (razen nakupovalnih
centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic),
– 12304
stavbe za storitvene dejavnosti, razen
avtopralnic,
– 12420
garažne stavbe,
– 12620
muzeji in knjižnice (razen stavb za hrambo
arhivskih gradiv),
– 12630
stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo,
– 12640
stavbe za zdravstveno oskrbo (samo
ambulante, dispanzerji, zdravstvene
posvetovalnice).
8. člen
(dopustni posegi)
(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod
pogoji določil tega odloka:
1. gradnja novih stavb, predvidenih s tem odlokom – poslovno-stanovanjski objekt, ki obsega:
– poslovni del objekta PO,
– stanovanjski stolpnici S1 in S2,
– parkirne površine v pritličju objekta,
2. vzdrževanje objektov,
3. rekonstrukcije objektov,
4. spremembe namembnosti v okviru dovoljenih objektov
in namembnosti,
5. gradnje objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
6. prometne ureditve (gradnja parkirišč, gradnja dovozne
ceste, rekonstrukcija križišča Vrunčeve ulice in Stare Dečkove
ceste),
7. urejanje utrjenih zunanjih in zelenih parkovnih površin,
8. gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (grajena urbana oprema, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajeno spominsko obeležje, spomenik – skulptura, objekt za oglaševanje
– samo informacijske table za lastne potrebe kot informacijski
stebrički in na objektu).
(2) Za obstoječe zaklonišče so ob pridobitvi soglasja Ministrstva za obrambo skladno s predpisi s področja zaklonišč
dopustni naslednji posegi:
– vzdrževanje,
– rekonstrukcije,
– odstranitev.
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9. člen
(zasnova)
(1) Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja se določi
razporeditev stavb, prometnih in zelenih površin. Zasnova izhaja iz lege parcele in obstoječih objektov na parceli, prilagaja
se dominantam visokih stolpnic na zahodu in prehaja do nižje
gradnje na vzhodu. Upošteva se zelene površine ob Dečkovi
cesti in hkrati ohranja vedute na Golovec.
(2) Na zasnovo vpliva ohranitev obstoječega zaklonišča,
ki se ga vključi v arhitekturno zasnovo. Okrog njega se v obliki
črke L umesti objekt s parkirnimi površinami in poslovnimi javnimi prostori v pritličju in poslovnimi prostori v prvem nadstropju.
Objekt je členjen tako, da daje vtis manjših gradbenih mas. Nad
njimi se dvigujeta dve stolpnici kvadratnega tlorisa.
10. člen
(tlorisni in višinski gabariti objektov)
(1) Umestitev predvidenih objektov je določena s tlorisnimi gabariti objektov:
Oznaka
objekta
PO

Opis objekta oziroma
dela objekta
poslovni del, garaža

S1
S2

stolpnica
stolpnica

nom:

Tlorisne dimenzije
(58.00 m x 26.00 m) +
(29.00 m x 36.00 m)
26.00 m x 26.00 m
26.00 m x 26.00 m

(2) Etažnost stavb je določena s številom etaž nad tere-

Oznaka objekta
PO
S1
S2

Opis objekta oziroma
dela objekta
poslovni del, javni program,
garaža
stolpnica
stolpnica

Etažnost
P+1
P+9
P+11

(3) Višina stavb je določena z najvišjo točko venca. Nad
njo je na stavbi dopustno postaviti tehnične naprave za obratovanje objekta in izhode na streho. Absolutne in relativne višine
stavb so:
Oznaka
KP kota pritličja
K1 kota 1. etaže
K2 kota 2. etaže – strehe
poslovnega dela objekta PO
KS1 kota strehe objekta S1
KS2 kota strehe objekta S2

Relativna
višina stavbe
vm
+0.00
+4.00
+7.75

Absolutna
višina stavbe
v mnv
238.00
242.00
245.75

+34.40
+41.52

272.40
279.52

(4) Zmogljivost območja, okvirne bruto tlorisne površine
(BTP):
– poslovni program:
– garaža:
– stanovanjske površine
(največ 94 stanovanjskih enot):
– skupaj:

2.786 m2
1.125 m2
12.692 m2
16.604 m2

11. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Fasade objektov morajo biti izvedene iz trajnih in kakovostnih materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih oblik. Barve fasade so svetli topli barvni toni, v kombinaciji
s steklom in sodobnimi obložnimi materiali. Zunanje terase,
ki potekajo po celem obodu stolpnic, delujejo kot horizontalni
poudarki z elementi za zazelenitev.
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(2) Strehe stanovanjskih stolpnic so ravne ali v blagem
naklonu. Na strehi poslovne stavbe se izvede zelena streha s
parkovno ureditvijo za potrebe stanovalcev. Na obstoječi zeleni
strehi nad zakloniščem se lahko izvede zelene površine, dostopne iz poslovnega dela objektov.
(3) Zunanje ureditve in urbana oprema se izvede v enotnem načinu oblikovanja, skladno s sodobnim oblikovanjem
objektov.
12. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Dovoz se uredi z južne strani preko novega dovoznega priključka, ki se priključi na staro Dečkovo cesto in poteka
delno na mestu obstoječega dovoza. Parkiranje se uredi delno
v pritličju objekta, delno pa na terenu na vzhodni in zahodni
strani objekta.
(2) Peš dostop se uredi ob novem dovoznem priključku z
južne smeri (pločnik) in s severne smeri iz Dečkove ceste preko
pešpoti ob objektu. Vhodi v poslovni del objekta se uredijo na
severni in vzhodni strani objekta, vhoda v stanovanjski stolpnici
sta na zahodni in vzhodni strani objekta.
(3) Večje zelene površine zavzemajo prostor med objektom in Dečkovo cesto na severni strani objekta. Uredijo se kot
park, dopustna je ureditev vodnega motiva, umestitev skulptur.
Na severnem robu se ob Dečkovi cesti zasadijo skupine dreves. Ob parkirnih in prometnih površinah se uredijo drevoredi.
Obstoječe zaklonišče je pokrito z zemljo, oblikovano kot zatravljeni grič, ki sega do višine prvega nadstropja predvidenega
objekta, kjer se lahko uredi zelene površine, dostopne iz poslovnih prostorov. Na strehi poslovnega dela objekta se izvede
zelena streha s parkovno ureditvijo za potrebe stanovalcev
(sprostitev, igra otrok).
(4) Ekološki otok se uredi na južni strani griča ob zaklonišču v vkopu tako, da je prostor vizualno skrit v relief.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
13. člen
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14. člen
(cestno omrežje)
(1) Poseg v prostor je predviden v varovalnem pasu treh
javnih cest:
– lokalna cesta št. LG 032321 – Dečkova cesta od Mariborske ceste do Čopove ulice,
– lokalna cesta št. LZ 038922 – Vrunčeva ulica od glavne
ceste do Dečkove ceste,
– lokalna cesta št. LK 032611 – Stara Dečkova cesta od
Mariborske do Vrunčeve.
(2) Prometno se sanira obstoječe križišče cest Vrunčeva
ulica – Stara Dečkova cesta. Priključek na obravnavano območje se izvede delno na mestu obstoječega dovoza iz Stare
Dečkove ceste, ki se iz smeri Vrunčeve ulice uredi s krajšim
levim zavijalcem. Priključek posega na parcelo št. 1321/4,
k.o. Spodnja Hudinja. Ob projektiranju priključkov se upošteva
konično prometno obremenjenost cestnega priključka, količino
predvidenega prometa in potrebno normativno število parkirišč.
(3) Predvidene prostorske rešitve morajo spoštovati
8-metrski varovalni pas lokalnih cest in predvideti širitev Stare
Dečkove ceste na vsaj 6 m vozišča z najmanj enostranskim
pločnikom za pešce.
(4) Morebitna zapornica na uvozu na parcelo se od roba
javne ceste odmakne najmanj 5 m, preglednost cestnih priključkov se zagotavlja z izborom morebitne ograje.
(5) Po izgradnji dovozne ceste za napajanje sejma skladno s Strokovnimi podlagami Dolgo polje I in CRC Golovec (izdelal RC PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. proj. 565/10, november
2010/maj 2011), ki ni predmet tega OPPN, se lahko dovozni
priključek iz drugega odstavka tega člena opusti.
15. člen
(parkirne površine)
(1) Parkiranje se uredi delno v pokritem pritličju objekta
kot nivojsko parkiranje in parkiranje v dveh nivojih s pomočjo
motoriziranih parkirnih ploščadi (66 parkirnih mest, od tega
1 za invalide), delno pa na terenu na vzhodni in zahodni strani
objekta (103 parkirna mesta, od tega 7 za invalide).
(2) Pri zagotavljanju parkirnih mest se upošteva normativ
1.5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto in 1 parkirno
mesto na 100 m2 bruto tlorisne površine poslovne dejavnosti.
16. člen

(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(vodovodno omrežje)

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje pridobljenih smernic k OPPN,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na
kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih
rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v
območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi
in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.

(1) Predvideni objekti se nahajajo v območju varovalnega
pasu javnega vodovoda, oziroma manj kot 3 m od osi javnega
vodovoda. Vodovod se prestavi.
(2) Za oskrbo objektov z vodo se izvede nov skupni javni
vodovod brez slepih vodov, ki se na enem koncu priključi na
obstoječ javni vodovod LŽ Ø 150 mm in na drugem koncu
na obstoječ javni vodovod PVC Ø 80 mm. Pri projektiranju
vodovoda je potrebno upoštevati tudi zahteve glede požarne
varnosti. V primeru večje porabe vode, kot ga zagotavlja obstoječi vodovod, je potrebno obstoječ javni vodovod povečati
na ustrezno dimenzijo na stroške investitorja. Tlačna črta v
vodovodnem omrežju na obravnavanem območju je od 275 m
do 290 m nadmorske višine.
(3) V večstanovanjskih objektih mora imeti vsako stanovanje svoj vodomer, preko katerega se bo merila in obračunavala
poraba vode. Vodomeri morajo biti zgrajeni zunaj stanovanj na
mestu dostopnem pooblaščenim osebam. Vodovod v objektu
mora biti vgrajen v kineti ali v zaščitni cevi vse do vodomernih
mest, tako da je zagotovljen dostop za vzdrževanje in demontažo vodovoda. V primeru, da je v objektih predvidena tudi
skupna poraba vode, se lahko predvidi skupni vodomer.
(4) Poraba vode za poslovni del objekta se meri in obračuna preko skupnega vodomera za celoten objekt ali preko
ločenih vodomerov za posamezne lokale. V primeru vgradnje
vodomerov v objektu mora biti vodovod v objektu vgrajen v
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kineti ali zaščitni cevi vse do vodomernih mest, tako da bo
omogočeno nemoteno vzdrževanje in demontaža vodovoda.
(5) V primeru vgradnje vodomerov zunaj objekta se pri
priključkih premera do Ø 2'' vodomer vgradi zunaj objekta v
tipski toplotno izoliran vodomerni jašek. Pri priključkih Ø 2'' in
več se vodomer vgradi v armirano betonski jašek zunaj objekta. Armiranobetonski jaški morajo biti globine najmanj 1.80 m,
širine najmanj 1.50 m, dolžina se prilagodi številu in velikosti
fazonskih kosov. Jašek mora biti opremljen z vstopno lestvijo
in pokrovom z zaklepom.
(6) Vodovod se načrtuje več kot 3 m odmaknjen od objektov. Cevovodi naj bodo v javnih površinah (v pešpoti, parkirnih
površinah ...), kjer bo po izgradnji omogočen nemoten dostop
za vzdrževalna dela. Po zaključku zunanje ureditve se mora
javni vodovod nahajati najmanj 1.2 m in največ 2.5 m pod
novo koto terena. Zaradi zagotavljanja kvalitete pitne vode na
vodovodu ni dovoljeno projektirati slepih vodov. V vozliščih je
potrebno predvideti sektorske ventile.
(7) Za izgradnjo vodovoda se morajo uporabiti naslednji
tipi cevi:
– za gradnjo vodovoda premera DN 80 in več se uporabijo
cevi iz duktilne litine z neizvlečljivim spojem, ki je zavarovan
proti izvleku z varovalnim obročem,
– za gradnjo vodovoda, manjšega premera od DN 80, se
uporabijo polietilenske cevi. Za spajanje PE cevi se ne sme
uporabljati zobatih nabijalnih spojk.
(8) Hidranti morajo imeti med hidrantnim ventilom in
N-kosom vgrajen FF-kos dolžine min. 300 mm. Ventili, hidranti
in ostale armature, ki so vgrajene podzemno, morajo biti na
terenu označene z označevalno tablico.
(9) Predviden vodovod mora biti predan v upravljanje
javnemu podjetju Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., pred izdajo soglasja za priključitev za prvi objekt iz območja OPPN. Vodovodne priključke izvede upravljavec javnega vodovoda na stroške
investitorja, ko bo predviden javni vodovod zgrajen in predan v
upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. Priključitev novozgrajenega vodovoda na obstoječ javni vodovod
izvede upravljavec javnega vodovoda Vodovod-kanalizacija
d.o.o. na stroške investitorja.
(10) V predvidenih objektih se lahko predvidi sistem zbiranja deževnice in dvojne vodovodne instalacija do sanitarnih
elementov, kateri ne potrebujejo čiste pitne vode (izpiranje
stranišč, pisoarjev, čiščenje, zalivanje …).
17. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na obravnavanem območju je mešan sistem kanalizacije. Predvideni objekti bodo imeli ločen sistem kanalizacije, ki
se združi pred priključkom na javni kanal. Priključek na javni kanal bo izveden na kanal številka 207001, na jašek številka 11.
(2) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(3) Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod
nivojem terena, se izvede brez priključkov in brez prekinitev, ki
bi lahko povzročile povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode
iz prostorov pod nivojem terena se spelje v javno kanalizacijo
preko črpališča. Odpadne vode iz prostorov za pripravo hrane
se spelje v javno kanalizacijo preko lovilca maščob.
(4) Priključitve na javni kanal se izvedejo preko revizijskih
jaškov s kronsko navrtavo ali z izgradnjo novega revizijskega
jaška.
(5) Kanalizacijo se načrtuje najmanj 3 m stran od objektov. Kanali naj bodo v javnih površinah (ulicah in parkirnih
površinah), kjer bo po izgradnji omogočen nemoten dostop za
vzdrževalna dela.
(6) Revizijski jaški morajo biti iz prefabriciranih AB cevi
premera 1000 mm z nastavki z gumijastim tesnilom. Dimenzije
800 mm so lahko le jaški globine manj kot 1 m. Revizijski jaški
morajo biti opremljeni s prezračevalnimi pokrovi.
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(7) Izvedejo se ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih
voda z urbanih površin v kanalizacijo. Za zmanjšanje odtoka
sta na meteorni kanalizaciji predvidena dva zadrževalnika meteornih vod. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako,
da ob upoštevanju 15-minutnega naliva z enoletno povratno
dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji
kot je bil pred gradnjo. Preliv meteornih vod se lahko spelje v
javno kanalizacijo.
(8) Predvidena kanalizacija mora biti zgrajena in predana v upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o.
pred izdajo soglasja za priključitev za prvi objekt. Priključitev
internih kanalskih priključkov na predvideno kanalizacijo izvede
javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o. na stroške investitorjev, ko bo javna kanalizacija zgrajena in predana v upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na območju predvidene izgradnje objektov potekata
na območju OPPN srednje napetostna podzemna elektroenergetska voda, ki se jih pred pričetkom del preuredi od točke
A do TP Cesta na Dobrovo in od točke B do TP Cesta na Dobrovo. Nova srednje napetostna podzemna elektroenergetska
voda se predvidita v večcevni kabelski kanalizaciji, ki služi
tudi za nizkonapetostne priključne kablovode za predvidene
objekte.
(2) Električna energija za napajanje predvidenih objektov
v območju OPPN je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Cesta na Dobrovo. Glede na načrtovano
priključno moč se pred priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje zamenja obstoječi transformator iz 630 kVA na
1000 kVA. Prav tako je potrebno pred priključitvijo objektov
preurediti obstoječe nizkonapetostne zbiralnice.
(3) Izdelana je strokovna podlaga – Idejna zasnova elektrifikacije in komunikacijskega omrežja (izdelal Remcola-Remchem, d.o.o., Žalec, št. 330/12), ki je osnova za izdelavo
projektne dokumentacije.
19. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava se izvede ob parkiriščih in pešpoteh.
Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki urejajo
svetlobno onesnaženje okolja. Vgradijo se varčne sijalke.
20. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Za priključitev novih objektov na obstoječe komunikacijsko omrežje se izgradi novo TK kanalizacijo, ki bo sestavljena iz štirih dovodnih PVC cevi Ø 110 mm. Predvidi se izgradnja
novih TK kabelskih jaškov notranjih dimenzij 1,6 x 1,6 x 1,6 m.
Med novimi TK jaški je potrebno pripraviti kabelsko kanalizacijo
izvedeno s štirimi PVC cevmi Ø 110 mm.
(2) Priključitev na obstoječe komunikacijsko omrežje bo
možna v obstoječem jašku TK KJ-1 ali v TK KJ-2.
21. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Preko območja OPPN poteka obstoječi prenosi plinovod 20000, od šifre C20000/1 – MRP Celje (premer 250 mm,
tlak 3 bar, stacionaža ca. 913 m, Občina Celje), ki je v upravljanju družbe Plinovodi, d.o.o.
(2) Za prenosno omrežje zemeljskega plina in za poseganje v varovalni pas plinovoda se upošteva predpise, ki urejajo
področje energetike ter pogoje za graditev plinovodov in prenos
zemeljskega plina.
(3) Predvideni objekt se načrtuje v odmiku najmanj 5.00 m
od osi prenosnega plinovoda. V varovalnem pasu se dela lahko
izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorom pooblaščenega operaterja.
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(4) Območje predvidene izgradnje sodi v področje daljinskega ogrevanja, ki pa ob obravnavanem območju še ni dograjeno, zato je skladno z Energetsko zasnovo Mestne občine
Celje možna priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega
plina.
(5) Obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega plina
(p = 0.1 bar) je izvedeno v Nušičevi ulici, zahodno od območja
OPPN, od koder se načrtuje priključitev na plinovodno omrežje.
22. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)
(1) Predviden vir ogrevanja je plin in alternativni vir ogrevanja s toplotno črpalko voda/voda.
(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva
normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in
uporabo obnovljivih virov energije.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
24. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpusti plinov gradbenih strojev in
transportnih vozil, mora investitor zagotoviti, da izvajalec med
gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– vlaženje materialov, nezaščitenih površin in dovoznih
poti v vetrovnem in suhem vremenu,
– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč.
(2) Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se izvedejo naslednji ukrepi:
– kot energetski vir za oskrbo s toploto se uporablja
zemeljski plin in alternativni vir ogrevanja s toplotno črpalko
voda/voda,
– gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki
urejajo učinkovito rabo energije v stavbah, predviden je zemeljski plin, toplotna črpalka voda/voda.

23. člen

25. člen

(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)

(varstvo voda)

(1) Območje OPPN se v celoti nahaja na območju arheološkega kulturnega spomenika Celje – Arheološko najdišče
Celje (EŠD 56). Varstveni režim zahteva pred vsemi posegi
v zemeljske plasti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.
(2) Pri vseh posegih v zemeljske plasti (vključno z izvedbo
infrastrukturnih vodov in zunanje ureditve) na obravnavanem
območju se, skladno z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, izvedejo predhodne arheološke raziskave – arheološko
dokumentiranje ob gradnji, ki v primeru odkritja intaktnih arheoloških najdb nemudoma preidejo v arheološke raziskave ob
gradnji, katerih obseg določi odgovorni konservator arheolog z
vpisom v gradbeni dnevnik. Arheološke raziskave/izkopavanja
se izvedejo do sterilne geološke osnove, torej do nivoja, kjer ni
več zaslediti antropogenih dejavnosti.
(3) V primeru odkritja arheoloških ostalin širina izkopnega
polja ne sme biti ožja od 2 metrov, kar je minimum za strokovno
še korektno arheološko dokumentiranje.
(4) Ob ugotovitvah novih okoliščin se lahko metodologija
predhodnih arheoloških raziskav spremeni/dopolni v dogovoru
in s pisno potrditvijo odgovornega konservatorja.
(5) V primeru najdb izjemnega pomena se lahko zahteva
spremembo izvedbenega projekta in prezentacija ostalin na
mestu odkritja – in situ (zakon, ki ureja varstvo kulturne dediščine in Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine).
(6) Kadar gradbena dela posegajo v registrirano arheološko najdišče, krije stroške predhodne arheološke raziskave
investitor gradnje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne
dediščine. Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopovalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
(7) Arheološke raziskave se lahko izvajajo v ustreznih
vremenskih razmerah, v dnevih brez padavin in snežne odeje;
dnevne temperature pa morajo biti nad lediščem.
(8) Za izvedbo arheološke raziskave na terenu je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev po zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine,
ki ga izda minister, pristojen za področje varstva kulturne
dediščine. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno
na ministrstvo, pristojno za področje varstva kulturne dediščine, posredovati vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega
soglasja za raziskavo, ki mora vsebovati kulturnovarstvene
pogoje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, zaris lokacije raziskovanja in obsega načrtovanega
posega na katastrskem načrtu v merilu, navedbo izbranega
izvajalca arheoloških raziskav, finančni načrt raziskovanja z
navedeno metodologijo arheoloških raziskav in s specifikacijo ocene stroškov ter soglasje lastnika zemljišča za poseg
v nepremičnino.

Padavinske odpadne vode s strešin se odvajajo preko
zadrževalnikov v javno kanalizacijo. Pri načrtovanju, gradnji ter
obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi,
ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
26. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim
manj talne površine.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov,
za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN je opredeljeno s III. stopnjo varstva
pred hrupom. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje
in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane
mejne ravni hrupa.
(2) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo
naslednji ukrepi:
– uporablja se gradbena mehanizacija, katere zvočna
moč ne presega zakonsko predpisanih vrednosti,
– gradbena dela se izvajajo samo v dnevnem času in v
času delovnih dni v skladu s predpisi, ki urejajo področje hrupa,
– zagotovi se ustrezna organizacija gradbišča (omejitev
zvočnih signalov, omejitev obratovanja motorjev strojev v prostem teku, po potrebi časovna omejitev delovanja gradbene
mehanizacije).
28. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da
je svetloba usmerjena izključno v tla.
29. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Pri ravnanju z odpadki je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje ravnanja z
odpadki. Vse vrste nastalih odpadkov se ločeno zbira in
predaja pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem ali
odstranjevalcem.
(2) Način zbiranja in odvoz odpadkov se uredi skladno
z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.
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Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavi na ekološko
tehnično brezhiben prostor na južni strani območja ob dovozni
cesti.
30. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
TER VARSTVO PRED POŽAROM
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se zagotovi na zunanje zelene površine in interne prometne
površine. Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi
tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah
in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje
parcele.
(2) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz načrtovanega
vodovodnega in hidrantnega omrežja. Hidrantno omrežje se
načrtuje skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo hidrantnega
omrežja.
(3) Skladno s predpisi, ki urejajo zasnove in študije požarne varnosti, se v projektni dokumentaciji izdela študija požarne
varnosti.
35. člen

31. člen

(erozivna in plazovita ogroženost)

(varstvo pred poplavo)

Območje OPPN ni erozivno in plazovito ogroženo. Pri
načrtovanju objektov se upošteva pogoje geološkega poročila.

(1) Območje OPPN je poplavno ogroženo s strani vodotoka Savinja.
(2) Za območje OPPN so izdelane strokovne podlage s
področja upravljanja z vodami (Hidrosvet d.o.o., št. 24/12, maj
2013).
(3) Območje OPPN se skladno s predpisi, ki določajo pogoje za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja, nahaja na območju razreda srednje poplavne
nevarnosti.
(4) Poplavna varnost območja OPPN kot tudi celotnega
območja Mestne občine Celje se zagotavlja z izvedbo celovitih
protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Celje.
(5) V primeru, da izgradnja objekta poteka pred izvedbo
celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Celje, se kota pritličja objekta ±0.00 predvidi na koti 238.00 mnv
(Q100). Varnostno nadvišanje se zagotavlja s pomočjo zaščitnih vreč in z drugimi zaščitnimi ukrepi.
(6) V primeru izgradnje objekta po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Celje se lahko
kota pritličja objekta spusti na višino 237.50 mnv.
(7) Predvidene prostorske ureditve ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na območju obdelave in izven njega
in v primeru poplav nimajo škodljivega vpliva na vode, vodna
in priobalna zemljišča in ne povečujejo poplavne ogroženosti
območja obdelave.

36. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Na območju OPPN ni pričakovati razlitja olj na povoznih
površinah.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
37. člen
(etapnost)
Načrtovane prostorske ureditve se izvajajo v eni etapi.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
38. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) V predvidenem objektu se izvede ojačitev prve plošče
tako, da zdrži rušenje objektov nanjo.
(2) Obstoječe zaklonišče se ohrani. V primeru dotrajanosti
obstoječega zaklonišča, ki bi povzročala nevarnost za območje OPPN, je ob pridobitvi soglasja ministrstva, pristojnega za
obrambo, dopustna odstranitev zaklonišča skladno s predpisi
s področja zaklonišč.
(3) Pri morebitnih posegih v obstoječe zaklonišče, za
katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je obvezna
revizija projektne dokumentacije.

Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške,
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.

34. člen

39. člen

32. člen
(varstvo pred potresom)
Območje OPPN spada v VII. stopnjo potresne ogroženosti po EMS. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati
določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.150.
33. člen
(zaklanjanje)

(varstvo pred požarom)

(merila in pogoji za parcelacijo)

(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska
vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik

Zemljiška parcela, namenjena gradnji, obsega območje
OPPN.
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XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
40. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so naslednja odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– spremembe tlorisnih gabaritov objekta do ±2.00 m, ob
upoštevanju opredeljenih odmikov od prenosnega plinovoda
in od zaklonišča,
– spremembe višinskih gabaritov objekta do ±1.00 m,
– v primeru izgradnje objekta po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Celje se lahko kota
pritličja objekta spusti na višino 237.50 mnv,
– v primeru, da se ob izkopu gradbene jame izkaže, da
dejanska lega obstoječega zaklonišča odstopa od lege, vrisane v predhodnih geodetskih načrtih in drugačna lega vpliva
na dopustno mikrolokacijo načrtovanega objekta, je dopustno
načrtovani objekt zamakniti v smeri proti vzhodu in severu za
2.00 m, vendar z obveznim upoštevanjem minimalnega odmika
5.00 m od prenosnega plinovoda, ki poteka severno od načrtovanega objekta,
– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju
OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki
so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske
javne infrastrukture.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
41. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
(1) OPPN preneha veljati v petih letih po sprejemu kolikor
se ne realizira, pri čemer realizacija pomeni najmanj pridobitev
gradbenega dovoljenja za celotno etapo v skladu z zakonom,
ki ureja graditev objektov.
(2) Po končani izgradnji z OPPN predvidenih ureditev sta
dopustna vzdrževanje in rekonstrukcije objektov, s katerima se
ne spreminja zunanji gabarit objekta in konstrukcijska zasnova
stavb.
XIII. KONČNE DOLOČBE
42. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje.
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje in CRC Golovec
(Uradni list SRS, št. 14/86, 7/90, Uradni list RS, št. 2/96, 57/98,
69/02, 43/08, 22/11), na območju in v obsegu meja tega OPPN.
44. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.

45. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-19/2012
Celje, dne 26. maja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1635.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu LAVA – DPZ4

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 106/13) in 78. člena Poslovnika Mestnega
sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 6. redni
seji dne 26. 5. 2015 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
LAVA – DPZ4
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(pravna podlaga)
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list
SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) Mestni svet
Mestne občine Celje sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Lava – DPZ4 (v nadaljevanju: OPPN) po
projektu št. 110-2013, ki ga je izdelal biro Urbanisti, d.o.o.,
Celje.
II. VSEBINA
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje OPPN,
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste
dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
– 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,
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– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
– GRAFIČNI NAČRT 1: Izsek iz grafičnega dela Celjskega prostorskega plana,
– GRAFIČNI NAČRT 2: Območje podrobnega načrta z
obstoječim parcelnim stanjem,
– GRAFIČNI NAČRT 3: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
– GRAFIČNI NAČRT 4: Zazidalna situacija,
– GRAFIČNI NAČRT 5: Zasnova gospodarske infrastrukture,
– GRAFIČNI NAČRT 6: Načrt parcelacije.
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage (geodetski načrt s certifikatom, geološko poročilo),
– prikaz ureditve levih zavijalcev pri uvozu za Lesoprodukt,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost.
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V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji)
(1) Že obstoječa stavba ter njena dogradnja se nahajata
znotraj širšega kompleksa, ki je bil nekoč namenjen lahki industriji. To območje se že vrsto let postopoma transformira in
pretežno namenja storitvenim, servisnim in trgovskim dejavnostim. Tudi območje OPPN se v skladu s tem odlokom namenja
za poslovne in upravne dejavnosti, skladiščenje in trgovsko
dejavnost za potrebe veleprodaje blaga in razreza.
(2) Na vzhodu, jugu in zahodu se že nahajajo stavbe s
podobno dejavnostjo, tako da je vpliv nanje zanemarljiv.
(3) Na severu se preko Dečkove ceste nahaja območje
individualnih stanovanjskih stavb. Od roba obstoječe stavbe
in predvidene dozidave so najbližje hiše oddaljene cca 45 metrov. Predvideno stanje se ne bo spremenilo, saj namembnost
ostaja enaka, in sicer za poslovne in upravne dejavnosti, skladiščenje in trgovsko dejavnost za potrebe veleprodaje blaga
in razreza. Hkrati se predvideni razrez blaga (lesa) umešča
v južni del stavb in kot tak ne povzroča hrupa ali kakršnihkoli
vplivov na okolico. Ravno tako se mora severni in zahodni rob
območja zasaditi z drevoredno zasaditvijo. Severna fasada
obstoječe in predvidene stavbe pa se oblikuje sodobno in
mestotvorno.
6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

III. OBMOČJE
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN zajema zemljišče omejeno med Dečkovo cesto na severu, Lavo na zahodu ter že zgrajenimi stavbami znotraj območja proizvodnih, servisnih in gospodarskih
stavb na jugu in vzhodu.
(2) Območje OPPN za gradnjo stavbe zajema naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Medlog: 1115/48, 1115/51,
1115/20, 1115/46, 1115/49, 1115/52, 1115/47, 1115/45, 1115/53,
1115/7, 1125/18 in 1115/50.
(3) Območje OPPN je veliko 0.77 ha.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
(1) Obravnavano območje zajema več parcel, ki skupaj
tvorijo enovito parcelo namenjeno gradnji. Na tem območju se
že nahajata dve industrijski stavbi. Manjša lesena stavba na
zahodu je predvidena za rušenje. Osrednja skeletna betonska
stavba se po rekonstrukciji ohrani. Na njeni zahodni fasadi je
predvidena dogradnja z novo stavbo. Območje je dostopno
neposredno z napajalne ceste na jugu območja, ki se v nadaljevanju priključuje na cesto Lava na zahodu območja, ob kateri
se že nahaja pločnik.
(2) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki
ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja
ter veljavnih normativov podajajo pogoje prostorske umestitve
nove stavbe ter rekonstrukcije obstoječe za upravno, poslovno,
servisno, skladiščno in trgovsko namembnostjo in za to potrebno infrastrukturo.
(4) Znotraj območja OPPN so poleg gradnje stavbe predvidene ustrezne rešitve prometa, tudi mirujočega, in zeleni pas
z zasaditvami dreves.
(5) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upoštevana priporočila Prostorskega reda Slovenije.

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena
rekonstrukcija obstoječe stavbe ter gradnja nove stavbe, z vso
pripadajočo ureditvijo (dovozi, površine za mirujoči promet,
zunanje ureditve) in infrastrukturo. Mogoče so le tiste dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo
z veljavno zakonodajo predpisanih meja ter niso v nasprotju
z namensko rabo območja (območja proizvodnih, servisnih in
gospodarskih dejavnosti).
(2) Znotraj območja je tako dovoljena rekonstrukcija in
gradnja naslednjih stavb v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst
objektov in objektih državnega pomena:
– 1220: poslovne in upravne stavbe,
– 12301: trgovske stavbe,
– 12510: mizarske delavnice za razrez lesa ter skladišča
za les.
(3) Znotraj območja je dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opremljanje
zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in niso v
nasprotju z namensko rabo območja (območja proizvodnih,
servisnih in gospodarskih dejavnosti). Prepovedana je postavitev stolpov mobilne telefonije.
(4) V primeru, da se pri predhodnih arheoloških raziskavah ali v času gradnje izkaže, da se na območju OPPN nahaja
arheološko najdišče, je dovoljena njegova prezentacija.
(5) Izrecno se prepovejo vse vrste posegov, za katere je
presoja vplivov na okolje obvezna, in so določene v Prilogi I
Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje.
(6) Izrecno se prepovejo vse vrste posegov, za katere je
presoja vplivov na okolje obvezna, če poseg dosega ali presega predpisan prag, in so določeni v Prilogi II Uredbe o vrstah
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji
in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Na območju OPPN je dopustna:
– gradnja nove stavbe in objektov,
– rekonstrukcija, pri čemer se prostornina stavb ne spremeni za več kakor 10%; povečanje prostornine ob rekon-
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strukciji ni možno, če obstoječa stavba dosega maksimalne
prostorske izvedbene pogoje glede velikosti, ki so predpisani
za nove stavbe – v tem primeru se rekonstrukcija izvaja v okviru
obstoječih gabaritov obstoječe stavbe,
– odstranitev stavbe in
– vzdrževanje.
(2) Pomen regulacijskih elementov:
– minimalni odmik od parcele namenjene gradnji je
obvezen najmanjši odmik stavbe od parcele namenjene
gradnji, ki ga je potrebno upoštevati,
– minimalni odmik od ceste je obvezen najmanjši odmik stavbe od ceste ali pločnika, ki ga je nujno potrebno
upoštevati,
– nove prometne površine so površine, namenjene
prometu.
(3) Dovoljena je gradnja nove stavbe ter rekonstrukcija
že obstoječe v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega
odloka. Po rekonstrukciji in dogradnji obstoječe stavbe je
lahko le-ta tlorisno velika največ 66,00 x 68,00 metrov, pri
čemer mora ohraniti obstoječo višino 14,00 metrov od kote
tal z možnostjo nadvišanja za največ 1,00 meter. Izven
maksimalnih tlorisnih gabaritov je dovoljena umestitev požarnega stopnišča, ki pa mora biti del fasadnega ovoja. Kota
pritličja mora biti na isti koti kot je okolica stavbe, in sicer cca
238,50 m.n.v. z možnostjo nadvišanja za največ 0,30 metra.
Stavba naj bo zasnovana sodobno, poseben poudarek je
potrebno dati oblikovanju fasad, še posebej severni fasadi, ki
meji na stanovanjsko sosesko. Streha mora biti ravna, enokapnica ali večkapnica z največjim naklonom 10º. Fasade
objektov so lahko zgolj v različnih zemeljskih odtenkih, bele,
v odtenkih sive, prepovedane pa so žive in kričeče barve.
Mogoča je uporaba lesa. Dovoljena je tudi gradnja sončnih
celic na strehi ali fasadi stavbe, in sicer v njeni ravnini. Na
južni in deloma zahodni strani stavbe je dovoljena gradnja
nadstreška, in sicer v širini do največ 8,00 metrov.
(4) Umestitev, maksimalni tlorisni gabariti nove stavbe
in odmiki od sosednjih parcel so razvidni iz grafičnih načrtov. Določen je maksimalni gabarit stavbe, ki ga stavba ne
sme presegati. Določeni so minimalni potrebni odmiki od
sosednjih parcel, namenjenih gradnji in zahtevani odmiki od
prometne infrastrukture.
(5) Kota zunanje ureditve znaša cca 238,50 m.n.v.
Nadvišanje terena ni dovoljeno, razen minimalnih uravnav
in utrditev. Ob cesti Lava na zahodu območja ter ob Dečkovi
cesti je obvezna drevoredna zasaditev, v skladu z grafičnimi
načrti. Površine med pločnikom in parkirišči pa se ozelenijo
ter zasadijo z nizkimi grmovnicami. Skladiščenje zunaj stavbe je prepovedano. Zbiranje odpadkov se lahko vrši zgolj na
južni strani stavbe.
(6) Dovoljena je postavitev ograje do višine največ
2,2 m, in sicer na sam rob parcele, namenjene gradnji, razen
na zahodu, kjer lahko poteka do linije novo predvidenega
objekta, pri čemer mora koridor s parkirišči in drevoredom
ostati prost ter na območju avtobusnega postajališča na
severnem delu območja, kjer se mora ograja odmakniti za
najmanj 3 metre od roba pločnika. Vsaka ograja na uvozu na
parcelo mora biti od roba javne ceste odmaknjena najmanj
5 m, preglednost cestnega priključka mora biti z izborom
ograje zagotovljena. Dovoljene so mesto tvorne in urbane
ograje. Dovoljeno je tudi oglaševanje dejavnosti zgolj za
lastne potrebe znotraj parcele, namenjene gradnji, v obliki
totema, največ v višini stavbe, in sicer v skladu z Odlokom
o oglaševanju v Mestni občini Celje. Ostalih nezahtevnih in
enostavnih objektov ni dovoljeno postavljati.
(7) Vsi posegi v prostor se izvedejo v skladu z geološkim mnenjem. Objekti morajo biti načrtovani varno glede na
stopnjo potresne ogroženosti območja.
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VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Ureditveno območje se nahaja znotraj varovalnega pasu kategoriziranih občinskih lokalnih cest številka LZ
032310 od Čopove do Njegoševe ulice in številka LZ 032640
Njegoševa ulica – Lava. Obstoječi dovoz iz napajalne ceste
na južni strani ureditvenega območja se rekonstruira ter nameni za vlačilce oziroma ostala tovorna vozila. Na zahodnem
delu ureditvenega območja na cesti Lava pa se na novo uredi
dovoz za osebna in lahko dostavna vozila. Lokacija dovoza
je pogojena z možnostjo izvedbe levih zavijalcev, ki pa niso
pogoj za izvedbo OPPN in se izvedejo naknadno ob eventualnem povečanju prometne obremenitve. Ločitev vrst prometa
je obvezna zaradi funkcionalnosti in zagotavljanja varnosti.
Cestne priključke je potrebno projektirati in izvesti v skladu
s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste. Potrebno
je upoštevati predvideno konično prometno obremenjenost
javne lokalne ceste in območja novega cestnega priključka, količino in vrsto predvidenega prometa ter normativno
predvideti število parkirišč. Zunanjo ureditev objektov in vsa
parkirišča je potrebno ustrezno dimenzionirati. Varovalni pas
lokalne ceste je širine 8 m.
(2) OPPN mora upoštevati gradbeno linijo objektov, ki na
severu znaša cca 20 in zahodu 18 metrov od obeh kategoriziranih javnih cest in s tem enotni odmik objektov od javne ceste.
Vsaka ograja na uvozu na parcelo mora biti od roba javne ceste
odmaknjena najmanj 5 m, preglednost cestnega priključka
mora biti z izborom ograje zagotovljena.
(3) Znotraj območja so določene površine za mirujoči
promet, ki jih stavba potrebuje za svoje obratovanje. Na zahodu in severu območja je predvideno parkirišče za stranke in
zaposlene, na jugu pa zgolj za kratkotrajno parkiranje tovornih
vozil, namenjenih dovozu blaga.
9. člen
(energetska infrastruktura)
(1) V ureditvenem območju se že nahaja obstoječi nizkonapetostni priključni vod s priključno merilno omarico, ki trenutno služi za napajanje obstoječe stavbe, katera je predvidena
za rušenje. Obstoječi NN elektroenergetski vod s priključno
omarico in merilnim mestom je potrebno pred pričetkom del odjaviti in fizično odstraniti. Ob robu ureditvenega območja poteka
obstoječa večcevna kabelska kanalizacija s priključnimi nizkonapetostnimi elektroenergetskimi vodi, ki služijo za napajanje
obstoječe stavbe in ostalih objektov znotraj kompleksa Lava
Ingrad. Obstoječe NN podzemne vode v kabelski kanalizaciji je
potrebno upoštevati kot omejitveni faktor in gradnjo nadstreška
načrtovati tako, da bo skrajni rob gabarita predvidene nadstrešnice odmaknjen od skrajnega roba kabelske kanalizacije
minimalno 1 m.
(2) Obstoječa stavba, ki se rekonstruira in priziduje, je že
priključena na distribucijsko omrežje z zakupljeno priključno
močjo 55 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 80 A. Po dogradnji stavbe pa bo skupna potrebna priključna moč znašala
69 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 100 A. Energija za
napajanje celotne stavbe je na razpolago na obstoječem odjemnem mestu, katero se napaja iz transformatorske postaje TP
Ingrad Lava – NN izvod HOLZ OBJEKT E KB1, za katerega
si je potrebno v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti
od Elektra Celje d.d. soglasje za povečanje priključne moči.
(3) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja za predviden objekt si mora investitor
pridobiti od Elektra Celje d.d. projektne pogoje in soglasja k
projektu.
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10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
Znotraj ureditvenega območja ni glavnih TK vodov. Kolikor bodo potrebe po novih TK storitvah, bo potrebno preveriti
zmogljivosti obstoječega omrežja. Če te ne bodo ustrezale
novim potrebam, je potrebno dograditi obstoječe omrežje. Pri
vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega
TK omrežja Telekom Slovenije. Trase obstoječih TK kablov se
določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo oziroma komunalno
ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti. Projekt
TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave
PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih
komunalnih vodov.
11. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)
(1) Meteorne vode se bodo odvajale v prestavljen kanal št. 11 javne kanalizacije. Za odvajanje meteornih vod je
predvideno zadrževanje s cevnim zadrževalnikom, ki mora biti
dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15-minutnega naliva z
enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje
po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo novega priključka.
Hkrati je predvidena odstranitev opuščenega internega meteornega kanala. Za parkirne površine se lahko predvidi neposredno ponikovanje.
(2) Predvidena je prestavitev javne kanalizacije izven območja predvidene stavbe in nadstreška. Komunalne odpadne
vode iz objekta se speljejo preko predvidenega priključka v
prestavljeno javno kanalizacijo skozi prestavljen kanal št. 10.
Za odvajanje se lahko uporabi tudi že obstoječ interni priključek, podaljšan do prestavljene javne kanalizacije preko kanala
št. 9, ki se lahko v primeru dotrajanosti ali premajhne dimenzije
obnovi na stroške investitorja. Priključitev novega kanalskega
priključka na javno kanalizacijo in predstavitev javne kanalizacije izvede upravljavec kanalizacije Vodovod-kanalizacija d.o.o.,
na stroške investitorja.
(3) Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod
nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez
prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta.
Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča. Hkrati je predvidena
odstranitev opuščene interne kanalizacije.
12. člen
(vodovod)
(1) Objekt se nahaja v območju vodovodnega sistema
Celje, zato lastna oskrba z vodo ni dovoljena. Oskrba objekta
z vodo je možna iz javnega vodovoda LŽ-N DN/ID premera
150 mm. Objekt ima obstoječ vodovodni priključek dimenzije
PE DN/OD 32 mm, ki ga je potrebno, odvisno od predvidene
porabe vode in zahtev požarne varnosti, ustrezno povečati
na stroške investitorja. Tlačna črta v vodovodnem omrežju na
območju obravnavanega OPPN se v normalnih razmerah giblje
med 275 in 290 m.n.v.
(2) Poraba vode za poslovni objekt se meri preko enega
vodomera. Pri priključkih premera manjših od 2'' se vodomer
vgradi zunaj objekta v tipski izolirani vodomerni jašek. Pri
večjih priključkih se vodomer lahko vgradi v armiranobetonski
jašek v zelenici zunaj objekta. Armiranobetonski jašek mora
biti globine najmanj 180 cm ter širine najmanj 150 cm, opremljen z lestvijo in pokrovom z zaklepom, razreda B 125 kN,
EN 124, iz duktilne litine, ISO 1083 kot npr. Saint Gobain
PAM. Hkrati je predvidena odstranitev opuščenega internega
vodovodnega omrežja.
13. člen
(plin)
Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega
plina v Mestni občini Celje (SODO) ima na območju, ki ga
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obravnava OPPN, zgrajeno vročevodno omrežje, zato priključitev na plinovodno omrežje za potrebe ogrevanja ni možna.
14. člen
(vročevodno omrežje)
(1) Območje urejanja je v skladu z lokalnim energetskim
konceptom predvideno za priključevanje na obstoječe vročevodno omrežje, ki je že izgrajeno in poteka po zemljišču na
severni strani nameravane gradnje ali na magistralni vročevod,
ki poteka po zahodni strani nameravane gradnje. Tako je za
vse objekte na tem področju predvideno obvezno priključevanje na obstoječe vročevodno omrežje in varovanje obstoječe
vročevodne komunalne infrastrukture z varovalnim pasom in
odmikom od vročevoda.
(2) Objekte je potrebno projektirati z indirektnimi toplotnimi postajami s priključitvijo na vročevodno omrežje 130/70 °C
in PN 16 v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in smernicami
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja daljinskega
ogrevanja v Mestni občini Celje.
15. člen
(obveznost priključevanja)
Predvidena stavba se mora priključiti na načrtovano gospodarsko infrastrukturo pod pogoji upravljavcev.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
16. člen
(kulturna dediščina)
(1) Območje OPPN se nahaja znotraj območja arheološke dediščine, Celje – Arheološko najdišče Celje EŠD 56 po
Odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju občine Celje.
(2) Varstveni režim za arheološko najdišče Celje zahteva
pred vsemi posegi v zemeljske plasti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. Predhodne arheološke raziskave so bile že
opravljene. Arheološke ostaline niso bile odkrite.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
17. člen
(varstvo voda)
Načrtovana stavba se bo priključila na javni kanalizacijski
sistem. Odpadne komunalne vode se bodo odvajale v javno
kanalizacijsko omrežje ter dalje v skupno čistilno napravo. S
ciljem varovanja kakovosti vodotokov in vpliva na podtalnico je
tehnološke odplake potrebno obvezno očistiti pred priključitvijo
na kanalizacijo do stopnje, ko ne bodo škodovale kanalizacijskemu omrežju in postopkom čiščenja na biološki čistilni
napravi. Manipulacijska dvorišča morajo biti izvedena z nepropustnim zgornjim ustrojem. Onesnažene meteorne vode (olja,
maščobe) se morajo odvajati v kanalizacijo preko lovilcev olj
in maščob, mehansko onesnažene meteorne vode pa preko
usedalnikov v površinski odvodnik. Meteorne in druge odpadne vode iz parcel, zunanjih ureditev ali objektov ne smejo biti
speljane na cestni svet ali naprave za odvodnjavanje avtoceste
in cestnega telesa.
18. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje OPPN sodi v III. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA
in mejne nočne ravni 50 dBA. Ukrepi za varovanje objektov
in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v
skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obra-
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tovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati
predpisane mejne ravni hrupa znotraj tega območja ter ne
smejo poslabšati mejne ravni hrupa stanovanjskega območja severno od območja OPPN, ki sodi v II. območje varstva
pred hrupom.
19. člen
(varstvo zraka)
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se
obvezno uporablja obstoječe vročevodno omrežje. Kolikor bi
bilo priključevanje na obstoječe vročevodno omrežje onemogočeno, se morajo za potrebe po toplotni energiji uporabljati
obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri, pri čemer je
dovoljeno daljinsko ogrevanje, ogrevanje na plin ali uporaba
toplotnih črpalk. S tem mora kvaliteta zraka ostati na sprejemljivi ravni.
20. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Pri ravnanju z odpadki, nastalimi pri rušenju in gradnji
objektov, je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise s
področja ravnanja z odpadki in izvajati naslednje ukrepe:
– vse vrste nastalih odpadkov je potrebno ločeno zbirati
in jih predati pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki,
– zemljino, ki nastane zaradi gradbenih del, se v čim večji
meri ponovno uporabi na sami lokaciji posega. Pri ravnanju z
zemljino je investitor dolžan upoštevati določbe veljavne zakonodaje v zvezi z vnosom zemeljskega izkopa in odlaganjem
odpadkov na odlagališča,
– pred pričetkom zemeljskih gradbenih del je potrebno
izvesti analizo zemljine in ravnanje z zemeljskimi izkopi prilagoditi njihovi sestavi in izluževalnim karakteristikam.
(2) Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za
odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih zunanjih parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe
odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto,
če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
21. člen
(varstvo tal)
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter
ostalih zelenih površin.
22. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN se ne nahaja nobeno od območij
ohranjanja narave.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
23. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij
ali objektov za obrambo.
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0,15 g. V fazi projektiranja je potrebno na podlagi geomehanskega poročila preveriti statično stabilnost terena in predvideti
ustrezne rešitve.
25. člen
(požarna varnost)
(1) Pri pripravi akta so v skladu s predpisi s področja varstva pred požarom upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in
tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki
med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter
pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne
in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje
z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih v
skladu z njihovimi lastnostmi in v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
(2) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu
''zasnova požarne varnosti'', za požarno zahtevne objekte pa
v elaboratu ''študija požarne varnosti''. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji
požarne varnosti.
26. člen
(poplavna varnost)
V okviru projekta izgradnje protipoplavnih ukrepov za
zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje, so bili
izvedeni protipoplavni ukrepi na vodotoku Savinja skozi Celje
(odsek 2) ter na vodotoku Ložnica, ki zagotavljajo večjemu delu
Celja vključno z ureditvenim območjem predmetnega prostorskega akta, varnost pred visokimi vodami s 100-letno povratno
dobo (Q100).
27. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)
Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah
projektiranja skladno s tem odlokom je potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.
28. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo pred
plazovi)
Območje OPPN se nahaja na uravnanem terenu, kjer
po do sedaj znanih podatkih ne prihaja do škodljivega delovanja erozije in plazov. S tega vidika niso predvideni ukrepi za
preprečevanje teh pojavov. Kljub temu je pred kakršnimikoli
posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja skladno s
tem odlokom potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z
njim prilagoditi način gradnje.
29. člen
(dopolnilna in druga zaščita)
(1) V objektih, ki so določeni s predpisi, se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je potrebno ojačiti prvo ploščo.
(2) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način
gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
(3) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne
površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik
ljudi in premoženja.
X. NAČRT PARCELACIJE

24. člen

30. člen

(potresna varnost)

(parcelacija)

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati predpise,
ki urejajo potresno odporno gradnjo. Projektni pospešek tal je

Načrt parcelacije (GRAFIČNI NAČRT 6) vsebuje načrt
parcel, namenjenih gradnji.
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XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
(etapnost)
Rekonstrukcija in novo gradnja se lahko izvajata v ločenih
etapah, neodvisno ena od druge, vendar je hkrati z izvedbo
obvezna zasaditev okolice.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH
REŠITEV
32. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev)
(1) Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je dovoljeno
zmanjšanje tlorisnih gabaritov stavb ter zmanjšanje višine,
povečanje ni dovoljeno.
(2) Dovoljena so tudi manjša odstopanja od lege stavbe
ter ostalih ureditev, vendar je potrebno upoštevati predpisane
minimalne odmike od sosednjih parcel in druga določila tega
odloka.
(3) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih
rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa
ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
(4) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske
infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim
trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(5) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo
soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.
XIII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(vpogled)
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57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 106/13) in 78. člena Poslovnika Mestnega
sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 6. redni
seji dne 26. 5. 2015 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Glazija
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS,
št. 31/84, Uradni list RS, št. 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01,
54/02, 113/04, 91/05, 112/06, 19/09, 105/09, 75/12 in 56/13) se
za 5.h členom doda nov 5.i člen, ki se glasi:
»5.i člen
Na območju Šolskega centra Celje se za potrebe opravljanja šolske in izobraževalne dejavnosti na zemljišču s parcelnimi
številkami 672/3, 672/5, 677/2 – del k.o. 1077 – Celje in parcelnimi številkami 1139/48, 1139/51 k.o. 1075 – Ostrožno dovolijo
posegi, ki pomenijo novogradnjo, vzdrževanje, rekonstrukcijo,
prizidavo in nadzidavo objektov, spremembo namembnosti ter
odstranitev gradenj. Dovoljena je umestitev objektov: šolskih
stavb in drugih stavb za potrebe izobraževanja in spremljajočih
dejavnosti v skladu s projektom št. 019/2014, ki ga je izdelal
Biro Žveplan d.o.o., Lava 5, Celje in je sestavni del tega odloka.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-30/2015
Celje, dne 26. maja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje, Oddelku za okolje in prostor.
34. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2013
Celje, dne 26. maja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1637.

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Mestne občine
Celje

Na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Odloka o proračunu Mestne
občine Celje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15) ter 10.,
32. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 106/13) župan Mestne občine Celje sprejme

PRAVILNIK
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Mestne občine Celje
Namen

1636.

Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu Glazija

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61.a člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,

1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek dodelitve sredstev, upravičenci, višina sofinanciranja, upravičeni stroški, pogoji, merila in omejitve za nakup in vgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav (MKČN) za objekte na območju Mestne občine
Celje.
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2. člen
Mestna občina Celje skladno z operativnim programom
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Mestni
občini Celje kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska
sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN
(individualnih ali skupinskih), velikost do 50 PE (populacijskih
ekvivalentov).
Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN se določi v proračunu Mestne občine Celje za posamezno tekoče leto.
Upravičenci
3. člen
Do dodelitve sredstev po tem pravilniku so upravičeni
lastniki, investitorji (fizične ali pravne osebe), s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, kjer z Operativnim programom
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni
občini Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih
objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena.
Postopek dodelitve sredstev
4. člen
Sredstva za izgradnjo MKČN v Mestni občini Celje se
zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu.
Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis,
ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
Javni razpis se izvede enkrat letno, vloge se vlagajo do konca
razpisnega roka, sredstva pa se odobravajo popolnim vlogam
do porabe proračunskih sredstev.
5. člen
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj
vlogo v roku 8 dni od prejema obvestila dopolni. Če tega ne
stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se
vloga z odločbo zavrže.
Zoper odločbo je mogoča pritožba pri županu občine.
Odločitev župana je dokončna.
6. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije. V javnem razpisu se določi:
I. PREDMET RAZPISA
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV SOFINANCIRANJA
III. UPRAVIČENCI
IV. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV
V. VLOGA ZA RAZPIS
VI. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
VII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
VIII. NADZOR IN SANKCIJE
IX. INFORMACIJE
7. člen
Postopek za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi
pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan
za obdobje njegovega mandata. Komisijo sestavljata 2 (dva)
predstavnika občinske uprave in 1 (en) zunanji predstavnik iz
javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine
sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele
vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja.

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi pregleda popolnih vlog pripravi komisija seznam upravičencev ter predlog o dodelitvi sredstev najkasneje
v roku 15 dni od obravnave vlog.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi sredstev se izda
odločba.
Višina sofinanciranja
8. člen
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje znaša do
50% upravičenih stroškov za postavitev MKČN s kanalizacijo.
Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski
objekt ali večstanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN
za več stanovanjskih objektov.
Upravičeni stroški
9. člen
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
– stroški nakupa MKČN velikosti do 50 PE z vključenimi
stroški montaže in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
DDV ni upravičen strošek.
Pogoji in omejitve
10. člen
Osnovni pogoji za sofinaciranje MKČN so:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine Celje,
kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode Republike Slovenije za območje Mestne občine
Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom
odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni občini Celje,
vendar mora biti na podlagi soglasja javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o. razvidno, da objekt na kanalizacijo ne
bo priklopljen;
– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča oziroma imeti pridobljeno pravico gradnje;
– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967 ali da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in
neovirano praznjenje;
– čistilna naprava mora biti vgrajena;
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica
v skladu s pogoji Javnega komunalnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o.;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno
MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor
vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki
bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno
pogodbo med lastniki in investitorjem;
– lastnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki
je gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti in je izdana v skladu
s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje
gradbenih proizvodov ali rastlinsko čistilno napravo;
– lastnik MKČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju te
naprave upoštevati določbe veljavne zakonodaje v RS;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le
enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
Nakazilo odobrenih sredstev
11. člen
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in
plačani vsi računi. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun
upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
Sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega
so dodeljena.
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12. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja komisija, ki je imenovana s strani
župana.
Skrbnik proračunske postavke je odgovorna oseba za
vodenje vseh postopkov v zvezi z javnim razpisom.

2. člen
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno
območje)
S tekstualno spremembo odloka se dopolnijo določila
toleranc, ki se nanašajo na celotno ureditveno območje zazidalnega načrta.

13. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje
stroškov nakupa in vgradnje MKČN, ki bodo vgrajene v času,
določenem v razpisni dokumentaciji za tekoče leto.

3. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora, oziroma
se nanaša le na spremembo izvedbenih pogojev, se nosilce
urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek priprave dopolnitve odloka.

14. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev,
– da upravičenec tudi po pozivu ni dostavil ocene obratovanja oziroma prvih meritev MKČN.
Končna določba
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju MKČN na območju Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 52/13).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-1/2015
Celje, dne 26. maja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1638.

4. člen
(roki za postopek sprejemanja)
Dopolnitev odloka se vodi po skrajšanem postopku skladno z določili 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO).
5. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Priprava dopolnitve odloka bo vodena in izdelana na oddelku Mestne občine Celje, pristojnem za prostorsko načrtovanje in ne bo zahtevala sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in objavi na spletni strani http://moc.
celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-2/2015
Celje, dne 27. maja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Sklep o začetku priprave Odloka o dopolnitvi
Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja

Na podlagi 57. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o začetku priprave Odloka o dopolnitvi Odloka
o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Odlok o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Uradni list
SRS, št. 21/75, 22/79, 19/85, 23/86 in 34/89, Uradni list RS,
št. 69/93, 39/94, 65/94, 24/96, 20/98, 75/98, 78/01, 100/06,
39/08, 31/10, 109/10, 89/14) določa tolerance za posege v
prostor, posebej za območje prostostoječih individualnih stavb
ter posebej za območje linearnih stavb. Pogoji glede na dejansko stanje onemogočajo izvedbo prizidkov h končnim linearnim
stavbam, razen nadzidave garaž, čeprav so taka zemljišča dovolj velika in so taki posegi praviloma nemoteči in mogoči. Mestna občina Celje želi z načrtovano dopolnitvijo besedila odloka
omogočiti možnost dograditve končnih objektov linearnih stavb.

1639.

Sklep o določitvi subvencioniranja cene
storitve uporabe javnih objektov za leto 2015

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11), 30. člena Odloka o koncesiji za
opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi
objekti (Uradni list RS, št. 7/11 in 80/11), Odloka o proračunu
Mestne občine Celje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15),
46., 47., 71., 134. in 137. člena Koncesijske pogodbe za
opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi
objekti ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje
na 6. redni seji dne 26. 5. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi subvencioniranja cene storitve
uporabe javnih objektov za leto 2015
1. člen
(1) Mestna občina Celje bo v skladu z določili 30. člena
Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe
gospodarjenja z javnimi objekti, 46., 47., 71., 134. in 137. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne
službe gospodarjenja z javnimi objekti in 59. člena Zakona
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o gospodarskih javnih službah subvencionirala cene storitev
uporabe javnih objektov, ki so opredeljene v planu uporabe
javnih objektov za leto 2015, vključenih v izvajanje javne službe
gospodarjenja z javnimi objekti.
(2) Subvencioniranje cene uporabe se izvaja ločeno po
posameznih javnih objektih.
2. člen
Kot osnova za določitev subvencije za leto 2015 do polne
cene uporabnine za izvajanje javnega programa uporabe javnih

Javni objekti
Dvorana
Golovec
Zimski bazen
Kegljišče
Drsališče
Letno kopališče
Dvorana
Zlatorog
Arena Petrol
Stadion Olimp
Stadion
Skalna klet
SKUPAJ

3. člen
Skupna višina subvencij do polne cene uporabnine za
izvajanje javnega programa uporabe javnih objektov za leto
2015 znaša 1.382.045 EUR z DDV. Razporeditev subvencij po
objektih je naslednja:

Prihodki
Stroškovna
od uporabe
cena,
Stroškovna
objektov
zmanjšana za
cena
za javni
prihodke na uro
na uro uporabe program na = subvencija na
(v EUR
uro (v EUR uro brez DDV
brez DDV)
brez DDV
(v EUR)

Ure
izvajanja
javnega
programa

Subvencija
na uro z DDV
(v EUR)

Letna vrednost Letna vrednost
subvencije
subvencije
po proračunu po proračunu
MOC za leto
MOC za leto
2015 brez DDV 2015 z DDV
(v EUR)
(v EUR)

1.116
2.620
1.210
1.245
920

165,39
172,61
32,50
242,80
188,91

41,88
61,05
11,60
90,44
79,35

123,51
111,56
20,90
152,35
109,56

135,24
122,16
22,89
166,83
119,97

137.836
292.286
25.290
189.681
100.796

150.930
320.053
27.693
207.700
110.371

1.856
80
1.620

168,92
3.406,26
33,45

47,36
615,00
23,67

121,56
2.791,26
9,78

133,11
3.056,43
10,71

225.621
223.301
15.841

247.055
244.515
17.345

340

196,89

45,44

151,45

165,83

51.491
1.262.142

56.383
1.382.045

4. člen
Mestna občina Celje bo sredstva subvencije nakazovala
koncesionarju ZPO Celje d.o.o. na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe ter potrjenega programa uporabe javnih objektov
za leto 2015. Za pridobitev subvencij bo koncesionar izstavljal
mesečne zahtevke v višini 1/12 letne vrednosti subvencij.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 671-5/2011
Celje, dne 26. maja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1640.

objektov je stroškovna cena izvajanja javnega programa posamičnega javnega objekta, izračunana na uro uporabe posamičnega javnega objekta, zmanjšana za prihodek od uporabe
javnih objektov za izvajanja javnega programa.

Sklep o določitvi subvencioniranja cene
storitve javnega prevoza oseb po žičniških
napravah

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 20., 21., 27., 46. in
47. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni
list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14), Odloka o gospodarskih
javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06,
98/08, 31/10, 53/11, 42/12 in 71/12), Odloka o koncesiji za
graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list
RS, št. 14/06, 101/06, 58/07 in 52/11), Koncesijske pogodbe za
graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb na Celjski
koči št. 433/06 z dne 8. 7. 2011 in Sklepa Mestnega sveta Me-

stne občine Celje o prenehanju družbe TRC Celje d.o.o. ter o
prenosu dejavnosti, sredstev in delavcev na ZPO Celje d.o.o.
z dne 11. 12. 2012 ter na podlagi 10., 19. in 115. člena Statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet
Mestne občine Celje na 6. redni seji dne 26. 5. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi subvencioniranja cene storitve
javnega prevoza oseb po žičniških napravah
1. člen
Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, 46. in 47. člena Zakona
o žičniških napravah za prevoz oseb, Odloka o koncesiji za
graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb, subvencionirala storitev javnega prevoza oseb po žičniških napravah, ki
se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture v višini razlike
med povprečno vrednostjo prodajne cene prevoza oseb in
polno vrednostjo storitve javnega prevoza oseb po žičniških
napravah.
2. člen
(1) Razliko do polne cene Mestna občina Celje priznava
kot subvencijo k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se
nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.
(2) Razlika se bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna, vendar največ do višine, ki je predviden v proračunu za
ta namen.
(3) Predvidena skupna višina subvencij na podlagi programa javne službe za leto 2015 do polne cene uporabnine
za izvajanje javnega programa uporabe javnih objektov znaša
160.000 EUR z DDV. Pregled subvencioniranja cen storitve
javnega prevoza oseb po žičnicah na posamično storitev je
naslednji:

Uradni list Republike Slovenije

Javni objekti
Smučišče
Umetno sankališče
Skupaj prevoz oseb po žičnicah

Št.

Prodane
karte
8.500
13.000
21.500

Prihodki
od uporabe
objektov
Stroškovna za javni
cena na
program
karto
na karto
(v EUR
(v EUR
brez DDV) brez DDV
14,18
7,06
9,27
2,69
11,21
4,42

(4) Mestna občina Celje bo sredstva subvencije nakazovala ZPO Celje d.o.o. kot koncesionarju za opravljanje gospodarske javne službe javnega prevoza oseb po žičniških
napravah na Celjski koči, na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih
bo ZPO izstavljal v višini 1/12 letne vrednosti subvencioniranja
cen obravnavanih storitev.
(5) O izvajanju storitev, ki so predmet subvencioniranja
cen, bo ZPO Celje d.o.o četrtletno poročal pristojni službi Mestne občine Celje. Potrditev letnega poročila o poslovanju ZPO
Celje d.o.o za leto 2015, vključno z letnim poročilom o izvajanju
programa javnega prevoza oseb po žičnicah na Celjski koči za
leto 2015, predstavlja sočasno tudi potrditev subvencioniranja
cen skladno s tem sklepom in veljavnimi predpisi.

Stroškovna
cena,
zmanjšana
za prihodke
na karto =
subvencija
na uro
brez DDV
(v EUR)
7,12
6,58
6,80

Letna
vrednost
subvencije
po
proračunu
MOC za leto
2015 z DDV
(v EUR)
66.312,62
93.687,38
160.000,00

Št. 3502-116/2013
Celje, dne 26. maja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

DOBRNA

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Sklep št. 3/15 o ukinitvi statusa javnega dobra

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13) na 6. redni seji dne 26. 5. 2015 sprejel

SKLEP
št. 3/15 o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
Površina m2
3847
37849
89915
256
161845
59162
40339

4383

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 322-1/2015-JT
Celje, dne 26. maja 2015

Parcelna številka
1695/1
1695/2
1402/0
1377/6
1461/0
1202/0
1203/0

Letna
vrednost
subvencije
po proračunu
Subvencija MOC za leto
na karto
2015 brez
z DDV
DDV
(v EUR)
(v EUR)
7,80
60.559,47
7,21
85.559,25
7,44
146.118,72

Stran

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1641.

39 / 5. 6. 2015 /

Katastrska občina
1069 – Šentjungert
1069 – Šentjungert
1072 – Šmiklavž
1072 – Šmiklavž
1073 – Trnovlje
1075 – Ostrožno
1075 – Ostrožno

1642.

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Dobrna

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10) in 19. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni
list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11)
je Občinski svet Občine Dobrna na 6. redni seji dne 21. 5.
2015 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v Občini Dobrna
1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 55/10,
22/13).
2. člen
V 5. členu se spremeni:
– dolžina odseka 965602 pod zaporedno številko 41, kjer
se »301 m« nadomesti z »240 m«;
– v zadnji vrstici Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Dobrna znaša »42.693 m (42,693 km)« se nadomesti z
»42.263 m (42,263 km)«.
3. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem
odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09)
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, številka
37162-3/2015-9/507) z dne 9. 1. 2015.

Stran
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Št.

39 / 5. 6. 2015

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2014-14(1)
Dobrna, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

1643.

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih organov Občine Dobrna

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF),
Zakona o sistemu javnih plač (Uradni list RS, št. 108/09 –
UPB13, 8/10 Odl. US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl. US: U-I256/08-27, 50/10 Odl. US: U-I-266/08-12, 59/10, 85/10, 94/10
– ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US: U-I249/10-27, 40/12 – ZUJF) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11)
je Občinski svet Občine Dobrna na 6. seji dne 21. 5. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Dobrna (v
nadaljevanju: občina), članov delovnih teles občinskega sveta,
članov drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin,
ki jih imenuje župan.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za
moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(pravica do plače in plačila)
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do
plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju in določbe Zakona o lokalni samoupravi.
(3) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani
občinskega sveta.
(4) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(5) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(6) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(7) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta.
(8) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, članom drugih organov občine ter članom
delovnih in projektnih skupin pripada plačilo za opravljeno delo,
ki ga določa ta pravilnik.
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3. člen
(plača župana)
(1) Župan občine je v skladu z zakonom, ki ureja plače v
javnem sektorju, uvrščen v 49. plačni razred.
(2) Županu pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo
50% plače poklicnega župana. Pri tem se ne upošteva dodatek
za delovno dobo.
(4) Sklep o opravljanju funkcije za čas mandata, o sklenitvi delovnega razmerja, o plači ter dopustu župana izda in
podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja Občine Dobrna.
4. člen
(plača podžupana)
(1) Podžupan je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v plačne razrede v razponu od 34 do 41.
(2) Plačni razred podžupana določi s sklepom župan,
glede na pooblastila in obseg dela podžupana.
(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo največ 50% plače poklicnega podžupana. Pri tem se ne
upošteva dodatek za delovno dobo podžupana.
(4) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom
občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
(5) Pri predčasnem prenehanju mandata župana podžupanu določi plačni razred Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
2. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA
2.1. Občinski svet in delovna telesa
5. člen
Občinski svet in delovna telesa
(letni znesek plačil)
(1) Plačilo za opravljanje funkcije je sejnina za udeležbo
na seji občinskega sveta oziroma seje delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Članu občinskega sveta se določi sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta – 100 točk
– udeležba na izredni seji občinskega sveta – 70 točk
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta
– 100 točk
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je –
50 točk.
Vrednost bruto točke znaša 0,88 €.
Plačilo se ugotovi tako, da se vrednost točke pomnoži s
številom točk.
(3) Podlaga za izplačilo sejnine za člane občinskega sveta
je sklep o potrditvi mandata in lastnoročni podpis posameznika
na listi prisotnosti.
(4) Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške
prihoda na sejo.
(5) Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi
evidence prisotnosti. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za
nadaljevanje seje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije.
Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne
izplačuje. Mesečno izplačilo se opravi za pretekli mesec na
podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta,
ki jo v občinski upravi vodi občinska uprava.
(6) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje
delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu Občinskega sveta Občine Dobrna, ne sme presegati
zakonsko določenega odstotka letne plače župana. Pri tem se
ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(Plačila članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta)
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki znaša 50 točk.
(2) Glede vodenja evidence in načina izplačila se primerno uporabljajo določbe 5. člena.
2.2. Nadzorni odbor
7. člen
(plačila predsedniku in članom nadzornega odbora)
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na
podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju pravico do plačila
v obliki sejnin in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu ali
sklepu nadzornega odbora. Letni znesek plačila za opravljanje
funkcije člana nadzornega odbora, vključno s plačili za izvedbo
nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati
zakonsko določenega odstotka letne plače župana. Pri tem se
ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
(2) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora
120 točk
– sejnina člana nadzornega odbora
60 točk
– udeležba na seji občinskega sveta
50 točk
– pregled dokumentacije po letnem
programu nadzora
60 točk.
(3) Podlaga za izplačilo sejnine za predsednika in člane
nadzornega odbora je lastnoročni podpis posameznika na listi
prisotnosti. Izplačilo se opravi za pretekli mesec v skladu z
veljavno zakonodajo, na podlagi evidence o opravljenem delu
članov nadzornega odbora, ki jo vodi občinska uprava.
(4) Podlaga za izplačilo plačila za izvedbo nadzora za predsednika in člane nadzornega odbora je izpolnjen list prisotnosti.
2.3. Delovne in projektne skupine
8. člen
(izplačila sejnin članom delovnih teles in projektnih skupin)
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij
in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se
smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.

Št.

3. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
(povračila drugih stroškov)
(1) Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na
službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
(3) Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar
uveljavlja, če gre za službeno potovanje v službene namene.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se

Stran
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povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu z veljavnimi
predpisi.
11. člen
(nalog za službeno potovanje)
(1) Pravice iz 10. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre
za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
4. NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil
stroškov, ki jih imajo funkcionarji, člani nadzornega odbora, se
zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
13. člen
(izplačila)
Plače, sejnine in nagrade se izplačujejo mesečno za
pretekli mesec.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 48/99,
17/07, 31/07, 59/12).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015-1(1)
Dobrna, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

2.4. Volilni organi
9. člen
(nadomestila)
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo
lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v skladu z zakonom.
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1644.

Pravilnik o merilih za podaljšanje
obratovalnega časa gostinskih obratov
na območju Občine Dobrna

V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 93/07 – UPB in 26/14 – ZKme-1B), 4. in 11. členom
Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost
(Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in na podlagi
15. člena Statuta Občine Dobrne (Uradni list RS, št. 47/99,
15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine
Dobrna na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov na območju Občine Dobrna
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi
katerih občinska uprava Občine Dobrna (v nadaljnjem besedilu:
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občinska uprava) izda soglasje za obratovanje gostinskega
obrata v podaljšanem obratovalnem času.
Občinska uprava mora pri izdaji soglasja upoštevati vsa
merila in pogoje po tem pravilniku.
2. člen
Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem
času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu z določili Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,
30/06, 93/07).
Gostinec oziroma kmet določi podaljšan obratovalni čas
gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika. Če v okviru
gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo
dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas
tudi za vsako enoto posebej.
3. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije do
1. ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, dnevni bari do 1. ure naslednjega dne;
3. diskoteke, nočni bari in bari z izvajanjem družabnega
programa do 4. ure naslednjega dne;
4. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve, v skladu s prijavljenim programom prireditev.
Gostinski obrati, navedeni v prvem odstavku tega člena,
lahko začnejo z obratovalnim časom ob 5. uri.
Za gostinske obrate in kmetije, ki se nahajajo izven strnjenih naselij po veljavnem Občinskem prostorskem načrtu
Občine Dobrna obratovalni čas ni omejen, razen v ponedeljek,
torek, sredo in četrtek, ko je obratovanje v podaljšanem času
dovoljeno do 1. ure naslednjega dne.
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen
skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost.
4. člen
Občinska uprava lahko v izjemnih primerih izda gostincu
soglasje za obratovanje izven obratovalnega časa, navedenega v 3. členu tega pravilnika.
5. člen
Občinska uprava pri izdaji soglasja kot merila upošteva
naslednje okoliščine:
1. Potrebe razvoja turizma v občini:
a) oživitev vasi ali kraja,
b) vključevanje gostinskih obratov in kmetij z dodatno
ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve),
c) vključevanje gostinskih obratov in kmetij, ki so dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom,
d) oživitev dodatnih dejavnosti na kmetijah.
2. Vrsta in lokacija gostinskega obrata:
a) gostinski obrati z žganimi in alkoholnimi pijačami brez
ponudbe hrane,
b) gostinski obrati v bližini pokopališč, cerkva, šole itd.
3. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata
v smislu:
a) skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov
iz gostinskega obrata,
b) skrbi za komunalne naprave v bližini gostinskega obrata.
6. člen
Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 2. in
3. člena tega pravilnika se gostincu lahko med letom odvzame
in skrajša na 22. uro v primeru:

Uradni list Republike Slovenije
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev, ki jih zbere občina, in na podlagi zapisnikov ustreznih
inšpekcijskih služb;
– da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo o kršitvi oziroma predlog
inšpekcijskim oziroma drugim pristojnim službam.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega
soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.
7. člen
Ne glede na določbe 3. člena tega pravilnika lahko
občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu izda
do 20 soglasij v koledarskem letu za enodnevni podaljšan
obratovalni čas, med 22. in 5. uro naslednjega dne ob organiziranih dogodkih.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika nadzorujejo
pristojne inšpekcijske službe in policija.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2015-1(1)
Dobrna, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

1645.

Sklep o spremembi Sklepa o pomoči
za novorojence v Občini Dobrna

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
in na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski
svet Občine Dobrna na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence
v Občini Dobrna
1. člen
Sklep o pomoči za novorojence v Občini Dobrna (Uradni
list RS, št. 103/04, 75/06) se spremeni tako, da se spremeni
4. člen sklepa, ki se po spremembi glasi:
»Upravičenec prejme ob rojstvu otroka enkratno denarno
pomoč v višini 250,00 EUR.«
2. člen
Ostala določila Sklepa o pomoči za novorojence v Občini
Dobrna ostanejo nespremenjena.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7.
2015 dalje.
Št. 007-0005/2015-1(1)
Dobrna, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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dni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 5. seji dne 20. 5. 2015 sprejel

IVANČNA GORICA
1646.
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Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13), Pravilnika o vodenju
evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list
RS, št. 11/03) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Ivančna
Gorica postanejo naslednje nepremičnine, ki so namenjene kulturi:

Naziv

Naslov

Parc. št.

Družbeni center Krka
in Izposojevališče
knjižice na Krki

Krka 1d, Krka

540/3 in 542/5,
Krka
št. stavbe 201 in 582

Celotna površina objekta, razen vzhodni
del, kjer je gasilski dom z ocenjeno
površino 740 m2.

Kulturni dom Muljava

Muljava 21,
Ivančna Gorica

115/5,
št. stavbe 169

Muljava

Celotna površina objekta
v obsegu 809 m2.

Kulturni dom Stična

Stična 27a,
Ivančna Gorica

116/31,
št. stavbe 989

Stična

Celotno 1. nadstropje objekta
in pripadajoče sanitarije v pritličju objekta
z vhodom s stopnišča preddverja dvorane
z ocenjeno površino 173 m2.

Kulturni dom Šentvid
pri Stični

Šentvid pri Stični
70, Šentvid
pri Stični

21/2,
številka stavbe 177

Šentvid

Celotna površina z ocenjeno površino 371 m2.

Jurčičeva domačija
na Muljavi

Muljava,
Ivančna Gorica

Zemljišča parc.
št. 109/5, št. stavb:
61, 62, 69, 70, 75,
95; 106/1, št. stavb:
76 in 527; 123/4.

Muljava

Vsa zemljišča z ocenjeno površino 6.222
m2 in vsi na njih stoječi objekti z ocenjeno
površino
442 m2.

Enota knjižnice
v Ivančni Gorici

Cesta 2. grupe
odredov 17,
Ivančna Gorica

834/3,
št. stavbe 30

Gorenja vas Prostori v pritličju objekta levo
od vhoda, ter celotno 1. nadstropje objekta
z ocenjeno površino 246 m2.

Izposojevališče
knjižice v Stični

Stična 11,
Ivančna Gorica

833/1,
št. stavbe 218

Stična

Prostor v 1. nadstropju objekta
z ocenjeno površino 20 m².

Izposojevališče
knjižnice v Šentvidu
pri Stični

Šentvid pri Stični
65, Šentvid pri
Stični

68/2,
št. stavbe 172

Šentvid

Prostor v 1. nadstropju objekta (dve sobi)
in predprostor z ocenjeno površino 38 m².

Izposojevališče
knjižnice v Višnji Gori

Mestni trg 21,
Višnja Gora

40,
št. stabe 75

Višnja Gora

Prostor v 1. nadstropju objekta
z ocenjeno površino 25 m².

Kulturni dom Ambrus

Ambrus 56,
Zagradec

789/2 in 793/2
(v deležu 7/100),
št. stavbe 492

Ambrus

Prostori v pritličju objekta (kulturna dvorana
z balkonom nad dvorano, sanitarije
in garderobe) z ocenjeno površino 318 m².

Dom krajanov
Temenica

Temenica 2a,
Šentvid pri Stični

343/2,
št. stavbe 67

Temenica

Prostori v 1. in 2. nadstropju objekta z
ocenjeno površino 130 m².

Hrastov Dol

Hrastov Dol 2,
Šentvid pri Stični

1308/5,
št. stavbe 244

Dob

Celotna površina objekta
z ocenjeno površino 144 m².

2. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša
tudi oprema v navedenih objektih, ki služi za opravljanje kulturne dejavnosti.
3. člen
Nepremičnine iz tega sklepa se kot javna infrastruktura na
področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo

K. o.

Nepremičnina v m2

na področju kulture (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica,
št. 7/1996 in 9/1996).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2015
Ivančna Gorica, dne 20. maja 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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1647.

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev
za namen subvencioniranja nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občina Laško (Uradni list
RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na
6. redni seji dne 27. 5. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen
subvencioniranja nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
NAMEN
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje in merila za dodelitev proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (nadalje MKČN)
v Občini Laško.
2. člen
Občina Laško (v nadaljevanju: občina) subvencionira del
stroškov nakupa in vgradnje MKČN (individualne ali skupinske),
do velikosti 20 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE).
PE je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan na poselitvenih območjih.
UPRAVIČENCI
3. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so tiste fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih ali
večstanovanjskih objektov, v katerih imajo stalno prebivališče
in se nahajajo na območjih občine, kjer:
– ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje,
– kjer na območjih ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in je potreben nakup in vgradnja MKČN;
Upravičenec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za
en stanovanjski oziroma večstanovanjski objekt, kjer ima stalno
prebivališče.
VIŠINA SUBVENCIONIRANJA
4. člen
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva glede na
velikost MKČN kot sledi:
Višina subvencioniranja brez DDV:
– do vključno 6 PE, 400 EUR;
– od vključno 7 do vključno 10 PE, 600 EUR;
– od vključno 11 do vključno 20 PE, 800 EUR.
5. člen
Sredstva se dodelijo upravičencem po kronološkem vrstnem redu prispelih popolnih vlog, in sicer do porabe proračunskih sredstev za ta namen.
JAVNI POZIV
6. člen
Sredstva za subvencioniranje se dodeljujejo na podlagi
javnega poziva. Javni poziv se objavi na spletni strani Občine
Laško, upravljalca javne kanalizacije in v občinskem glasilu.

Uradni list Republike Slovenije
Podrobnejši način, pogoje ter višino subvencioniranja se
določi v razpisni dokumentaciji, ki jo pred objavo javnega poziva potrdi župan.
Vsebina javnega poziva mora vsebovati vsaj:
– namen dodelitve sredstev,
– upravičence javnega poziva,
– višino razpoložljivih sredstev,
– deleže subvencioniranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog,
– nadzor in sankcije.
KOMISIJA
7. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi štiričlanska komisija,
ki jo s sklepom imenuje župan (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo:
– 3 predstavniki občinske uprave,
– 1 predstavnik upravljalca javne kanalizacije.
Naloge komisije:
– odpiranje in pregled vlog,
– ocena upravičenosti vlog,
– priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine
sredstev,
– druge naloge, povezane z uspešno izvedbo poziva.
8. člen
Seznam upravičencev za dodelitev subvencije pripravi
komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in ga
posreduje vodji Urada za gospodarske javne službe, okolje
in prostor.
Vodja Urada gospodarskih javnih služb, okolja in prostora na podlagi seznama izda sklep o dodelitvi subvencije za
posameznega upravičenca. Na podlagi sklepa župan sklene z
upravičencem pogodbo.
Nakazilo odobrenih sredstev subvencije se izvede na
transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca v roku
30 dni po sklenitvi pogodbe.
VLOGA
9. člen
Vlagatelji lahko oddajo vloge po objavi poziva do porabe
proračunskih sredstev oziroma najkasneje do konca meseca
oktobra tekočega leta. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog,
prejetih do zadnjega delovnega dne v mesecu, se izvede praviloma do 15. dne v naslednjem mesecu.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj
vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
POGOJI IN OMEJITVE
10. člen
Osnovni pogoji za subvencioniranje nakupa in vgradnje
MKČN:
– vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik stanovanjskega ali
večstanovanjskega objekta, v katerem ima stalno prebivališče
in se nahaja na območju občine, kjer ni možnosti priključitve
na javno kanalizacijsko omrežje ali na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, ko gre za nakup in
vgradnjo MKČN;
– v primeru solastništva mora biti priložena izjava, da se
solastniki strinjajo z vgranjo MKČN in postopkom pridobivanja
subvencije po tem odloku;

Uradni list Republike Slovenije
– vlagatelj mora predložiti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt ali uporabno dovoljenje ali
potrdilo po 197. členu Zakona o graditvi objektov, da ima objekt
uporabno dovoljenje;
– MKČN mora imeti certifikat (izjavo o lastnostih) in listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih
vrednostih parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje veljavna
zakonodaja in je navedena na seznamu na spletnih straneh
Gospodarske zbornice Slovenije;
– če se MKČN nahaja znotraj aglomelioracijskega območja, v katerem se predvideva izgradnja kanalizacijskega omrežja, mora vlagatelj pridobiti potrdilo Javnega podjetja Komunala
Laško oziroma občine, s katerim bo potrjeno, da bi tehnična
priključitev objekta na kanalizacijsko omrežje predstavljala nesorazmerno višji strošek od stroška nakupa in vgradnje male
komunalne čistilne naprave;
– MKČN naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja do oddaje zahtevka za subvencioniranje;
– vlogi morajo biti priložene fotokopije računov, iz katerih
bo razviden nakup in vgradnja MKČN ter slikovni material;
– vlogi mora biti priložen zapisnik, izjava in potrdilo o
pregledu vgradnje upravljalca javne kanalizacije.
KONČNE DOLOČBE
11. člen
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen,
za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila
sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil
razpisna določila, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral
prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0043/2013
Laško, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1648.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev
za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in turizma v Občini Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11), 2. člena Zakona o spremljanju
državne pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo Komisije
(EU) 1407/2013 je Občinski svet Občine Laško na 6. redni seji
dne 27. 5. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in pospeševanje razvoja malega gospodarstva
in turizma v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določa namen, ukrepi, pogoji
in merila, upravičenci in postopek dodeljevanja sredstev ter
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nadzor nad porabo dodeljenih sredstev iz proračuna Občine
Laško za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turizma
v Občini Laško.
(2) Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo 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),
v nadaljevanju Uredba.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
1. Državna pomoč ali pomoč de minimis pomeni finančno
pomoč iz javnih virov v različnih oblikah – finančna sredstva,
garancija, znižana najemnina za poslovni prostor, druge oblike
koriščenja ugodnosti in je priglašena na pristojno ministrstvo,
ki vodi evidenco državnih pomoči za področje malega gospodarstva.
2. »Bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov ali denarni znesek
pomoči, za katere je naložba ali ukrep upravičen do pomoči.
Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih
davkov in taks ali drugih dajatev.
3. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se lahko
dodeljuje pomoči v skladu s tem pravinikom.
4. »Neupravičeni stroški« so stroški, ki se ne upoštevajo
pri dodeljevanju pomoči v skladu s tem pravilnikom. To so:
– DDV, drugi davki in dajatve ter takse oziroma prispevki,
ki jih predpisuje država;
– nabave/prodaje ali naročila/plačila storitev med povezanimi osebami ali med enotnimi podjetji;
– nabave/prodaje ali naročila/plačila storitev za katera
podjetje nima registrirane dejavnosti;
– nakup zemljišča ali poslovnega prostora, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, transportna sredstva in oprema za transportna sredstva (za tovor ali
osebe);
– naložbe v fotovoltaiko;
– nakup telefonov, pohištva (različne police, mize, stoli,
omare, pulti, regali, separeji, sedežne garniture);
– nakup faksov, kopirnih strojev, računskih strojev, tv in
radio sprejemnikov, projektorjev, sistemov za domači oziroma
hišni kino, oprema za video nadzor.
Pri nekaterih ukrepih tega pravilnika se upoštevajo izjeme, kjer so določene nabave/nakupi dovoljeni in se ne štejejo
kot neupravičen strošek.
5. »Podjetje« je poslovni subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik ali zadruga,
je registrirano za opravljanje dejavnosti na podlagi vpisa v uradno javno evidenco in ima svojo matično številko ter dejansko
izvaja dejavnost na območju Laškega.
6. »Malo ali srednje podjetje (MSP)« je podjetje, ki se
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na pravno obliko.
V to kategorijo MSP se prištevajo:
– Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih
in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje.
– Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih
in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje.
– Srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Enako
velja za enotno srednje podjetje.
Kriteriji za opredelitev velikosti podjetij po tem pravilniku
se spreminjajo v skladu z določili EU.
7. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
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– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega
podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov navedenega podjetja.
Kriteriji za opredelitev enotnega podjetja po tem pravilniku
se spreminjajo v skladu z določili EU.
8. »Podjetje v težavah« je podjetje, katerega tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let, ki je izkazan v bilanci predhodnega
leta, dosega polovico osnovnega kapitala.
9. »Povezane osebe« pomeni, da so to osebe, ki so
posredno ali neposredno povezane s prijaviteljem (zakoniti
zastopnik podjetja), in sicer:
– sorodniki prijavitelja (zakonec ali izvenzakonski partner
ali registrirani istospolni partner, otroci ali posvojenci, starši ali
zakoniti posvojitelji, bratje, sestre);
– osebe, ki so v sorodstvu po svaštvu s prijaviteljem
(starši ali otroci ali posvojenci prijaviteljevega zakonca ali
izvenzakonskega partnerja ali registriranega istospolnega
partnerja);
– fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p-ja in njegovim
s.p.-jem;
– osebe, ki so imetniki deleža ali delnic gospodarske
družbe.
2. člen
(viri financiranja)
(1) Sredstva za spodbujanje malega gospodarstva in
turizma se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Laško
in iz drugih virov.
(2) Višina sredstev za izvedbo ukrepov se določi s sprejetjem proračuna za posamezno leto. Razdelitev sredstev po
posameznih ukrepih se določi z javnim razpisom.
3. člen
(nameni in cilji ukrepov za spodbujanje malega gospodarstva
in turizma)
Namen in cilji dodeljevanja pomoči so:
– povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in
spodbujanje njihove rasti,
– povečanje možnosti ustvarjanja novih delovnih mest ter
zniževanje brezposelnosti,
– spodbujanje konkurenčnosti malega gospodarstva in
turizma,
– privabljanje novih investitorjev v Laško,
– spodbujanje sobodajalstva,
– spodbujanje k izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju podjetnikov ter njihovih zaposlenih,
– vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo povezovanje v lokalno okolje.
4. člen
Sredstva se dodeljujejo po programu, ki ga s sprejemom
proračuna na predlog pristojnega odbora vsako leto sprejme
občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. V programu se določijo vrste ukrepov, ki se bodo v proračunskem letu
izvajale, pogoji in prioritete za pridobitev sredstev ter višina
finančnih sredstev za izvedbo izbranih ukrepov.
5. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do sredstev na podlagi določb tega pravilnika so:
– samostojni podjetniki,
– mikro in mala podjetja,
– potencialni podjetniki so občani, ki nameravajo odpreti
obrtno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem organu
vložili zahtevo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
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– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za
vpis v register.
(2) Za ugotavljanje velikosti podjetij se uporablja veljavna
opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih
pomoči.
(3) Za sredstva lahko zaprosijo upravičenci s sedežem,
dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Laško.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje.
(4) Do sofinanciranja po tem pravilniku so upravičeni
ukrepi, ki so jih upravičenci začeli izvajati po zaprtju javnega
razpisa v preteklem letu, do zaprtja javnega razpisa v tekočem
letu (aktivnosti so že ali še bodo izvedene).
(5) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za namene, ki se izvajajo na območju Občine Laško. Nastopi na sejmih
in razstavah so lahko izvedeni drugje, vendar v korist podjetja,
ki deluje v Občini Laško.
(6) Pomoči se ne dodeljujejo subjektom, ki:
– so podjetja, dejavna na področju ribištva in akvakulture,
kakor ju zajema Uredba sveta (ES) št. 104/2000,
– so podjetja, dejavna na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov,
– so podjetja, dejavna na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
a) 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,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave
ali likvidacije,
– so podjetja v težavah (kapitalska neustreznost podjetij),
– so opredeljena kot podjetja v težavah in pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in Občine Laško,
– so že prejeli pomoč za izvajanje ukrepov na področju
malega gospodarstva in turizma iz proračuna Občine Laško in
niso izpolnili vseh zapadlih pogodbenih obveznosti v zadnjih
treh letih,
– imajo neplačane zapadle prispevke, plače in regres do
zaposlenih,
– so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila pomoči »de minimis«
(kumulativni znesek »pomoči de minimis« od vseh dajalcev
pomoči v treh proračunskih letih).
(7) Pomoč po pravilu »de minimis« ni dovoljena pri izvozu
oziroma za dejavnosti povezane z izvozom v tretje države ali
države članice, kot je pomoč, neposredno povezana s količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(8) Pomoč po pravilu »de minimis« ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.
(9) Pomoč po pravilu »de minimis« ni dovoljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni promet.
(10) Skupna vrednost dodeljene pomoči enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko
ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let. Zagotavljanje integriranih storitev, pri čemer je dejanski
prevoz le element, kot so selitvene storitve, poštne ali kurirske
storitve, se ne štejejo za prevozno storitev.
(11) Če podjetje opravlja komercialno cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja
zgornja dovoljena meja pomoči do po pravilu »de minimis«
200.000,00 EUR, se uporablja zgornja meja pomoči v višini
200.000,00 EUR za to podjetje le, če to podjetje ločeno vodi
stroške poslovanja po dejavnostih v komercialno cestnem tovornem prevozu in ločeno za druge dejavnosti ter zagotovi,
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da korist za dejavnost komercialno cestne prevoze tovora ne
presega 100.000,00 EUR v dovoljenem obdobju.
(12) V primeru združitev ali pripojitev podjetij se vsa
prejšnja pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli od podjetij, udeleženih v združitvi, upošteva pri ugotavljanju, ali nova
pomoč »de minimis« za novo ali prevzemno podjetje presega
ustrezno zgornjo mejo. Pomoč »de minimis«, ki je bila dodeljena pred združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita.
(13) Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij,
se pomoč »de minimis«, dodeljena pred razdelitvijo, dodeli
podjetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to podjetje, ki prevzame dejavnosti, za katere se je pomoč »de minimis« uporabila.
Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč »de minimis« dodeli
sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na dejanski datum razdelitve.
(14) Kolikor je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«,
se prejemnika pisno obvesti o dodeljeni pomoči in z navedbo
uredbe.
6. člen
(oblike in kumulacije pomoči)
(1) Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki
dotacij. Pomoč po tem pravilniku se dodeljuje upravičencem
tudi v obliki razlike med znižano in ocenjeno vrednostjo najemnine za poslovni prostor.
(2) 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.
(3) Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo
»de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(4) Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de
minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis«
do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
7. člen
(1) Sredstva se dodeljujejo glede na vrsto pomoči kot
nepovratna sredstva, v višini, kot so zagotovljena z vsakoletnim
proračunom Občine Laško.
(2) Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi objavljenega javnega razpisa, kolikor pravilnik ne določa drugače.
(3) Poseben instrument državne pomoči, predstavlja
ukrep znižanja vrednosti najemnine za poslovni prostor, pod
ocenjeno vrednostjo, ki je namenjen poslovni dejavnosti, za
katero obstoja velik interes Občine Laško, da se ohrani oziroma
se razvija. Ta oblika pomoči se dodeljuje po metodi javnega
zbiranja ponudb in ob upoštevanju določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti.
II. NAČIN DODELJEVANJA POMOČI
8. člen
(1) Pristojni odbor za gospodarski razvoj Občine Laško
na predlog strokovnih služb sprejme merila za dodeljevanje
sredstev tekočega leta in pogoje javnega razpisa. Javni razpis
izvede Občina Laško v roku 30 dni po sprejemu na odboru. V
javnem razpisu se podrobneje določijo ukrepi, kriteriji in merila
ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
(2) Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje
strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena
iz petih članov. O dodelitvi sredstev ne more odločati član
komisije, kadar je on ali njegov ožji družinski član oziroma
podjetje, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je član komisije
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ali njegov ožji družinski član, prosilec za dodelitev sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma na
območju Občine Laško.
(3) Komisija pri svojem delu upošteva razpisno dokumentacijo, javni razpis, katerega objavi Občina Laško v sredstvih
javnega obveščanja in na spletni strani občine, obravnava pravočasno prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in
pripravi predlog za razdelitev proračunskih sredstev za ukrepe
iz tega pravilnika.
(4) Komisija seznani odbor za gospodarski razvoj Občine
Laško z razdelitvijo sredstev.
(5) Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep in se jih hkrati pozove k podpisu
pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
(6) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je dopustna pritožba, ki se pošlje županu Občine Laško v roku 15 dni
od prejema sklepa. Župan odloči o zadevi v roku 15 dni po
prejemu pritožbe. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prejemniki sredstev.
(7) V primeru ukrepa znižanja najemnine za poslovni prostor, postopek dodeljevanja pomoči vodi komisija za vodenje
in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Laško, ki jo s sklepom imenuje župan.
(8) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(9) Občina Laško je dolžna poročati pristojnemu ministrstvu za nadzor državnih pomoči o višini dodeljenih sredstev in
namenih v skladu z veljavno zakonodajo.
(10) Občina Laško bo hranila evidence o individualnih
pomočeh de minimis še 10 let od datuma dodelitev pomoči.
9. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– okvirno višino razpisanih sredstev za posamezne
ukrepe,
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– opredelitev upravičencev,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril za izbor prejemnikov sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 7 dni od
dneva objave javnega razpisa,
– rok, v katerem bo vsem prijaviteljem izdan sklep.
(2) Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo
področni predpisi.
(3) Točkovanje vlog sprejme pristojni odbor za gospodarski razvoj Občine Laško.
(4) Pri obravnavi vlog za dodelitev pomoči »de minimis«
se upoštevajo naslednja merila za točkovanje, razen za posebne instrumente državne pomoči:
a) Obdobje delovanja enotnega podjetja:
– registrirano enotno podjetje manj kot 12 mesecev,
– registrirano enotno podjetje od 12 do 24 mesecev,
– registrirano enotno podjetje več kot 24 mesecev.
Za delovanje enotnega podjetja se šteje, da je to podjetje
oddalo pristojnim službam letna poročila o delovanju, neprekinjeno zadnji dve leti.
b) Število zaposlenih v enotnem podjetju na dan objave
javnega razpisa:
– 10 ali več zaposlenih,
– 5 do 9 zaposlenih,
– 3 do 4 zaposlenih,
– 1 do 2 zaposlena,
– 0 zaposlenih.
Samostojni podjetnik, ki je prijavljen na Zavodu RS za
zdravstveno zavarovanje, se šteje kot zaposlena oseba.
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c) Število odprtih novih delovnih mest v podjetju, poslovni
enoti/podružnici, ki deluje v Laškem na dan objave javnega
razpisa:
– novo delovno mesto za osebe s VI., VII. ali VIII. stopnjo
izobrazbe,
– novo delovno mesto za osebe s IV. in V. stopnjo izobrazbe,
– novo delovno mesto za osebe z manj kot IV. stopnjo
izobrazbe.
č) Neposredna prodaja izven trga Republike Slovenije (na
tujem trgu v preteklem letu: delež čistega prihodka v preteklem
letu na tujem trgu)
– več kot 40 %,
– od 20 do 40 %,
– od 1 do 19,9 %,
– od 0 do 0,9 %.
e) Finančna stabilnost in likvidnost enotnega podjetja v preteklem letu: neto čisti dobiček poslovnega leta
– več kot 3.000,00 EUR,
– manj kot 3.000,00 EUR,
– 0,00 EUR.
f) Višina prejetih sredstev iz proračuna Občine Laško v preteklih 5 letih (pomoči »de minimis« za enotno podjetje)
– ni prejelo sredstev,
– prejeta sredstva do 4.000,00 EUR,
– prejeta sredstva od 4.001,00 do 8.000,00 EUR,
– prejeta sredstva od 8.001,00 EUR do 10.000,00 EUR,
– prejeta sredstva več kot 10.000,00 EUR.
g) Vlaganja v osnovna sredstva in nematerialne pravice
– vlaganja v nove stroje in nove proizvodne linije v skupni
višini več kot 10.000,00 EUR,
– vlaganja v nove stroje in nove proizvodne linije v skupni
višini manj kot 10.000,00 EUR,
– vlaganja v nastanitvene kapacitete v skupni višini več kot
10.000,00 EUR,
– vlaganja v nastanitvene kapacitete v skupni višini manj
kot 10.000,00 EUR,
– vlaganja v ostala osnovna sredstva v skupni višini več
kot 10.000,00 EUR,
– vlaganja v ostala osnovna sredstva manj kot 10.000,00
EUR,
– zaščita (lasten razvoj) nematerialnih pravic za proizvode/storitve (za proizvajanje ali opravljanje storitev),
– nakup/zakup nematerialnih pravic za proizvode/storitve
(za proizvajanje ali opravljanje storitev).
h) Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in podjetnikov
– izobraževanja za pridobitev prekvalifikacije ali dokvalifikacije do IV. stopnje izobrazbe,
– izobraževanja za pridobitev prekvalifikacije ali dokvalifikacije V. stopnje izobrazbe.
10. člen
(posamični program oddaje poslovnega prostora v najem)
(1) V primerih ukrepa znižanja najemnine za poslovne
prostore, Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško pripravi posamični program oddaje poslovnega prostora v najem.
(2) Postopek oddaje poslovnega prostora po metodi javnega zbiranja ponudb poteka ob upoštevanju določb Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti.
(3) Posamični program vsebuje poleg besedila javnega
zbiranja ponudb tudi predlog najemne pogodbe.
(4) Posamičnemu programu iz prvega odstavka tega člena
izda soglasje Odbor za gospodarski razvoj, sprejme pa ga župan
Občine Laško.
11. člen
(splošna določila za vse ukrepe po tem pravilniku)
Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe po tem pravilniku, so:
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1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa tega pravilnika.
2. Pomoč se dodeli na podlagi popolne vloge in izbora
upravičenca. Podrobna vsebina vloge in zahtevane priloge se
določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vloge, ki
niso prispele pravočasno (rok za oddajo vlog) in vloge, ki niso
oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se zavržejo.
3. Vlogo ter vse druge listine v zvezi z javnim razpisom
in določili tega pravilnika mora podpisati oseba, ki je vpisana
v poslovni register RS uradno pristojne službe kot zakoniti
zastopnik upravičenca za tovrstno zastopanje.
4. Upravičenec pred dodelitvijo pomoči podpiše izjavo
o že prejetih ali zaprošenih vseh »de minimis« pomočeh,
vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku
je v obdobju zadnjih treh proračunskih let še kandidiral za »de
minimis« pomoč, ter izjavo o že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške, z navedbo, pri katerih dajalcih
pomoči in višino pomoči.
5. Upravičenec lahko kandidira za izvedbo naložbe, upravičene po tem pravilniku, pod pogojem, da jo lahko izvede v celoti in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.
6. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe oziroma izvajati aktivnosti v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. Naložba, za katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati ali ostati
v lasti upravičenca najmanj 2 leti od dokončanja naložbe, če ni
v okviru posameznega ukrepa določeno drugače.
7. Prijavitelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva pravnih oseb v RS
ali EU, do sredstev po tem pravilniku ni upravičen.
8. Upravičenec mora voditi predpisano dokumentacijo, ki
je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev
in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
9. Posli po tem pravilniku med povezanimi osebami niso
dovoljeni.
10. Obdobje upravičenosti stroškov se določi v javnem
razpisu.
11. Zavarovanje za izpolnitev obveznosti iz pogodbe in
namensko porabo sredstev se določi v javnem razpisu.
12. člen
(nenamenska poraba sredstev)
(1) Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja
urad, pristojen za gospodarstvo Občine Laško.
(2) Upravičenec je dolžan vrniti dodeljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da je bila dokumentacija prejemnika sredstev, ki je
bila podlaga za odobritev sredstev, neresnična, napačna ali
namerno zamolčana;
– da so bila sredstva pridobljena nezakonito;
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma drugih javnih virov;
– da je upravičenec odtujil (prodal, daroval ali prekinil
dejavnost) ali dal v najem objekt ali poslovne prostore, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in jih ni
nadomestil z drugimi večjimi poslovnimi prostori na območju
Laškega;
– da upravičenec ne zagotavlja delovnih mest, sofinanciranih iz proračunskih sredstev, najmanj 2 leti po prejemu
sredstev in jih ni nadomestil z drugimi zaposlenimi osebami
(ohranitev delovnih mest);
– v vseh drugih primerih, ki jih določa zakon ali kak drug
predpis.
(3) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve pomoči navajal neresnične podatke na
vlogi za javni razpis, razpisni dokumentaciji ali v zahtevkih,
izgubi vso pravico do pomoči za tekoče in naslednja 3 leta z
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obveznim vračilom že prejetih pomoči v skladu z določili tega
pravilnika.
(4) Ne upoštevajo se poslovni dogodki in dokumentacija,
ki ni v skladu z veljavno zakonodajo (storjen prekršek).
III. UKREPI
13. člen
UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA SO:
1. Promocija izdelkov in storitev podjetja
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma in
v tujini, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi
subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu
ali razstavi.
Oblika pomoči: dotacija.
Pogoji: občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnega dokazila
(računa).
Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2.000 EUR.
Upravičeni stroški: stroški najetja, postavitve in delovanja
stojnice pri udeležbi na sejmu.
2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaploslovanje
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas.
Oblika pomoči: dotacija.
Pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča
število delovnih mest delodajalca,
– če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca
v primerjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12
mesecih,
– novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti
po prejeti pomoči,
– zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na
Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Laško, vsaj en mesec
pred dnevom zaposlitve,
– ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki
uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih osebah,
– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna
oseba je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
Izpostavi Laško, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v
Občini Laško.
Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2.500 € pri samozaposlitvi.
Upravičeni stroški:
– stroški dela plače za realizacijo samozaposlitev,
– do 12 mesecev plačanih prispevkov iz plače za zaposlitev brezposelne osebe.
3. Izobraževanje in usposabljanje
Namen:
– pridobitev posebnega in splošnega znanja,
– pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, ki je uporabljivo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu.
Oblika pomoči: dotacija.
Pogoji: občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov pri splošnih usposabljanjih,

Št.

39 / 5. 6. 2015 /

Stran

4393

– v višini do 50 % upravičenih stroškov pri posebnih usposabljanjih.
Upravičeni stroški: neposredni stroški izobraževanja (stroški kotizacije in šolnine za posameznike, ki se usposabljajo in
stroški za opravljeno izobraževanje s strani zunanjih izvajalcev).
4. Sofinanciranje inovacijske dejavnosti
Namen: vsem mikro in majhnim družbam, ki razvijajo
nove proizvode za pospeševanje razvoja novih proizvodov,
storitev in tehnologij.
Oblika pomoči: dotacija.
Pogoji: občina bo sofinancirala inovacijsko dejavnost na
podlagi dokazil o opravljenih storitvah.
Intenzivnost pomoči: do 30 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 3.000 EUR.
Upravičeni stroški: stroški materialnih in nematerialnih
investicij (stroški razvoja novih proizvodov in storitev, nakupa
KnowHow-a ali nepatentiranega tehničnega znanja).
14. člen
POSEBNI INSTRUMENTI DRŽAVNE POMOČI
1. Znižanje vrednosti najemnine za poslovni prostor
Namen: spodbujanje poslovne dejavnosti, zlasti dejavnosti domače in umetnostne obrti, kulturnih dejavnosti ter turizma
v območjih, kjer oddaja nepremičnega premoženja po rednih
postopki razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ni
bila uspešna, obstoja pa velik interes Občine Laško po razvoju
poslovne dejavnosti.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, skladna z občinskim razvojnim
programom.
Poslovni prostor se odda v najem na podlagi metode javnega zbiranja ponudb. Objava javnega zbiranja ponudb mora
vsebovati kriterije, ki so poleg ponujene najemnine odločilni za
izbor najugodnejšega ponudnika.
Objava javnega zbiranja vsebuje tudi navedbo, da bo
sestavni del pogodbe o oddaji v najem določilo o takih sankcijah, ki v primeru kršitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti
najemnika zagotavljajo uresničevanje občinskega razvojnega
programa.
Oblika pomoči: zmanjšanje vrednosti najemnine za poslovni prostor pod ocenjeno vrednostjo.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % ocenjene vrednosti najemnine za posamezni
poslovni prostor, ki se nahaja v območju starega mestnega
jedra Laško,
– do 70 % ocenjene vrednosti najemnine za posamezni
poslovni prostor, ki se nahaja izven območja starega mestnega
jedra.
Upravičeni stroški: strošek najemnine za poslovni prostor.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
16. člen
(1) Namenskost porabe državne pomoči, pridobljene pod
pogoji tega pravilnika, preverja odbor za gospodarski razvoj
Občine Laško, na terenu pa preverja namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan.
(2) Upravičenec je dolžan Občini Laško, v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije
ukrepa ter vpogled v dokumentacijo izvedbe, vključno s kontrolo na kraju samem.
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(3) V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je
prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in turizma v Občini Laško (Uradni list RS,
št. 42/08 in 96/08).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2015-3
Laško, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1649.

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

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 21. člena
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11)
je Občinski svet Občine Laško na 6. redni seji dne 27. 5. 2015
sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Laško za programsko
obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste
pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Laško
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7.
2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 702/2014);
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1-8, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
– druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško (v nadaljevanju:
občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se
določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
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3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(opredelitev pojmov)
men:

Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

(1) "pomoč" pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) "MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014;
(3) "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov;
(4) "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili
naravo takih proizvodov;
(6) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov,
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno
kmetijsko proizvodnjo;
(9) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) "slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami" pomenijo neugodne vremenske pogoje,
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje
ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje,
izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
(15) "velika podjetja" pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
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(16) "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(17) "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije,
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(18) "neproizvodna naložba" pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva;
(19) "naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(20) "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč:
a) izravnava zemljišča na površini do 1 ha,
b) krčitev grmovja in dreves,
c) izravnava mikrodepresij na njivskih površinah,
d) nasipavanje rodovitne zemlje,
e) odstranitev kamnitih osamelcev do skupne količine
20 m3 na površini do 1000 m²,
f) ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja do 20 cm,
g) ureditev gorskih in kraških pašnikov,
h) apnenje in
i) založno gnojenje;
(21) "mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predložitve
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(22) "investicijska dela" pomenijo dela, ki jih opravi kmet
osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
(23) "skupina in organizacija proizvajalcev" pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene
v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(24) "stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi kakovosti" pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve
v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po
potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;
(25) "član kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizično ali
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(26) "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(27) "živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(28) "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju
EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode);
(29) "enotno podjetje" pomeni 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, poslovnega 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 nave-
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denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo
preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah
komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega
pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
VRSTE POMOČI:

UKREPI:

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

UKREP 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (14. člen
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014);
UKREP 2: Pomoč za dejavnosti
prenosa znanja in informiranja
(21. in 38. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014);
UKREP 3: Pomoč za spodbujevalne
ukrepe za kmetijske proizvode
(24. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014).

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

UKREP 4: Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji;
UKREP 5: Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja.

Ostali ukrepi občine

UKREP 6: Podpora delovanju
društev s področja kmetijstva,
čebelarstva, gozdarstva in razvoja
podeželja (podlaga za izvedbo
ukrepa je veljavna zakonodaja
s področja javnih financ).
6. člen

(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
(1) Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma,
v primerih ukrepov po členih 21, 24 Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih
ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi
komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež na območju občine;
3) registrirana stanovska in interesna združenja (društva),
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine.
(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 2 in ukrepa 3 iz 5. člena
tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke prvega odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se
izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno
registrirani za opravljanje storitev.
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(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega
blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma
javnega naročila, objavljenega v občinskem glasilu, internetni
strani in občinski oglasni deski, skladno z veljavnimi predpisi s
področja javnih financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen
ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne
ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja
projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena
tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pooblaščena oseba.
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(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe.
Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
odločbe.
11. člen
(izplačila sredstev)
(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Roki za
oddajo zahtevkov se določijo z javnim razpisom.
(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem pravilnikom oziroma z javnim razpisom, ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se
podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU)
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi
Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT. 702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
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– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči,
dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega
delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– naložbe, ki se izvajajo izven območja občine;
– naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike
Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja
vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

stev

14. člen
PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo
(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški novogradnje ali rekonstrukcije sadovnjakov;
– stroški nakupa večletnih rastlin.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora imeti presojo vplivov na okolje, mora
skladno z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, upravičenec
le-to predložiti skupaj z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(6) Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s pooblastilom.
15. člen
PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov.

Št.

39 / 5. 6. 2015 /

Stran

4397

(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost,
agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč v uporabi.
(4) Pogoji za pridobitev so:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga)
v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(6) Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s pooblastilom
oziroma pooblaščena oseba.
16. člen
UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne
izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem
sektorju.
(2) Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno
veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in
višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih
programov.
(3) Upravičeni stroški so:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje,
izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;
– v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami
pomoč krije:
(i) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje
nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu,
ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne
dejavnosti;
(ii) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti
sredstva;
(iii) splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i) in (ii),
kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko
trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk (i) in (ii);
(iv) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme
ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk.
Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo
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za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.
Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.
Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi
z naložbami je 100.000 EUR v obdobju treh obračunskih let.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v
register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju
občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
(5) Izvajalec storitev prenosa znanja in informiranja je:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je
ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
(6) Prejemnik pomoči je:
– izvajalec storitev prenosa znanja in informiranja, razen
za stroške iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, kjer je
prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.
(7) Pogoji za pridobitev so:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s
predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
(8) Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ali gozdarsko dejavnostjo na
območju občine.
(9) Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja
in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(10) Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih
skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih
dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na
stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
(11) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
17. člen
UKREP 3: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti
kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih
proizvodih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter
udeležbe na njih vključujejo:
(i) stroške udeležbe;
(ii) potne stroške in stroške prevoza živali;
(iii) stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan;
(iv) najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške
njihove postavitve in razstavljanja;
(v) simbolične nagrade do vrednosti 1.000 EUR na nagrado in zmagovalca tekmovanja;
– stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih vključujejo:
(i) stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in
spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih
predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz določene
regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če
so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne
znamke ali poreklo, z izjemo
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– shem kakovosti iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014, če takšna navedba natanko ustreza označbi,
zaščiteni v Uniji;
– sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je takšna navedba sekundarna v
sporočilu.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva s sedežem kmetijskega gospodarstva v občini in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem
sektorju.
(4) Prejemniki pomoči so:
– izvajalci storitev, ki so ustrezno registrirani.
(5) Pogoji za pridobitev so:
– dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
– program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
(6) Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju občine.
(7) Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za
kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec
spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se
določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(8) Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo
skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti.
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) ŠT. 1407/2013
18. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki:
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
do države;
– imajo neplačane zapadle prispevke in plače do zaposlenih.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisil-
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ni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna,
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«
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) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih,
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči
de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
19. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) 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.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
20. člen
UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– izjavo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
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– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v
tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(6) Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
(7) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek
de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega pravilnika.
21. člen
UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja
in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov;
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in
usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– ustrezno registrirane organizacije, ki izvajajo izobraževanje
in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja za kmetovalce iz občine,
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki izvajajo izobraževanje in
usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem
kmetijskih proizvodov;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v
tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(6) Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
(7) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek
de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega pravilnika.
22. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te
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ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
– pisno izjavo o 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;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na
določilo sedmega odstavka 16. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
23. člen
UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja
(106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11
– UPB, 14/13 – popr. in 101/13)
(1) Namen ukrepa:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in
dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom,
čebelarstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja za pomoč
pri stroških delovanja.
(2) Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem
delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški pogostitev občnega zbora in društvenih prireditev,
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– izdelava publikacij o delovanju društev,
– izvedba strokovnega dela prireditev.
(4) Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
(5) Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti.
(6) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki so registrirana oziroma delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva,
gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja na območju občine.
(7) Pogoj za pridobitev:
– seznam članov društva iz območja občine,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(8) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(9) Višina sofinanciranja se določi z javnim razpisom.
V. NADZOR IN SANKCIJE
24. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini,
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pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja
in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) Kolikor upravičenec ne odda zahtevka v skladu z
11. členom pravilnika oziroma naložbe ne izvede, izgubi
pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednje leto.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
25. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi evidenco o dodeljenih pomočeh
deset poslovnih let od datuma dodelitve pomoči.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 62/07 in 13/09).
27. člen
(veljavnost in uporaba pravilnika)
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ukrepi v obliki državnih pomoči iz poglavja II se pričnejo uporabljati po pridobitvi mnenja o skladnosti pristojnega
ministrstva in potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka
informacij o pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 007-5/2015
Laško, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1650.

Sklep o določitvi cene socialnovarstvene
storitve pomoč na domu v Občini Laško

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 5/08, 73/08 in 8/09), Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 36/02, 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in določil
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07 – UPB,
17/10, 45/11) je občinski svet na 6. redni seji dne 27. 5.
2015 sprejel
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SKLEP
o določitvi cene socialnovarstvene storitve
pomoč na domu v Občini Laško
1.
Občinski svet Občine Laško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško, ki jo je
predlagal izvajalec CSD Laško.
2.
Cena neposredne socialne oskrbe na domu znaša 15,99
EUR na efektivno uro. Občina Laško bo ceno socialnovarstvene storitve pomoč na domu subvencionirala v višini 12,49 EUR
na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika znaša
3,52 EUR na efektivno uro.
3.
Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se
poveča za 40 % in znaša 22,39 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,19 EUR na efektivno uro, končna cena za
uporabnika znaša 6,20 EUR na efektivno uro.
4.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela
prostega dne, se poveča za 50% in znaša 23,99 EUR na efektivno
uro, subvencija občine znaša 17,19 EUR na efektivno uro, končna
cena za uporabnika znaša 6,80 EUR na efektivno uro.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni pomoči družini na domu – socialni oskrbi na
domu v Občini Laško številka 12280-02/2014, z dne 23. 4. 2014
(Uradni list RS, št. 36/14).
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2015.
Št. 12280-09/2015
Laško, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

MEŽICA
1651.

Zaključni račun proračuna Občine Mežica
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11
– ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica je občinski svet
na 6. seji dne 27. 5. 2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Mežica za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mežica za
leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2014
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
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hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mežica za leto
2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2014 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni
del proračuna se objavita na spletni strani Občine Mežica na
nivoju podskupine kontov (K3) z obrazložitvami.
Št. 410-0004/2015-1
Mežica, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

1652.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda
Narodni dom Mežica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in spremembe), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spremembe), 6. člen Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) in
85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mežica (Uradni
list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 6. redni
seji dne 27. 5. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda
Narodni dom Mežica
1. člen
V tretjem odstavku 8. člena se brišeta besedi: »z javnimi«.
2. člen
V 9. členu se v:
– drugem odstavku besedilo: »v Uradnem listu RS« nadomesti z besedilom: »na uradni spletni strani ustanoviteljice, na
uradni spletni strani zavoda, na drugem mediju ali na drug krajevno običajen način, ki omogoča dostopnost širšemu krogu ljudi.«
– petem odstavku pred piko doda besedilo: »ali ustrezno
pogodbo obligacijskega prava«.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se:
– V drugi alinei za besedo »izobrazba« naredi pika, briše
se beseda: »visoko« in besedilo: »pravne, humanistične ali
ekonomske smeri,«.
– v tretji alinei za besedo »izkušenj« naredi vejica in takoj
za njo dodata besedi: »priporočljive izkušnje«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015
Mežica, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
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Sklep o določitvi cen programov v vrtcu
Mežica

Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05
– UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 in 94/10), Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08,
119/08, 102/09 in 62/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Zakona za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Dogovora o dodatnih
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija
2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13) in 15. člena
Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski
svet Občine Mežica na 6. seji dne 27. 5. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1.
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem
zavodu Osnovna šola Mežica, enota vrtec Mežica znašajo
mesečno:
I. starostno obdobje

413,95 €

II. starostno obdobje

334,78 €

2.
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa,
v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz
odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi
oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok).

vodstvo šole o otrokovi odsotnosti do pol devete ure zjutraj, se
staršem zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z
naslednjim dnem (glede na plačilo staršev v odstotku od cene
programa), če pa starši otrokove odsotnosti ne sporočijo, se jim
za ne odjavljene in ne prevzete obroke zaračuna poln znesek
živil (1,69 € na dan), občini pa se za dneve otrokove odsotnosti
strošek živil odšteje;
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno en mesec, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila v celoti oproščeni plačila.
Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je
Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa.
7.
Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni
programa prišteje dodatno plačilo v višini 7,70 € za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
8.
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno
šolo, v času od 1. julija do 31. avgusta, Občina Mežica krije
ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
9.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS,
št. 95/14).
10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2015 dalje.
Št. 602-0002/2015
Mežica, dne 27. maja 2015

3.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 35,49 €. Cena prehrane na dan znaša 1,69 €.
4.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega
leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta.
Pravice in obveznosti staršev in vrtca ureja Pogodba o določitvi
medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo sklenejo
starši in vrtec ob vključitvi otroka v vrtec. Starši lahko kadarkoli
prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis otroka iz
vrtca starši sporočijo 30 dni pred nameravanim izpisom.
5.
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en
teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 25 % zneska določenega
s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program, v
katerega je otrok vpisan.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavljajo rezervacijo samo v primeru, če se bo občina, ki je
po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, s tem strinjala in podpisala sporazum o plačilu razlike med rezervacijo in
polno ceno programa, za največ dva meseca letno.
6.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža:
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa
zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo računo-

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

MURSKA SOBOTA
1654.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne
občine Murska Sobota

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. in
116. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. maja
2015 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V Statutu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) se v peti točki
7. člena črta zadnja šesta alineja.
2. člen
V 17. členu se v drugem odstavku spremeni štirinajsta
alineja, ki glasi:
»s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za
člane mestnega sveta, člane delovnih teles mestnega sveta,

Uradni list Republike Slovenije
člane drugih občinskih organov in člane svetov ožjih delov
občine.«
3. člen
V drugem odstavku 31. člena se za peto alinejo doda
nova šesta alineja, ki glasi:
»– odloča o upravljanju s stvarnim premoženjem ter sklepa pravne posle ravnanja s stvarnim premoženjem«.
4. člen
Besedilo 56. člena se spremeni in glasi:
»Mestna občina lahko v občinski upravi ustanovi občinsko
pravobranilstvo. Dve ali več občin lahko v skladu z določbami
zakona, ki urejajo skupni organ občinske uprave, ustanovi
medobčinsko pravobranilstvo. Če mestna občina ne ustanovi
občinskega pravobranilstva ali medobčinskega pravobranilstva, lahko določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge občinskega pravobranilstva
opravlja občinski pravobranilec.
Občinsko pravobranilstvo zastopa mestno občino pred
sodišči in drugimi državnimi organi. Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih
je ustanovila mestna občina.
Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem mestni svet določi njegovo delovno področje oziroma
pooblastila.«
5. člen
V 63. členu se v četrtem odstavku spremeni prvi stavek,
ki glasi:
»Član sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti ne
more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi,
javni uslužbenec v službi ožjega dela občine in član nadzornega odbora občine.«
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8. člen
Besedilo 92. člena se spremeni in glasi:
»Mestna občina lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb, skupaj z drugimi občinami,
ustanovi javni zavod ali javno podjetje. Mestna občina lahko
z drugimi občinami, za izvajanje javne službe, podeli skupno
koncesijo.«
9. člen
Besedilo 93. člena se spremeni in glasi:
»Občinski sveti občin ustanovijo za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz prejšnjega člena svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov, ki ga sestavljajo župani. Akt
o ustanovitvi sveta ustanoviteljic oziroma sveta koncedentov
mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način
sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med
občinami.
Svet ustanoviteljic in svet koncedentov opravljata svoje
naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež
sveta ustanoviteljic je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda
ali javnega podjetja. Sedež sveta koncedentov je v občini, ki jo
določi koncesijski akt.
Strokovne naloge za svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov
sedež, če z aktom o ustanovitvi sveta ustanoviteljic oziroma
sveta koncedentov ni določeno, da te naloge opravlja organ
skupne občinske uprave.
Če je za javne službe, ki jih občine zagotavljajo na način iz
tretjega odstavka tega člena, ustanovljena zveza občin, opravlja naloge sveta ustanoviteljic svet zveze občin.«
10. člen
Člen 94 se črta.

6. člen
Besedilo 87. člena se spremeni in se glasi:
»Mestna občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih
služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim
aktom, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom
(lokalne javne službe).
Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave;
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij;
– z dajanjem koncesij;
– na drug način, določen v skladu z zakonom.«

11. člen
Besedilo petega odstavka 96. člena se spremeni in glasi:
»Občina ravna s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ter podzakonskimi predpisi.«

7. člen
Besedilo prvega odstavka 90. člena se spremeni in glasi:
»Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
10. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanja pokopališč,
11. varstvo pred požarom,
12. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na,
ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin
naselja,
13. distribucija energetskih plinov,
14. distribucija toplote,
15. linijski prevozi v mestnem prometu.«

13. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

glasi:

12. člen
Besedilo tretjega odstavka 110. člena se spremeni in

»Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega
proračuna mestnemu svetu v sprejem, do 15. aprila tekočega
leta.«

Št. 007-0010/2015-2(183)
Murska Sobota, dne 21. maja 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

1655.

Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu
za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
– uradno prečiščeno besedilo

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) ter na podlagi
87. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 – uradno prečiščeno besedilo
in 110/11 – obvezna razlaga) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 5. redni seji dne 21. maja 2015 sprejel
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OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno
središče mesta Murska Sobota
– uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 15/12 z dne 29. 2. 2012)
I.
V Odloku o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče
mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 15/12 z dne 29. 2. 2012) je v prvem, drugem in tretjem
odstavku 32. člena (faznost) sledeče besedilo:
»Izvajanje prostorskih in gradbenih posegov bo potekalo
fazno in postopoma, v skladu z zmožnostmi in interesi investitorjev. Pri izvedbi predvidenih objektov je potrebno istočasno
urediti tudi vse pripadajoče zunanje površine, kot so dovozi,
dostopi, zelenice in parkirišča (razen na območju objektov, ki
so predvideni za rušenje). Prav tako je potrebno do funkcionalnega dokončanja predvidenih objektov izvesti vse predvidene
spremljevalne objekte in infrastrukturo (v skladu s pridobljenimi
smernicami in mnenji pristojnih organov in organizacij).«.
Navedena določila se razlagajo tako, da lahko gradnja
poslovno-storitveno-trgovsko-gostinsko-stanovanjskega objekta ob Slomškovi ulici poteka fazno in postopoma, kar pomeni,
da se v prvi fazi v primeru, da se gradi samo pritličje, obvezno
zgradi tudi kletno etažo.
II.
V 2. členu odloka je navedeno, da lokacijski načrt vsebuje
tudi grafični del. Na listu številka 4. grafičnega dela z naslovom
UREDITVENA SITUACIJA je v legendi zapisano besedilo:
»poljubna razporeditev pritličnih lokalov in pasaž znotraj
gradbene meje«.
Navedeno se razlaga tako, da se pasaže in lokali lahko
razporedijo tudi drugače, kot je prikazano v ureditveni situaciji
po celem pritličju poslovno-storitveno-trgovsko-gostinsko-stanovanjskega objekta, ker je gradbena meja, ki je v situaciji
označena z modro neprekinjeno linijo zarisana po zunanjem
obodu celega objekta.
V legendi je poleg zarisane rdeče neprekinjene linije
zapisano še besedilo:
»gradbena linija (GL) (toleranca ±1 m)«.
Navedeno se razlaga tako, da te linije označujejo do kod
se lahko gradi nad pritličjem.
III.
Prvi odstavek 34. člena govori o odstopanjih v sledečem
besedilu:
»Odstopanja od določil lokacijskega načrta in od maksimalnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki so povezana s
funkcionalnim in arhitektonskim oblikovanjem predvidenega
objekta, so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih
je smiselno preveriti usklajenost predvidene gradnje in določil
predmetnega odloka skozi postopek izdaje projektnih pogojev
in soglasij pristojnih služb k obravnavani gradnji.«
Navedeno se razlaga tako, da je razporeditev prostorov
v pritličju poslovno-storitveno-trgovsko-gostinsko-stanovanjskega objekta lahko fleksibilna in drugačna od zarisanih v
ureditveni situaciji.
IV.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0005/2015-1(182)
Murska Sobota, dne 21. maja 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.
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Zaključni račun proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) ter 110. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota
na 5. redni seji dne 21. maja 2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne
občine Murska Sobota za leto 2014.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 2014 so razvidni iz splošnega dela proračuna
na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A.
Konto
I.

70

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Naziv

16.310.460,32

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

14.184.292,62

DAVČNI PRIHODKI

11.863.647,78

700 Davek na dohodek in dobiček

9.595.968,00

703 Davek na premoženje

2.016.084,81

706 Drugi davki

251.594,97
–

NEDAVČNI PRIHODKI

2.320.644,84

710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja

1.510.301,89

711 Takse in pristojbine

72

Realizacija
2014

SKUPNI PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

704 Domači davki na blago
in storitve
71

v EUR

7.752,21

712 Globe in druge denarne kazni

137.754,81

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

405.591,08

714 Drugi nedavčni prihodki

259.244,85

KAPITALSKI PRIHODKI

117.535,75

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

82.108,65
–
35.427,10
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73

PREJETE DONACIJE

1.850,00

730 Prejete donacije iz domačih
virov

1.850,00

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državn.
prorač. iz sredstev pror. Evropske
unije

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERJI
410 Subvencije
411 Transferji posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferji nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferji

42

43

III.

Št.

–
2.006.781,95

15.743.174,04
4.046.665,31
1.148.384,30
171.279,39
2.560.314,97
124.248,36
42.438,29
7.123.291,19
167.121,43
2.987.481,21

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.400.049,36

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

4.400.049,36

INVESTICIJSKI TRANSFERJI

173.168,18

431 Inves. transf. pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

85.218,44

432 Investicijski transferji
proračunskim uporabnikom

87.949,74

PRORAČUNSKI PRESEŽKEK
(I.-II.)

567.286,28

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ.
IN PROD. KAP. DELEŽ.

762,29

75

PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ.
IN PROD. KAP. DELEŽ.

762,29

750 Prejeta posojila danih posojil

762,29

751 Prodaja kapitalskih deležev

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

–

50

ZADOLŽEVANJE

–

500 Domače zadolževanje

–

–

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

21.185,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

21.185,00

440 Dana posojila

21.185,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

21.185,00

–20.422,71

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

577.257,26

55

ODPLAČILA DOLGA

577.257,26

550 Odplačilo domačega dolga

557.257,26

IX.

SPREMEMBE STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–30.393,69

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)

–577.257,26

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

–567.286,28

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2014
40.756,36 EUR
4. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi na spletni strani
Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0056/2015-2
Murska Sobota, dne 21. maja 2015

758.825,98
–
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PREJETA MINIS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)

Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

3.209.862,57

414 Tekoči transferi v tujino

Stran

VI.

284.123,83

1.722.658,12
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Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 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, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11) in
17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10) je Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota na 5. redni seji dne 21. maja
2015 sprejel

ODLOK
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Mestni
občini Murska Sobota, način njihovega izvajanja, strokovno-
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tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in
druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih
javnih služb v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju:
mestna občina).
3. člen
(lokalne gospodarske javne službe)
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne
gospodarske javne službe določene v skladu z zakonom in
tem odlokom.
II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
4. člen
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na
podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva.
(2) Mestna občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih
javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu,
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi
koncesije),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov
njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti mestne
občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki
ga uživa,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
lokalne gospodarske javne službe.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in
izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene v skladu z zakonom in s tem odlokom.
6. člen
(obvezne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Na območju mestne občine se kot obvezne lokalne
gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
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8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
10. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanja pokopališč,
11. varstvo pred požarom.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se
opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
7. člen
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)
Na območju mestne občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na,
ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin
naselja,
2. distribucija energetskih plinov,
3. distribucija toplote,
4. linijski prevozi v mestnem prometu.
8. člen
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe iz 6. in 7. člena tega
odloka se opravljajo na celotnem območju mestne občine, če s
tem odlokom ali odlokom iz 4. člena tega odloka za posamezno
lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
9. člen
(javne dobrine)
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi
z zakonom ali odlokom mestne občine, dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za
posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni
obvezna, če zakon ali odlok mestne občine za posamezne
primere ne določa drugače.

IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
10. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb)
Mestna občina zagotavlja lokalne gospodarske javne
službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
4.1 Javno podjetje
11. člen
(javno podjetje)
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več
lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar
to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo
je mogoče opravljati kot profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem
podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje
mestni svet. V primeru, da so poleg mestne občine ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo
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ustanoviteljske pravice preko sveta ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani in katerega ustanovijo občinski sveti občin
v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo.
Akt o ustanovitvi sveta ustanoviteljic mora določati njegove
naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev,
financiranje in delitev stroškov med občinami.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje
pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega
podjetja.
4.2 Koncesija
12. člen
(koncesija)
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske
javne službe lahko mestna občina podeli koncesijo pravni
ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Mestna občina lahko podeli koncesijo za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.
(4) Več občin lahko za izvajanje javnih služb podeli
skupno koncesijo. Občinski sveti občin ustanovijo, za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,
svet koncedentov, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi
sveta koncedentov mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in
delitev stroškov med občinami.
(5) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije,
obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za
ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje
koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih
služb in določila zakona, ki ureja področje javno zasebnega
partnerstva.
13. člen

Št.
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V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
(strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja
mestna uprava.
(2) Mestna uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih
služb,
– informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih
javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
lokalnih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne
gospodarske javne službe,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s
financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za
posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte
in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno
pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih
služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb,
če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih
gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
16. člen

(javni razpis)

(varstvo uporabnikov javnih dobrin)

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim
aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od
30 dni in ne daljši od 60 dni.

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Komisija za
varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki jo ustanovi občinski svet s
posebnim aktom. Komisija je lahko ustanovljena za posamezno
ali za več gospodarskih javnih služb.

14. člen

17. člen
(komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin iz
naslova varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne
predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih
objektov in naprav v razmerju do občine.

(izbira koncesionarja)

18. člen

(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor mestne uprave Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: mestna
uprava) z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja mestne uprave
odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem
sklene v imenu mestne občine župan.

(pripombe in predlogi Komisije za varstvo pravic
uporabnikov javnih dobrin)
(1) Mestni svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe
in predloge Komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz
naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
(2) Mestni svet in župan sta dolžna obvestiti komisijo o
svojih stališčih in ukrepih.
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19. člen

(dolžnost sklenitve pogodbe)
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani
izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik od
mestne uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o
njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu
ustrezno ravnanje.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
20. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
21. člen
(cena proizvoda ali storitve)
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov
izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki
je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim
se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
22. člen
(proračunsko financiranje)
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– Odlok gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 32/93, 85/99, 93/07) in
– Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni
občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98).
24. člen
(uskladitev predpisov)
Doslej veljavni akti o načinu izvajanja gospodarskih javnih
služb se uskladijo s tem odlokom oziroma se sprejmejo novi
akti o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb v roku dvanajstih mesecev od sprejetja tega odloka.
25. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015-2(11)
Murska Sobota, dne 21. maja 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.
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1658.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembi zazidalnega načrta za del
območja obrtne cone Murska Sobota – sever
(poslovni objekt)

Na podlagi 11., 61. in 96. 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, 109/12, 35/13 in 14/15 – ZUUJFO),
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl.
US 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 5. redni seji dne 21. maja 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembi zazidalnega načrta za del območja
obrtne cone Murska Sobota – sever
(poslovni objekt)
1. člen
Za 1. členom Odloka o spremembi zazidalnega načrta za
del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Uradni list
RS, št. 41/04) se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne
cona Murska Sobota – sever (poslovni objekt), ki ga je izdelal
Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v januarju 2015,
pod št. U11-15.«
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja
B) GRAFIČNI DEL
1. Prikaz območja v širšem prostoru
2. Ureditveno – zakoličbena situacija
3. Komunalna ureditev«
3. člen
Četrta alineja 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ tri poslovne etaže nad terenom, s tem, da je maksimalna višina najvišje točke objekta omejena na 12,0 m nad
terenom. Strešne konstrukcije se izvedejo kot ravne strehe z
minimalnim naklonom ali kot dvokapne strehe (naklon do 20°)
zakrite z atiko.«
KONČNE DOLOČBE
4. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever
(poslovni objekt) so stalno na vpogled javnosti na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.
5. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever
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(poslovni objekt) se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni
prostorski načrt.

kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega
pravilnika.

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

6. člen
Svetniške skupine in samostojni člani mestnega sveta
prejemajo sredstva iz proračuna mestne občine glede na
število izvoljenih članov tekočega mandata, ki sestavljajo
svetniško skupino.
Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva namenjena za delovanje svetniških skupin in
samostojnih članov mestnega sveta ne prenašajo v proračun
mestne občine za naslednje leto.

Št. 3500-0002/2014-23(182)
Murska Sobota, dne 21. maja 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

1659.

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih članov Mestnega sveta Mestne
občine Murska Sobota

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na seji dne 21. maja 2015 sprejel

PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih članov Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov svetniških skupin in samostojnih članov Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota v zvezi s porabo finančnih in
drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Mestna občina
Murska Sobota.
2. člen
Svetniške skupine in samostojni člani Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota imajo v skladu s tem pravilnikom pravico do porabe sredstev, ki se v proračunu občine
zagotavljajo za njihovo delovanje. Mestna občina Murska Sobota lahko za opravljanje njihovega dela zagotavlja tudi druge
materialne pogoje za delo.
Osnova za uporabo proračunskih sredstev svetniške skupine je zapisnik o ustanovitvi svetniške skupine, iz katerega mora
biti jasno razvidno, kateri svetniki so pristopili v svetniško skupino.
V primeru prestopa svetnika iz ene v drugo svetniško
skupino se pravica do uporabe sredstev v sorazmernem deležu
prenese na drugo svetniško skupino oziroma samostojnega
člana mestnega sveta.
3. člen
Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov mestnega sveta, ki so bili izvoljeni na
lokalnih volitvah.
Samostojni član mestnega sveta je:
– član mestnega sveta, izvoljen na lokalnih volitvah.
4. člen
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota določi višino
sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov mestnega sveta v proračunu mestne občine za posamezno leto.
5. člen
Svetniška skupina in samostojni člani mestnega sveta
so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati

7. člen
Za vsako svetniško skupino in samostojnega člana mestnega sveta mestna uprava vodi evidence o porabljenih
sredstvih.
Predsednik svetniške skupine oziroma samostojni član
mestnega sveta posreduje mestni upravi zahtevek za izdajo
naročilnice, mestna uprava pa nato ponudniku izstavi naročilnico v imenu in za račun mestne občine.
Naročilnice za uporabo finančnih sredstev se v skladu z
določili tega pravilnika izdajajo skladno s predpisi iz področja
oddaje javnih naročil.
Ponudniki morajo po dobavi ali opravljeni storitvi izstaviti mestni občini e-račun, ki se plača v skladu z veljavnimi
plačilnimi roki. Mestna uprava vodi za posamezno svetniško
skupino oziroma samostojnega člana mestnega sveta evidence upravičenih in porabljenih sredstev.
8. člen
Finančna sredstva se lahko porabljajo izključno za delovanje svetniške skupine in samostojnih članov, in sicer za
naslednje namene:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev v lasti Mestne
občine Murska Sobota,
– plačilo potnih stroškov,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo tiska,
– plačilo strokovne literature,
– plačilo kotizacije za udeležbo na izobraževanju,
– plačilo najemnin poslovnih prostorov,
– plačilo reprezentančnih stroškov,
– plačilo stroškov za obveščanje volivcev.
Če svetniške skupine in samostojni člani mestnega sveta finančnih sredstev, ki jih prejmejo iz proračuna mestne
občine, ne uporabijo za namene, določene s tem pravilnikom,
morajo sredstva v višini nepravilno porabljenega zneska vrniti
v proračun Mestne občine Murska Sobota.
9. člen
Za osnovna sredstva, nabavljena v skladu z 8. členom
tega pravilnika, mestna uprava vodi evidence teh sredstev, ki
vsebuje naslednje podatke: nahajališče osnovnega sredstva,
inventarna številka, naziv osnovnega sredstva, datum nabave
in vrednost osnovnega sredstva za vsakega člana mestnega
sveta posebej.
Mestni svetniki morajo z osnovnimi sredstvi, za katera so
zadolženi, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. So materialno odgovorni za izgubo oziroma nepooblaščeno izposojo
osnovnega sredstva. Ravno tako so dolžni sami kriti stroške
popravila v primeru poškodovanja osnovnega sredstva, ki
nastane zaradi malomarnega ravnanja z njim.
Svetniška skupina in samostojni člani mestnega sveta
inventurni komisiji Mestne občine Murska Sobota omogoči
vsakokratni pregled in popis osnovnih sredstev.
Osnovna sredstva, nabavljena v skladu z 8. členom tega
pravilnika so last občine in jih svetniške skupine le uporabljajo
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v času trajanja mandata njihovih članov. Po preteku mandata
pa jih morajo vrniti občini.
10. člen
Pravica do pridobitve finančnih sredstev svetniških skupin in samostojnim svetnikom mestnega sveta po tem pravilniku preneha z dnem prenehanja mandata v mestnem svetu.
11. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata
Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota ter Nadzorni
odbor Mestne občine Murska Sobota.
12. člen
Pristojni oddelek mestne uprave je dolžan na zahtevo
vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika mestnega sveta omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo
o porabi sredstev svetniške skupine oziroma samostojnega
svetnika ter mu posredovati zahtevane podatke.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja že za tekoče
proračunsko leto.
Št. 007-0009/2015-3(131)
Murska Sobota, dne 21. maja 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

1660.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta za trgovino HOFER ob Kroški ulici
v Murski Soboti

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb
50. člena Zakona 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, 35/13 in
14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.
US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07
– uradno prečiščeno besedilo in 49/10) izdajam

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
trgovino HOFER ob Kroški ulici v Murski Soboti
I.
Javno se razgrne osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino HOFER ob Kroški ulici v Murski
Soboti, katerega je izdelalo podjetje OSA arhitekti d.o.o., Strma
ulica 13, 2000 Maribor.
II.
Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za
trgovino HOFER ob Kroški ulici v Murski Soboti se bo javno
razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu
Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4.
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III.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer
od torka, 16. junija 2015, do četrtka, 16. julija 2015. Ogled
razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske
uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve bo
organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota,
v sredo, 1. julija 2015 ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale
pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO
Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
IV.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega
akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do
četrtka, 16. julija 2015. Pripombe in pobude se lahko vpišejo
v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo
pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek
za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo
pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno
objavila.
V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena
in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za
obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na
mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska
Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova
imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej
navesti.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-
sobota.si.
Št. 3505-0005/2014-14(182)
Murska Sobota, dne 19. maja 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

1661.

Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno
vodo v Občini Moravske Toplice

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in
109/12) in Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Moravske Toplice, št. 354-00012/2015-4
z dne 12. maj 2015 družba Vodovod Murska Sobota, javno
podjetje d.o.o. objavlja

CENIK
potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo
v Občini Moravske Toplice
1. člen
Na območju Občine Moravske Toplice se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s
pitno vodo, ki jih zaračunava družba Vodovod Murska Sobota,
javno podjetje d.o.o.
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2. člen
Cena storitev oskrbe s pitno vodo zajema:
1. Omrežnino:
Obračunska postavka – premer vodomera
v mm

Faktor
omrežnine

Enota mere

Cena
v EUR
brez DDV

Cena
v EUR
z 9,5 % DDV

DN ≤ 20

1

mesec

3,2076

3,5123

20 < DN < 40

3

mesec

9,6229

10,5371

40 ≤ DN < 50

10

mesec

32,0764

35,1237

50 ≤ DN < 65

15

mesec

48,1146

52,6855

65 ≤ DN < 80

30

mesec

96,2293

105,3711

80 ≤ DN < 100

50

mesec

160,3822

175,6185

100 ≤ DN < 150

100

mesec

320,7643

351,2369

150 ≤ DN

200

mesec

641,5287

702,4739

2. Vodarino:
Obračunska postavka

Enota mere

Cena v EUR brez DDV

Cena
v EUR z 9,5 % DDV

Vodarina

m3

0,4594

0,5030

Direktnim zavezancem za plačilo vodnega povračila se
cena vodarine zniža za znesek vodnih povračil.
3. člen
Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. junija
2015 dalje.
Zap. št. VC-002/2015-AP
Murska Sobota, dne 26. maja 2015
Direktor
Tadej Ružič l.r.

št. 9/15) (v nadaljevanju: odlok), in sicer tako, da se na novo
glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
Proračun
2015
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

48.672.318

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

31.290.589

DAVČNI PRIHODKI

20.088.691

700 Davki na dohodek in dobiček

15.347.491

70

NOVA GORICA
1662.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10,
84/10 – odl. US in 14/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 110/11 – ZDIU 12) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 21. maja 2015 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2015
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 (Uradni list RS,

71

703 Davki na premoženje

3.658.200

704 Domači davki na blago in storitve

1.083.000

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

11.000

712 Globe in druge denarne kazni

72.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

69.400

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73

7.466.770

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki
72

11.201.898

3.582.228
988.250
0
988.250

PREJETE DONACIJE

19.610

730 Prejete donacije iz domačih virov

12.800

731 Prejete donacije iz tujine

6.810

Stran

4412 /

74

TRANSFERNI PRIHODKI

Št.
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740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
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16.305.619

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

68.250

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

40

TEKOČI ODHODKI

9.202.327

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.246.230

402 Izdatki za blago in storitve

41

43

III.

321.961

409 Rezerve

303.435
12.406.197
434.300

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

6.002.711

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1.267.126

413 Drugi tekoči domači transferi

4.702.060

INVESTICIJSKI ODHODKI

25.803.665

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

25.803.665

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.440.288

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

916.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

524.288

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

–180.159

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102) – (II.–403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

190.341

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71) – (40+41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)

9.682.065

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

37.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

37.000

750 Prejeta vračila danih posojil

29.000

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)

–84.716

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.200.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.200.000

500 Domače zadolževanje

1.200.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

1.392.500

55

ODPLAČILO DOLGA

1.392.500

550 Odplačilo domačega dolga

1.392.500

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–457.375

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–192.500

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

180.159

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

457.375

2. člen
Doda se nov 14.a člen odloka, ki se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se Mestna občina Nova Gorica za proračun leta
2015 lahko zadolži do višine 1.200.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-29/2014-19
Nova Gorica, dne 21. maja 2015
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

ODRANCI
Zaključni račun proračuna Občine Odranci
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet
Občine Odranci na 5. redni seji dne 26. 5. 2015 sprejel

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

752 Kupnine iz naslova privatizacije

121.716

1663.

B.

75

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti

5.953.201
377.500

410 Subvencije

42

48.852.477

403 Plačila domačih obresti
TEKOČI TRANSFERI

121.716

68.250

II.

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.893.173

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
13.412.446
78

44

8.000

121.716

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Odranci za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci
za leto 2014. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za
leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance

Uradni list Republike Slovenije

Št.

prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Odranci za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz
podatkov o načrtovanih in realiziranih vrednostih posameznih
projektov.
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2014.

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

2. člen
Proračun Občine Odranci za leto 2014 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

EUR

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.503.490

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.313.068

70

DAVČNI PRIHODKI

936.927

700 Davki na dohodek in dobiček

859.347

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitev
706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

73

78

4.968
0
376.141
9.577
404
7.148
0
359.012
32.726
57
0
32.669

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine
74

72.612

TRANSFERNI PRIHODKI

0
1.120.196

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

234.847

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

885.349

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

37.500

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

37.500

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

425.655

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

103.651

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

0
490.148
396
339.777

4413
41.440

108.535
1.663.912

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.663.912

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.413

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

1.651

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

1.762

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

0

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA …
(IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

–79.638

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

55.674

55

55.674

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VI.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(V.+VI.-VIII.–IX.=-II)

79.638

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE
31. 12. 2014

–1.770

–135.312
–55.674

3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini
25.020,28 EUR (konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2015.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2014
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 29-5/2015
Odranci, dne 26. maja 2015
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

ROGAŠOVCI

15.552
14.782

Stran

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.583.128

291.669

39 / 5. 6. 2015 /

1664.

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12,
14/13 – popr. in 101/13) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci
(Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10)
je Občinski svet Občine Rogašovci na 6. seji dne 22. 5. 2015
sprejel

Stran

4414 /

Št.

39 / 5. 6. 2015

Uradni list Republike Slovenije

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Rogašovci za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci
za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2014
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za
leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji
v letu 2014.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto
2014 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
OPIS

Realizacija 2014
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.929.390,21

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.502.312,28

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

2.322.293,54

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.102.994,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

70

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

16.983,50
202.316,04
0,00
180.018,74

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

335,03

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

315,38

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

43.162,37

7.152,17
129.053,79
68,85

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

73

68,85

PREJETE DONACIJE (730+731)

0,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0,00

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

427.009,08

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

134.397,06

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

292.612,02

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

0,00

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0,00
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II.
40

Št.
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

Stran

4415

3.043.612,57

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

853.976,10

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

235.180,65

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

REZERVE

41

41.348,02
570.321,37
2.126,06
5.000,00

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

988.953,03

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

956.103,69

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

956.103,69

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

244.579,75

420
43
431

27.104,24

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.

97.420,90
204.513,63

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

432

659.914,26

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

67.385,06
177.194,69
–114.222,36

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

344,41

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

V.

344,41

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

2.225,00
0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

2.225,00
–1.880,59

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500

110.000,00

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

110.000,00

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550

0,00

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

–6.102,95
110.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

114.222,36

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013
9009

Splošni sklad z drugo

103.872,26

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2014
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2015-15
Rogašovci, dne 22. maja 2015
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

Stran

4416 /
1665.

Št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Rogašovci

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS4) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list
RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet
Občine Rogašovci na 6. seji dne 22. 5. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci
1. člen
V Odloku o gospodarskih javni službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09, 34/11) se spremeni prehodna in
končna določba Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javni službah v Občini Rogašovci (Uradni list
RS, št. 34/11) tako, da po novem glasi:
»Te spremembe se uporabljajo od predaje osnovnih sredstev v upravljanje oziroma dejanskega izvajanja gospodarske
javne službe javne oskrbe s pitno vodo na področju občin
vključenih v projekt Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2008-18
Rogašovci, dne 22. maja 2015
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

1666.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
149. 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), 3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4),
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14
– odl. US), 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09, 34/10), določb Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06,
41/08, 28/11 in 88/12) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci
(Uradni list RS, št. 66/99, 76/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 6. seji dne 22. 5. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo v Občini Rogašovci
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 53/09, 72/11, 90/11) se spremeni prehodna in
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končna določba Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci (Uradni list RS,
št. 72/11) tako, da po novem glasi:
»Do predaje osnovnih sredstev v upravljanje oziroma
do dejanskega izvajanja gospodarske javne službe oskrba
s pitno vodo, na področju občin vključenih v projekt Oskrba
Pomurja s pitno vodo – sistem B, za območje Občine Rogašovci, izvaja to gospodarsko javno službo režijski obrat
Občine Rogašovci.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2009-24
Rogašovci, dne 22. maja 2015
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

1667.

Sklep o imenovanju Komisije romske
skupnosti v Občini Rogašovci

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o evidenci
volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) in 17. člena Statuta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03,
88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na
6. redni seji dne 22. 5. 2015 sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije romske skupnosti
v Občini Rogašovci
I.
V Komisijo romske skupnosti v Občini Rogašovci se imenujejo:
1. Anita Cener, roj. 12. 3. 1975, Serdica 112, 9262 Rogašovci – predsednica
2. Matej Horvat, roj. 11. 7. 1985, Sotina 119b, 9262 Rogašovci – član
3. Franc Baranja, roj. 27. 8. 1968, Pertoča 139, 9262
Rogašovci – član.
II.
Mandatna doba članov Komisije romske skupnosti v Občini Rogašovci traja pet let.
III.
Sedež Komisije romske skupnosti v Občini Rogašovci je
na sedežu občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13,
9262 Rogašovci.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 040-1/2015-5
Rogašovci, dne 22. maja 2015
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1668.

Št.

Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov

Cena
v EUR/kg
0,14543 €
0,06211 €

II.
Občinski svet potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju
cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci za leto 2015.
III.
Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
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Št. 354-3/2015-3
Rogašovci, dne 22. maja 2015
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SKLEP
o novih cenah zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov

Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
2. Zbiranje bioloških odpadkov
V cene ni vključen 9,5 % DDV.

Stran

listu Republike Slovenije. Cene storitev se uporabljajo od 1. 6.
2015.

Na podlagi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe Zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci za leto 2015,
Občinski svet Občine Rogašovci v skladu s 17. členom Statuta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03,
88/05, 79/06 in 69/10) sprejme

I.
Nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje:
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1669.

Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno
vodo v Občini Rogašovci

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o
določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Rogašovci,
št. 355-4/2013-9 z dne 22. 5. 2015, Režijski obrat Občine
Rogašovci, kot notranje organizacijska enota občinske uprave
Občine Rogašovci, objavlja

CENIK
potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo
v Občini Rogašovci
1. člen
Na območju Občine Rogašovci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno
vodo, ki jih zaračunava Režijski obrat Občine Rogašovci, organiziran kot nesamostojna notranja enota občinske uprave
Občine Rogašovci.

2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo zajema:
1. Omrežnino:
Obračunska postavka
– premer vodomera v mm
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor
omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Enota
mere
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec

CENA v EUR
brez DDV
8,2780
24,8300
82,7800
124,1700
248,3400
413,9000
827,8000
1.655,5900

CENA v EUR
z 9,5 % DDV
9,0644
27,1889
90,6441
135,9662
271,9323
453,2205
906,4410
1.812,8711

2. Storitev oskrbe s pitno vodo (vodarino):
Obračunska postavka
Vodarina

Enota
mere
m3

CENA v EUR
brez DDV
1,4050

3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. junija 2015 dalje.
Št. 355-4/2013-10
Rogašovci, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

CENA v EUR
z 9,5 % DDV
1,5385

Stran
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ŠMARJE PRI JELŠAH
1670.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje
pri Jelšah za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 1. dopisni seji dne
28. 5. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah
za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči
s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Šmarje pri Jelšah
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7.
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 702/2014),
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter
– druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za
programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju: občina) se
zagotavljajo v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah. Višina
sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) "pomoč" pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) "MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014;
(3) "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov;
(4) "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta;
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(5) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili
naravo takih proizvodov;
(6) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek
na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski
proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali
razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali
na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake
dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo;
prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku,
se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
(8) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
(9) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge
iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) "slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami," pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot
so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda
suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, izračunane
na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo
fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje
ali druga intelektualna lastnina;
(14) "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi
začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi
prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo
storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela,
kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne
štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;
(15) "velika podjetja" pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(16) "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov
ali drugih dajatev;
(17) "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan
z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči posamezna
podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično
se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za
države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za
standarde Skupnosti;
(18) "neproizvodna naložba" pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva;
(19) "naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(20) "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je
opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih
zemljišč;
(21) "mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge
za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno znanje
in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot
nosilec tega gospodarstva;
(22) "biogorivo na osnovi hrane" pomeni biogorivo, proizvedeno iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin
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za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je opredeljeno v predlogu Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega
goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (1);
(23) "skupina in organizacija proizvajalcev" pomeni skupino
ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v
43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(24) "stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi
kakovosti" pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po potrebi
pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;
(25) "član kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizično ali
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(26) "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega
rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(27) "živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta;
(28) "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU (npr.
ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane
na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;
(29) "enotno podjetje" pomeni 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, poslovnega 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) tega
odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za
enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za
državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo
izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Državne pomoči po
skupinskih izjemah
v kmetijstvu
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU)
št. 702/2014

Ukrepi:
UKREP 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(14. člen);
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev
kmetijskih in gozdnih zemljišč
(15. člen, 43. člen);
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi
s premestitvijo kmetijskih poslopij
(16. člen);
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa
znanja in informiranja
(21. člen, 38. člen);
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij (28. člen);
UKREP 6: Pomoč za naložbe
za ohranjanje kulturne in naravne
dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(29. člen).

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

UKREP 7: Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
– de minimis;
UKREP 8: Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja;
Ostali ukrepi občine UKREP 9: Štipendiranje bodočih
nosilcev kmetij;
UKREP 10: Podpora delovanju društev
s področja kmetijstva in razvoja
podeželja. (podlaga za izvedbo ukrepa
je veljavna zakonodaja s področja
javnih financ)
6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
(1) Upravičenci do pomoči so:
(a) za ukrepe iz 13. do 18. člena tega pravilnika:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki
ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja,
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih
ukrepov po členih 21, 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po členih
38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine;
(b) za ukrep iz 21. člena tega pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro,
majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči
de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
in ima sedež na območju občine;
(c) za ukrep iz 22. člena tega pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro,
majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči
de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
in ima sedež na območju občine (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti);
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja);
(d) za ukrep iz 24. člena tega pravilnika:
– dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva,
ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register
kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
(e) za ukrep iz 25. člena tega pravilnika:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine
(v nadaljevanju: društva in združenja);
(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 4 iz 5. člena tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke prvega
odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno
registrirani za opravljanje storitev.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
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– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega
blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma
javnega naročila, objavljenega na internetni strani in občinski
oglasni deski, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih
financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen
ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne
ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja
projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pooblaščena oseba.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa
(odločbe). Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
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– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do vključno 18 tega pravilnika, ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14 do 29
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU)
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT. 702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
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Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih
naložba se izvaja na območju občine, in ki dejavnost primarne
kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha kmetijskih
površin.
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo oziroma za
več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
5.000 EUR na upravičenca na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih
naložba se izvaja na območju občine in ki dejavnost primarne
kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha kmetijskih
površin.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
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– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo oziroma za
več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
5.000 EUR na upravičenca na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev in imajo zemljišča, vključena v zaokrožitev na
območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč,
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne
službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
15. člen
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Cilj premestitve kmetijskih poslopij mora biti povezan z
javnim interesom.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega
poslopja;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji in vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
Pogoji upravičenosti:
– premestitev na podlagi javnega interesa mora biti opredeljena v določbah občinskega akta.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % dejanskih nastalih stroškov, kadar premestitev
kmetijskega poslopja zajema razstavljanje, odstranitev in ponovno izgradnjo obstoječih objektov;
– do 100 % dejanskih stroškov, če se premestitev nanaša na dejavnost blizu podeželskih naselij, katerih namen je
izboljšati kakovost življenja ali povečati okoljsko učinkovitost
podeželskega naselja.
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– Če ima premestitev poslopja v javnem interesu za posledico modernizacijo teh objektov ali povečanje proizvodnje
zmogljivosti, se v zvezi s stroški, povezanimi z modernizacijo
objektov ali povečanjem proizvodne zmogljivosti, uporabljajo
intenzivnosti pomoči, kot veljajo za ukrep Pomoč za naložbe v
opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Zamenjava obstoječe zgradbe ali objekta z novo sodobno zgradbo ali objektom, ki ne vključuje bistvene spremembe
zadevne proizvodnje ali tehnologije, ne šteje, da je povezana
z modernizacijo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
16. člen
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja
in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem
sektorju.
Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno
veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in
višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih
programov.
Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje,
izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;
– v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami
pomoč krije:
(i) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje
nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu,
ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne
dejavnosti;
(ii) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti
sredstva;
(iii) splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i)
in (ii), kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti;
študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru
točk (i) in (ii);
(iv) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk.
Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo
za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.
Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.
Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi
z naložbami je 100.000 EUR v obdobju treh obračunskih let.
Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v
register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju
občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je
ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja
in informiranja, razen za stroške iz druge alineje drugega
odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec
do pomoči.
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Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s
predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ali gozdarsko dejavnostjo na
območju občine.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo
skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti.
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
17. člen
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub
zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami, in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz
prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s
pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo
zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov
zavarovalne premije.
18. člen
UKREP 6: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne
in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne
in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za
nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične
kulturne dediščine in ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
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– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor je le-to
potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO
KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
19. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna,
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« 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) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00
EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli
iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih,
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči
de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
20. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
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za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
21. člen
UKREP 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz šestega odstavka 22. člena tega pravilnika.
22. člen
Ukrep 8: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje
in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
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– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
– Registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz šestega odstavka 22. člena tega pravilnika.
23. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 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;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči
za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na
določilo sedmega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
24. člen
UKREP 9: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov, ki so predvideni za
naslednike kmetij.
(2) Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– kopijo zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec
prejema).
(3) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih
edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z
manjšimi dohodki na družinskega člana.
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(4) Upravičenci do pomoči:
– udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so
predvideni za naslednike kmetij.
(5) Finančna določba:
Podpora se določi z letnim razpisom.
25. člen
UKREP 10: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja
(1) Namen/cilj ukrepa:
Sofinanciranje – finančna pomoč pri stroških delovanja
neprofitnih organizacij oziroma združenj (društev), dejavnih na
področju kmetijstva in razvoja podeželja.
Cilji ukrepa:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem
delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
(2) Upravičeni stroški
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov
(tudi stroški občnega zbora).
(3) Pogoji za pridobitev pomoči:
– društva morajo biti registrirana za delovanje na območju občine ali delovati na območju občine in imeti sedež na
območju občine;
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– plan dela za tekoče leto,
– oceno materialnih stroškov, stroškov ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), oceno stroškov dela
pisarne ter organov,
– seznam članov društev iz območja občine.
(4) Upravičenci do pomoči:
– Registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine.
(5) Finančna določba/intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
V. NADZOR IN SANKCIJE
26. člen
(Nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
27. člen
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
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Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo
uporabljati po objavi obvestila župana na spletni strani občine,
o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka
informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
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70

73

TABOR
1671.

Zaključni račun proračuna Občine Tabor
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in
51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 78/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 –
ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski
svet Občine Tabor na 7. redni seji dne 25. 5. 2015 sprejel

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2014
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto
2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2014
znašajo:

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.326.212

DAVČNI PRIHODKI

1.222.238

700 Davki na dohodek in dobiček

1.141.029

703 Davki na premoženje

44.904

704 Domači davki na blago in storitve

36.305

NEDAVČNI PRIHODKI

0
103.974
26.219

711 Upravne takse in pristojbine

408

712 Globe in druge denarne kazni

405

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

23.592

714 Drugi nedavčni prihodki

53.350

KAPITALSKI PRIHODKI

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč

0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov
74

TRANSFERNI PRIHODKI

276.481

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

276.481

741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sr. EU
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

618.189

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

172.368

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Tabor za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za
leto 2014.

Zaključni
račun 2014
1.602.693

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

4425

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

706 Drugi davki
71
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402 Izdatki za blago in storitve

41

375.812
19.257

409 Rezerve

23.785

TEKOČI TRANSFERI

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

26.967

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

1.518.111

502.567
9.399
361.435
31.205

413 Drugi tekoči domači transferi

100.528

INVESTICIJSKI ODHODKI

379.011

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

379.011

INVESTICIJSKI TRANSFERI

18.344

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso PU

9.450

432 Investicijski transferi PU

8.894
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III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

75

V.

44

VI.

Št.
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84.582

SKLEP

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

152.806

50

ZADOLŽEVANJE

152.806

500 Domače zadolževanje

152.806

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

223.769

55

ODPLAČILA DOLGA

223.769

550 Odplačila domačega dolga

223.769

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali +

Starši otrok, za katere je Občina Tabor po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v
obdobju od 1. julija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši
uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in
največ dva meseca.
Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu
vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta oziroma 15 dni pred
počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo.
Za rezervacijo plačajo starši 30 % od njihovega, z odločbo
določenega dohodkovnega razreda. Starši uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev
iz državnega proračuna.
Počitniško rezervacijo lahko uveljavljajo le starši, ki imajo
poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen
in do dodatnih znižanj in rezervacij niso upravičeni.
Do počitniških rezervacij so upravičeni le starši, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Tabor.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep, ki je
bil sprejet na 5. redni seji Občine Tabor dne 28. 5. 2007.
Ta sklep se uradno objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03201-7r/2014
Tabor, dne 25. maja 2015
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

TREBNJE

13.619

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–70.963

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

–84.582

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

25.060

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2014 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201/2015
Tabor, dne 25. maja 2015
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

1672.

list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 7. redni
seji dne 25. 5. 2015 sprejel naslednji

Sklep o uveljavljanju rezervacije zaradi
počitniške odsotnosti otrok

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
UPB2, 25/08 in 36/10) in 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni

1673.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Zazidalnega načrta Cviblje

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
(109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 –
popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne
27. 5. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega
načrta Cviblje
1. člen
podlaga in predmet za SDZN
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cviblje (Uradni list RS, št. 109/05,
76/08, 51/09 – popr.), (v nadaljevanju: SDZN), ki ga je izdelalo
podjetje M Mundus Mateja Sušin Brence s.p., pod št. projekta
PA-1409.
(2) Ta odlok se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/13, 35/14 – popr.).
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Št.

(3) Predmet SDZN je sprememba parcelacije manjšega
dela na severnem delu območja Cvibelj.

Stran
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7. člen
uveljavitev
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. člen
vsebina
(1) SDZN vsebuje poleg tekstualnega dela (odlok) tudi
grafični del ter priloge.
(2) Grafični del vsebuje 1 list ki prikazuje:
OBMOČJE SDZN in PARCELACIJA na DKN

M 1:1.000

OBMOČJE SDZN in PARCELACIJA na ZN

M 1:1.000

OBMOČJE SDZN in PARCELACIJA
z zakoličbenimi točkami na geodetskem načrtu

39 / 5. 6. 2015 /

Št. 007-13/2015
Trebnje, dne 29. maja 2015
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

TRŽIČ

M 1:500

(3) SDZN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz
hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora,
strokovne podlage za pripravo SDZN, smernice in mnenja
nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev SDZN in
povzetek za javnost.
(4) Glede na z SDZN-jem načrtovane ureditve in varovanja, okoljsko poročilo za postopek celovite presoje vplivov na
okolje ni bilo potrebno.
3. člen
območje urejanja
(1) Območje SDZN zajema še nepozidani manjši del v severnem predelu Cvibelj, ki je v OPN-ju opredeljen pod oznako
TRE-266 SSa [OPPN].
(2) Spremembe ZN se nanašajo na parcele št. 1040/50,
1040/52, 1040/58 in 1040/60, 1040/59, 1039/2, 1040/57,
1040/10 k.o. Medvedje selo.
(3) Skupna površina obravnavanega območja znaša
0,29 ha.
(4) Meja območja SDZN je razvidna iz načrta 1 grafičnega
dela.

1674.

Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa
varnosti Občine Tržič v letu 2014

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 19/13) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 ZORed) je Občinski svet
Občine Tržič na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel

SKLEP
o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti
Občine Tržič v letu 2014
Občinski svet Občine Tržič sprejme oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Tržič za leto 2014.
Št. 007-6-2011/9(21)
Tržič, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

4. člen
parcelacija in prostorski ukrepi
(1) Spremembe se nanašajo na grafični list ZN št. 12 –
Načrt gradbenih parcel. Spremeni se parcelacija gradbenih
parcel v UE4 s številko 48 in 49, kar posledično vpliva na
parcelo obstoječega objekta vzhodno od navedenih parcel.
Spremembe parcelacije se smiselno upoštevajo tudi pri prikazih ostalih grafičnih listov.
(2) Parceli 48 in 49 se združita v eno parcelo, vzhodna
meja se pomakne nekoliko proti zahodu na obstoječo zemljiško parcelno mejo. Novo gradbeno parcelo tvorita parceli
št. 1040/50, 1040/52 k.o. Medvedje selo, parceli št. 1040/58 in
1040/60 k.o. Medvedje selo pa pripadata zemljišču obstoječega
objekta na parc. št. 1040/59, 1039/2, 1040/57, 1040/10 k.o.
Medvedje selo.
(3) Parcelacija je razvidna iz načrta 1 grafičnega dela.
(4) Posebni prostorski ukrepi niso predvideni.
5. člen
prostorske ureditve
Na tako predmetni parceli je dopustna gradnja in ureditve,
kot jih določa odlok o Zazidalnem načrtu Cviblje.
6. člen
vpogled akta in nadzorstvo
(1) SDZN so v času uradnih ur na vpogled na Oddelku za
okolje, prostor in infrastrukturo Občine Trebnje.
(2) Nadzor nad izvajanjem SDZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

ŽALEC
1675.

Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in
organizacije Javnega komunalnega podjetja
Žalec, d.o.o.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 –
ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09,
33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US,
82/13), 29., 61. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US,
9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr.,
59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US,
87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US,
72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US,
60/07, 14/07 – ZSPDPO, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12
– ZUJF) in statutov občin so občinski sveti Občine Braslovče
na 5. redni seji dne 8. 4. 2015, Občine Polzela na 5. redni seji
dne 14. 4. 2015, Občine Prebold na 6. redni seji dne 9. 4. 2015,
Občine Tabor na 6. redni seji dne 13. 4. 2015, Občine Vransko
na 5. redni seji dne 5. 5. 2015 in Občine Žalec na 6. redni seji
dne 16. 4. 2015 sprejeli
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ODLOK
o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije
Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja status, upravljanje in organizacijo Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje).
(2) Podjetje ima status javnega podjetja po Zakonu o
gospodarskih javnih službah in je organizirano kot družba z
omejeno odgovornostjo.
(3) Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem
sodišču Celje na reg. vl. št. 1-00146-00.
2. člen
(1) Ustanoviteljice in lastnice podjetja so Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina
Vransko in Občina Žalec kot pravne naslednice bivše Občine
Žalec (v nadaljevanju: ustanoviteljice).
(2) Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v
Skupščini podjetja in v Svetu ustanoviteljev, ki ga ustanoviteljice ustanovijo v skladu z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi, v skladu s tem odlokom in Odlokom o ustanovitvi Sveta
ustanoviteljev.

Uradni list Republike Slovenije
G/47.762
G/47.890
G/49.410
J/63.110
M/70.220
M/71.111
M/71.112
M/71.121
M/71.129
M/71.200
M/73.110
M/73.120
N/81.290
N/81.300
N/82.110
N/82.190
S/96.030

Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Cestni tovorni promet
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geo-meritve, kartiranje
Total inž. dejavnost in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
in okolice
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Pogrebna dejavnost

3. člen
Ustanoviteljice so s Pogodbo o razdružitvi premoženja
bivše Občine Žalec z dne 6. 4. 2000 določile višino osnovnega
vložka posamezne ustanoviteljice v osnovnem kapitalu podjetja
in lastninske deleže posamezne ustanoviteljice na premoženju,
izločeno po 76. členu Zakona o gospodarskih javnih službah
iz sredstev podjetja in ki predstavlja infrastrukturne objekte,
naprave in omrežja.

6. člen
(1) Če so dejavnosti iz prejšnjega člena z aktom pristojnega organa določene kot gospodarske javne službe, opravlja
podjetje te dejavnosti po predpisih, ki veljajo za opravljanje
gospodarskih javnih služb.
(2) Podjetje izvršuje pooblastila in naloge, ki so določene
v odlokih ustanoviteljic o gospodarskih javnih službah.

II. FIRMA IN SEDEŽ

IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI
IN POSLOVNI DELEŽI

4. člen
(1) Firma podjetja je: Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o.
(2) Skrajšana firma podjetja je: JKP Žalec d.o.o.
(3) Sedež podjetja je: Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5.
III. DEJAVNOST
5. člen
(1) Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
C/20.150
E/36.000
E/37.000
E/38.110
E/38.120
E/38.220
E/38.310
F/42.210
F/42.990
F/43.110
F/43.120
F/43.210
F/43.220
F/43.990
G/46.220

Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Demontaža odpadnih naprav
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
za tekočine in pline
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
Druga specializirana gradbena dela
Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami

7. člen
(1) Osnovni kapital podjetja je 183.235 EUR.
(2) Ustanoviteljice imajo naslednje osnovne vložke in
poslovne deleže:
Občina Braslovče
Občina Polzela
Občina Prebold
Občina Tabor
Občina Vransko
Občina Žalec

Osnovni vložek
23.820,55 EUR
23.820,55 EUR
21.988,20 EUR
9.161,75 EUR
14.658,80 EUR
89.785,15 EUR

Poslovni delež
13 %
13 %
12 %
5%
8%
49 %

(3) Ustanoviteljice lahko s posebno pogodbo uredijo medsebojna razmerja iz naslova lastništva poslovnih deležev v podjetju.
8. člen
(1) Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, ni vloženo v osnovni
kapital podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje podjetju
brez javnega razpisa v najem in upravljanje s posebno pogodbo. Infrastruktura je namenjena izključno za opravljanje
dejavnosti, ki se izvajajo kot obvezne občinske gospodarske
javne službe. S pogodbo o najemu in upravljanju infrastrukture
se določijo pogoji najema in obseg dopustne uporabe za dejavnosti, ki niso obvezne občinske gospodarske javne službe.
(2) Infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je namenjeno in potrebno za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe, občine ne smejo prodati, zastaviti ali kako
drugače odtujiti. Prav tako to premoženje ni predmet stečajne
niti likvidacijske mase.
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V. POLOŽAJ PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
9. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki so infrastrukturni objekti,
naprave in omrežje in je namenjeno izključno za opravljanje
dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe.
10. člen
(1) Podjetje zastopa in predstavlja direktor.
(2) Direktor podjetje zastopa neomejeno, razen pri pravnih poslih o prometu z nepremičninami in najemanju posojil, ki
niso predvidena s poslovnim načrtom podjetja, za kar potrebuje
soglasje skupščine podjetja.
VI. FINANCIRANJE
11. člen
Podjetje pridobiva prihodke:
– z opravljanjem svoje dejavnosti;
– iz proračunskih sredstev skladno z odloki ustanoviteljic;
– iz drugih virov, določenimi z zakonom ali odloki ustanoviteljic.
12. člen
Podjetje vodi poslovne knjige in izdela letno poročilo
skladno s predpisi, ki veljajo za gospodarske družbe in urejajo
izvajanje gospodarskih javnih služb.
VII. ORGANI USTANOVITELJEV IN PODJETJA
13. člen
(1) Organ ustanoviteljev je Svet ustanoviteljev.
(2) Organi podjetja so:
– Skupščina
– Nadzorni svet
– Direktor.
a) Svet ustanoviteljev
14. člen
(1) Svet ustanoviteljev sestavljalo župani občin ustanoviteljic.
(2) Vsak župan ima v Svetu ustanoviteljev podjetja en
glas na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka.
(3) Svet ustanoviteljev veljavno odloča, če so na seji
prisotni člani sveta ali njihovi pooblaščenci, ki imajo skupaj
večino vseh glasov. Na Svetu ustanoviteljev lahko brez pravice
glasovanja sodelujejo strokovnjaki za posamezna vprašanja.
(4) Svet ustanoviteljev odloča z večino oddanih glasov,
razen če ni z zakonom, odlokom ali statutom podjetja drugače
določeno.
(5) S tričetrtinsko večino vseh glasov Svet ustanoviteljev
odloča o sprejemu poslovnega poročila, delitvi dobička in pokrivanju izgube.
(6) Z dvotretjinsko večino vseh glasov Svet ustanoviteljev
odloča o sprejemanju poslovnega načrta podjetja in letnih računovodskih izkazov poslovanja. Z dvotretjinsko večino vseh
glasov Svet ustanoviteljev daje tudi predhodno soglasje k statutu podjetja in statusnim spremembam podjetja.
15. člen
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k odločitvam direktorja podjetja o poslovni
politiki, dolgoročnih programih dela in srednjeročnih in letnih
poslovnih načrtih podjetja,
– obravnava cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jih daje v potrditev občinskim svetom
ustanoviteljic,
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– sprejema letni poslovni načrt podjetja,
– sprejema poslovno poročilo in letne računovodske izkaze poslovanja,
– odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube,
– daje predhodno soglasje k statutu podjetja in k statusnim spremembam podjetja,
– lahko zahteva sklic Skupščine in Nadzornega sveta,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja in vršilca direktorja po postopku, določenim v statutu,
– podpisuje pogodbo z direktorjem po postopku, določenim v statutu,
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega
podjetja, kolikor ni to določeno v predpisih države,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug
predpis.
b) Skupščina
16. člen
(1) Skupščino podjetja sestavljajo po en predstavnik vsake občine ustanoviteljice, ki jih imenujejo njihovi občinski sveti.
(2) Skupščina veljavno odloča, če so na seji prisotni člani
Skupščine ali njihovi pooblaščenci, ki imajo skupaj večino
vseh glasov. Vsaka ustanoviteljica ima v Skupščini en glas na
dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka. Na Skupščini lahko
brez pravice glasovanja sodelujejo strokovnjaki za posamezna
vprašanja.
(3) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen če
ni z zakonom, odlokom ali statutom podjetja drugače določeno.
(4) Z dvotretjinsko večino vseh glasov Skupščina sprejema statut in statusne spremembe podjetja po predhodnem
soglasju Sveta ustanoviteljev.
17. člen
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– sprejema statut podjetja,
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
– daje soglasje za odsvojitev nepremičnega premoženja,
– na predlog direktorja sprejema akt o ureditvi poslovnih
skrivnosti,
– obravnava letni poslovni načrt podjetja,
– sprejema splošne akte iz svoje pristojnosti,
– odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug
predpis.
c) Nadzorni svet
18. člen
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja.
(2) Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih imenuje Občinski svet Občine Žalec enega člana, enega člana na
osnovi usklajenega predloga županov ostalih občin imenujejo
občinski sveti ostalih občin ustanoviteljic, enega člana pa imenujejo delavci podjetja na način in po postopku, določenim v
statutu podjetja.
(3) Pri imenovanju članov nadzornega sveta se morajo
upoštevati zakonski pogoji in kriteriji.
(4) Mandatna doba članov Nadzornega sveta je štiri leta,
s pravico ponovnega imenovanja. Vsak član Nadzornega sveta
ima pri odločanju en glas.
(5) Nadzorni svet izmed članov, ki sta predstavnika ustanoviteljic, izvoli predsednika sveta in njegovega namestnika.
(6) Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če
z zakonom ali statutom podjetja ni drugače določeno.
19. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov podjetja,
– obravnava letni poslovni načrt podjetja,
– obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,
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– sprejema poslovnik o svojem delu,
– obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svojim mnenjem predloži Svetu ustanoviteljev,
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem podjetja,
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere
je pristojen po zakonu in drugih predpisih.

(3) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

d) Direktor
20. člen
(1) Direktor vodi delo in poslovanje podjetja.
(2) Direktorja imenuje Svet ustanoviteljev podjetja po postopku in na način, ki je določen s statutom podjetja.
(3) Mandatna doba direktorja je štiri leta s pravico ponovnega imenovanja.

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

VIII. SPLOŠNI AKTI

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

21. člen
(1) Podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredijo
zlasti organizacija in delovanje podjetja, delovanje in odločanje
organov podjetja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja
in druga vprašanja.
(2) Svet ustanoviteljev, Skupščina, Nadzorni svet in Direktor v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne
akte podjetja.

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

LJUBLJANA

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Skupščina podjetja sprejme statut v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
23. člen
Do sprejetja novih aktov se uporabljajo doslej veljavni splošni
akti podjetja, kolikor niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
24. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega
podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/01 z dopolnitvami).
(2) Ta odlok se lahko spremeni po enakem postopku, kot
je bil sprejet.

Tarifna skupina

Enota

Cena brez
DDV na
enoto

1676.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni
list RS, št. 17/14) in Aktom o metodologiji za oblikovanje cene
toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15) objavlja

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana,
Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:

Dodatek za
povečanje
energetske
učinkovitosti na
enoto

Prispevek za
zagotavljanje
podpor
proizvodnji
električne
energije v
soproizvodnji z
visokim
izkoristkom in iz
OVE na enoto

22% DDV

Končna cena
z DDV na
enoto

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
- za obračun po toplotnem števcu
za priključno moč
- za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MWh

EUR/MW/leto

45,5850

0,5000

0,99627

12.251,4071

10,3579

57,4391

2.695,3096

14.946,7167

11,4947

63,7433

3.119,9324

17.301,4435

NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
- za obračun po toplotnem števcu
za priključno moč
- za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MWh

EUR/MW/leto

50,7523

14.181,5111

0,5000

0,99627
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V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote
in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12)
se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople
vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi
odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po
toplotnem števcu.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 23/15.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 2. junija 2015
Samo Lozej l.r.
Direktor

VLADA
1677.

Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1,
115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13,
101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih
in gozdovih s posebnim namenom
1. člen
V Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10 in
1/13) se prilogi 1 in 2 nadomestita z novima prilogama 1 in 2,
ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-27/2015
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2014-2330-0061
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Stran
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PRILOGA
Priloga 1: VAROVALNI GOZDOVI
Št. varovalnega gozda
01001V
01002V
01003V
01004V
01005V
01006V
01007V
01008V
01009V
01010V
01011V
01012V
01013V
01014V
01015V
01016V
01017V
01018V
01019V
01020V
01021V
01022V
01023V
01024V
01025V
01026V
01027V
01028V
01029V
01030V
01031V
01032V
01033V
01034V
01035V
01036V
01037V
01038V
01039V
01040V
01041V
01042V
01043V
01044V
01045V
01046V
01047V
01048V
01049V
01050V
01051V
01052V
01053V
01054V
01055V

Površina (ha)
806,45
576,79
489,83
379,07
588,88
796,10
197,83
707,13
401,89
372,86
477,58
345,93
663,43
274,97
894,84
185,16
1.053,24
447,58
1.077,52
686,33
1.073,57
553,05
208,37
322,99
213,00
38,43
18,73
208,82
937,90
71,76
65,38
139,42
64,50
57,18
11,98
60,33
1.981,00
634,03
361,96
194,59
232,88
142,60
841,40
18,94
38,46
401,72
14,63
184,37
85,24
5,99
496,65
283,30
146,25
127,85
345,65

Št. varovalnega gozda
01056V
01057V
01058V
01059V
01060V
01061V
01062V
01063V
01064V
01065V
01066V
01067V
01069V
01070V
01071V
01072V
01073V
01074V
01075V
01076V
01077V
01078V
01079V
01080V
01081V
01082V
01083V
01084V
01085V
01086V
01087V
01088V
01089V
01090B
01091V
01093V
01094V
01095V
01096V
01097V
01098V
01099V
01100V
01101V
01102V
01103V
01104V
01105V
01106V
01107V
01108V
01109V
01110V
01111V
01112V
01113B
01114B
01115B

Površina (ha)
55,19
99,11
81,56
106,25
153,00
8,36
76,66
211,69
704,61
59,25
150,01
46,78
2,60
9,47
61,51
66,41
30,10
75,63
41,58
42,10
21,79
185,22
6,13
20,77
60,51
58,08
13,79
2,29
8,66
33,48
32,77
86,23
44,80
20,67
212,49
475,93
47,13
790,60
158,80
17,54
31,19
92,59
24,52
502,18
32,62
250,07
356,96
44,16
46,07
6,38
14,97
44,28
45,38
17,01
15,78
16,62
89,09
152,84

Uradni list Republike Slovenije
Št. varovalnega gozda

Št.

Površina (ha)

39 / 5. 6. 2015 /

Št. varovalnega gozda
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Površina (ha)

01116B

6,15

02052V

73,64

01117B

6,91

02053V

206,19

02001V

2,64

02054V

54,46

02002V

22,82

02055V

158,90

02003V

4,34

02056V

26,67

02004V

11,35

02057V

67,07

02005V

1,41

02058V

114,00

02006V

6,90

02059V

132,23

02007V

69,50

02060V

84,98

02008V

108,37

02061V

64,40

02009V

10,99

02062V

132,07

02010V

19,62

02063V

83,88

02011V

15,11

02064V

47,59

02012V

5,28

02065V

11,98

02013V

17,90

02066V

54,24

02014V

17,32

02067V

169,00

02015V

7,70

02068V

71,00

02016V

16,08

02069V

99,56

02017V

3,37

02070V

11,49

02018V

9,33

02071V

168,31

02019V

38,48

02072V

116,79

02020V

10,40

02073V

57,86

02021V

41,64

02074V

51,12

02022V

17,66

02075V

107,33

02023V

14,01

02076V

155,99

02024V

30,75

02077V

99,17

02025V

12,21

02078V

18,38

02026V

44,58

02079V

67,24

02027V

26,01

02080V

7,46

02028V

100,25

02081V

7,38

02029V

17,62

02082V

65,42

02030V

8,79

02083V

38,93

02031V

52,35

02084V

42,41

02032V

114,13

02085V

47,50

02033V

44,20

02086V

15,11

02034V

32,63

02087V

76,61

02035V

42,02

02088V

13,15

02036V

100,66

02089V

36,42

02037V

79,68

02090V

35,18

02038V

0,76

02091V

43,11

02039V

11,89

02092V

114,73

02040V

22,93

02093V

17,92

02041V

111,76

02094V

4,65

02042V

14,71

02095V

3,26

02043V

49,06

02096V

4,67

02044V

69,74

02097V

55,38

02045V

51,15

02098V

4,03

02046V

27,55

02099V

16,22

02047V

43,67

02100V

30,19

02048V

56,71

02101V

5,60

02049V

112,46

02102V

211,37

02050V

117,99

02103V

26,62

02051V

3,38

02104V

17,39
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Št. varovalnega gozda

Površina (ha)

02105V

13,04

02159V

02106V

13,70

02160V

8,37
8,04

02107V

11,26

02162V

50,00

02108V

127,78

02163V

57,16

02109V

6,40

02164V

47,56

02110V

4,43

02165V

63,67

02111V

52,41

02166V

289,59

02112V

84,57

02167V

258,41

02113V

43,14

02168V

243,25

02114V

45,76

02169V

187,80

02115V

185,67

02170V

33,21

02116V

117,13

02171V

77,05

02117V

380,15

02173V

5,51

02118V

115,12

02175V

58,39

02119V

132,13

02176V

12,51

02120V

157,29

02177V

0,79

02121V

0,97

02178V

32,38

02122V

8,40

02179V

129,03

02123V

5,06

02180V

158,93

02124V

6,89

02181V

47,17

02125V

10,55

02182V

173,00

02126V

6,85

02183V

175,75

02127V

2,80

02184V

22,55

02128V

0,32

02185V

70,65

02129V

31,33

02186V

1,18

02130V

28,89

02187V

6,02

02131V

23,25

02188V

80,77

02132V

40,34

02189V

60,51

02133V

33,02

02190V

33,41

02134V

19,28

02191V

59,62

02135V

260,18

02192V

24,54

02136V

2,29

02193V

43,63

02137V

3,92

02194V

79,30

02138V

7,22

02195V

81,60

02139V

13,85

02196V

66,55

02140V

47,13

02197V

73,13

02141V

48,82

02198V

75,16

02142V

99,29

02199V

65,30

02143V

8,10

02200V

0,65

02144V

4,18

02201V

3,96

02145V

11,96

02202V

1,88

02146V

24,62

02203V

13,93

02147V

10,41

02204V

101,62

02148V

401,24

02205V

100,61

02149V

200,54

02206V

125,71

02150V

60,45

02207V

15,01

02151V

1,95

02208V

5,87

02152V

46,52

02209V

15,44

02153V

0,41

02210V

24,25

02154V

3,12

02211V

110,29

02155V

1,00

02212V

70,37

02156V

30,89

02213V

65,45

02157V

50,98

02214V

90,01
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Površina (ha)

02215V

121,88

02268V

02216V

217,60

02269V

23,19
4,90

02217V

193,33

02270V

78,45

02218V

183,82

02271V

0,58

02219V

15,08

02272V

33,15

02220V

52,22

02273V

21,52

02221V

13,60

02274V

11,27

02222V

19,34

02275V

35,06

02223V

30,08

02276V

25,75

02224V

41,01

02277V

52,68

02225V

23,87

02278V

14,37

02226V

103,97

02279V

7,42

02227V

11,37

02280V

11,70

02228V

3,96

02281V

13,51

02229V

10,06

02282V

16,28

02230V

264,09

02283V

58,82

02231V

39,23

02284V

37,19

02232V

151,75

02285V

12,49

02233V

113,84

02286V

39,42

02234V

344,43

02287V

138,71

02235V

124,97

02288V

278,77

02236V

242,48

02289V

85,33

02237V

40,33

02290V

9,79

02238V

128,88

02291V

12,81

02239V

106,54

02292V

114,91

02240V

2,90

02293V

5,25

02241V

4,61

02294V

22,05

02242V

87,49

02295V

38,36

02243V

146,29

02296V

19,18

02244V

62,47

02297V

10,43

02245V

66,86

02298V

19,81

02246V

93,92

02299V

10,43

02247V

90,91

02300V

40,38

02248V

71,92

02301V

26,27

02249V

61,53

02302V

109,20

02250V

18,18

02303V

134,11

02251V

7,03

02304V

168,39

02252V

13,26

02305V

70,18

02253V

26,33

02306V

8,07

02254V

78,45

02307V

18,52

02255V

2,68

02308V

2,40

02256V

53,17

02309V

61,40

02257V

67,79

02310V

45,23

02258V

3,51

02311V

12,61

02259V

2,43

02312V

2,34

02260V

6,73

02313V

5,07

02261V

3,78

02314V

0,46

02262V

0,07

02315V

4,28

02263V

9,28

02316V

17,98

02264V

5,68

02317V

1,87

02265V

33,98

02318V

1,57

02266V

46,96

02319V

9,93

02267V

8,87

02320V

14,64
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Površina (ha)

02321V

7,22

02374V

02322V

16,76

02375V

34,58
5,06

02323V

112,23

02376V

14,86

02324V

74,17

02377V

15,84

02325V

25,30

02378V

25,36

02326V

49,84

02379V

20,68

02327V

29,39

02380V

2,03

02328V

9,93

02381V

7,19

02329V

2,33

02382V

6,95

02330V

32,28

02383V

4,93

02331V

30,60

02384V

11,45

02332V

3,70

02385B

4,71

02333V

10,69

02386B

30,75

02334V

6,45

02387V

7,05

02335V

8,32

02388V

24,89

02336V

9,38

02389V

18,95

02337V

1,02

02390V

1,00

02338V

10,86

02391V

8,98

02339V

16,59

02392V

1,99

02340V

5,37

02393V

0,69

02341V

2,14

02394V

0,44

02342V

1,07

02395V

2,22

02343V

2,29

02396V

14,70

02344V

0,38

02397V

3,52

02345V

1,73

02398V

25,31

02346V

5,25

02399V

39,71

02347V

35,72

02400V

6,23

02348V

8,69

02401V

1,58

02349V

40,55

02402V

9,32

02350V

1,05

02403V

15,59

02351V

3,56

02404V

7,65

02352V

1,77

02405V

12,51

02353V

4,45

02406V

6,68

02354V

2,05

02407V

11,89

02355V

1,44

02408V

7,50

02356V

77,05

02409V

12,62

02357V

124,52

02410V

9,93

02358V

2,02

02411V

8,95

02359V

11,39

02412V

190,94

02360V

1,47

02413V

3,79

02361V

0,80

02414V

7,48

02362V

1,55

02415V

54,46

02363V

1,61

02416V

12,50

02364V

0,64

02417V

146,34

02365V

17,66

02418V

74,05

02366V

19,48

02419V

66,28

02367V

19,75

02420V

90,09

02368V

0,75

02421V

24,08

02369V

17,40

02422V

72,26

02370V

3,04

02423V

54,09

02371V

26,72

02424V

81,12

02372V

5,16

02425V

68,08

02373V

9,92

02426V

52,76
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02427V

8,65

02480V

58,29

02428V

18,82

02481V

134,55

02429V

131,85

02482V

124,88

02430V

87,88

02483V

82,81

02431V

12,78

02484V

68,92

02432V

1,38

02485V

110,32

02433V

265,32

02486V

35,68

02434V

13,14

02487V

204,81

02435V

14,76

02488V

271,39

02436V

27,80

02489V

63,60

02437V

25,84

02490V

180,97

02438V

4,11

02491V

103,14

02439V

20,83

02492V

63,36

02440V

95,84

02493V

68,82

02441V

46,03

02494V

126,19

02442V

3,12

02495V

23,81

02443V

4,56

02496V

64,79

02444V

5,95

02497V

84,59

02445V

2,77

02498V

17,32

02446V

8,04

02499V

9,61

02447V

27,39

02500V

79,25

02448V

18,10

02502V

120,55

02449V

45,12

02503V

11,14

02450V

5,50

02507V

70,14

02451V

2,32

02508V

1,88

02452V

2,36

02509V

2,00

02453V

5,69

02510V

5,95

02454V

17,45

02511V

7,02

02455V

3,39

02512V

1,58

02456V

5,84

02513V

3,89

02457V

7,40

03101V

8,88

02458V

32,70

03102V

10,18

02459V

28,07

03103V

71,66

02460V

24,44

03104V

29,08

02461V

18,39

03105V

18,64

02462V

26,44

03106V

6,46

02463V

2,31

03107V

7,39

02464V

3,73

03108V

21,31

02465V

27,09

03109V

24,36

02466V

6,31

03111V

70,17

02467V

106,09

03112V

2,05

02468V

25,86

03113V

2,78

02469V

27,83

03114V

33,16

02470V

38,13

03115V

236,29

02471V

109,61

03116V

80,17

02472V

12,43

03131V

3,54

02473V

12,32

03132V

6,12

02474V

4,48

03133V

4,65

02475V

45,26

03134V

2,29

02476V

7,28

03141V

0,93

02477V

7,24

03142V

3,18

02478V

33,44

03143V

3,08

02479V

53,65

03144V

0,99
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03145V

64,76

03309V

217,65

03147V

2,21

03310V

8,73

03148V

1,00

03311V

1,83

03149V

1,21

03312V

4,67

03151V

1,10

03313V

5,86

03152V

1,94

03314V

5,51

03153V

13,51

03315V

9,98

03154V

35,15

03316V

1,00

03156V

5,76

03317V

3,01

03160V

8,14

03318V

1,32

03161V

7,69

03319V

62,87

03162V

1,84

03320V

69,15

03163V

1,60

03321V

7,71

03164V

21,70

03322V

33,08

03165V

2,45

03323V

2,20

03166V

17,31

03324V

1,71

03167V

9,28

03325V

7,55

03168V

2,63

03326V

0,50

03169V

15,29

03327V

4,90

03171V

1,96

03328V

4,52

03172V

81,23

03329V

0,79

03173V

13,05

03330V

6,79

03174V

53,34

03331V

2,80

03175V

32,29

03332V

6,74

03176V

118,95

03333V

6,36

03177V

13,70

03334V

7,79

03178V

14,73

03335V

1,38

03179V

3,02

03336V

1,42

03180V

21,85

03337V

4,16

03181V

22,41

03338V

43,78

03182V

36,51

03339V

3,45

03183V

19,43

03340V

1,73

03201V

77,80

03341V

5,96

03202V

124,65

03342V

12,91

03203V

68,88

03343V

18,66

03204V

12,93

03344V

57,30

03205V

26,23

03345V

3,11

03206V

13,38

03346V

61,90

03207V

16,14

03347V

5,60

03208V

3,98

03348V

1,89

03209V

2,58

03349V

2,21

03210V

32,19

03350V

2,71

03212V

23,76

03351V

52,14

03213V

5,14

03352V

5,52

03214V

3,31

03353V

1,14

03301V

59,04

03354V

2,98

03302V

57,06

03355V

12,10

03303V

71,56

03356V

3,55

03304V

32,92

03357V

2,87

03305V

70,42

03358V

1,55

03306V

53,93

03359V

2,54

03307V

111,82

03360V

0,70

03308V

67,22

03361V

0,40
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03362V

26,34

03517V

14,43

03363V

13,27

03518V

87,58

03364V

136,56

03519V

41,14

03365V

4,74

03520V

33,09

03366V

5,82

03521V

10,13

03367V

5,33

03522V

9,75

03368V

205,80

03523V

13,74

03369V

29,23

03524V

27,43

03370V

4,75

03525V

176,17

03371V

2,11

03601V

133,45

03372V

51,66

03602V

435,63

03373V

47,32

03603V

29,60

03375V

2,27

03604V

401,42

03401V

117,53

03605V

27,54

03402V

95,54

03608V

21,60

03403V

1,49

03701V

8,63

03404V

56,02

03702V

12,61

03405V

41,46

03704V

23,02

03406V

61,46

03705V

34,84

03407V

276,16

03706V

5,65

03409V

8,58

03707V

16,72

03410V

178,66

03708V

4,72

03411V

117,13

03709V

21,21

03412V

19,52

03710V

26,94

03413V

128,76

03711V

12,06

03414V

2,16

03712V

6,91

03415V

24,99

03713V

35,94

03416V

62,20

03810V

19,96

03417V

85,11

03811V

7,15

03418V

61,05

03812V

5,84

03419V

78,72

03901V

106,31

03420V

0,82

03902V

8,20

03421V

28,27

03903V

14,04

03422V

142,94

04001V

957,99

03423V

86,81

04003V

102,27

03424V

46,57

04005V

6,13

03425V

5,05

04006V

6,64

03501V

16,20

04008V

36,38

03502V

54,54

04009V

782,10

03503V

3,27

04010V

55,17

03504V

10,59

04011V

191,41

03505V

6,27

04012V

8,47

03506V

45,99

04013V

55,64

03507V

12,45

04016V

33,76

03508V

6,78

04018V

593,75

03509V

3,25

04020V

10,86

03510V

8,95

04021V

61,16

03511V

16,88

04023V

4,03

03512V

82,07

04024V

3,24

03513V

7,77

04027V

326,43

03514V

218,26

04029V

31,88

03515V

232,74

04030V

26,75

03516V

3,80

04031V

10,97
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04032V

90,89

04195V

10,50

04049V

19,02

04197V

315,53

04050V

24,23

04198V

171,23

04105V

48,18

04201V

16,34

04116B

126,29

04202V

6,97

04119V

230,16

04203V

3,77

04120V

52,80

04205V

14,68

04121V

34,72

04207V

5,69

04122V

32,66

04208V

16,26

04123V

34,67

04209V

3,94

04124V

77,73

04210V

5,61

04125V

125,47

04211V

50,89

04127V

17,59

04213V

2,81

04129V

17,02

04214V

27,16

04130V

17,93

04215V

31,54

04131V

385,98

04218V

3,37

04135V

24,47

04219B

30,94

04136V

17,70

04220V

19,66

04138V

21,67

04221V

20,79

04139V

1,85

04223V

10,72

04140V

10,94

04225V

52,30

04141V

0,42

04226V

83,16

04143V

15,04

04227V

66,28

04149V

33,35

04229V

23,76

04150V

227,49

04230V

5,27

04160V

84,01

04231V

7,87

04161V

4,15

04232V

3,83

04164V

41,62

04233V

142,99

04165V

158,01

04235V

5,66

04166V

10,22

04236V

230,71

04167V

4,29

04237V

211,78

04169V

106,99

04238V

8,83

04170V

12,19

04239V

5,73

04171V

97,27

04240V

18,25

04172V

2,40

04241V

6,14

04173V

46,31

04242V

26,84

04174V

338,69

04244V

28,58

04175V

69,28

04245V

24,37

04176V

45,30

04247V

7,97

04177V

112,76

04248V

12,38

04178V

4,72

04249V

6,57

04179V

33,21

04250V

4,04

04180V

16,00

04251V

4,21

04184V

48,76

04252V

45,04

04185V

28,99

04253V

26,19

04186V

31,93

04255V

28,56

04188V

18,21

04256V

2,43

04189V

35,14

04257B

3,55

04190V

53,76

04258V

30,57

04191V

91,13

04259V

5,22

04192V

13,47

04260V

2,34

04193V

592,37

04261V

2,71

04194V

43,24

04262V

40,27
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04266V

10,04

05011V

10,01

04267V

83,23

05012V

8,89

04268V

306,15

05013V

3,16

04269V

16,37

05014V

4,55

04270V

29,67

05015V

11,23

04271V

6,80

05016V

4,67

04272V

31,04

05017V

5,42

04273B

1,70

05018V

11,14

04275B

11,30

05019V

12,41

04277B

29,06

05020V

11,02

04294B

18,01

05021V

4,57

04296B

110,56

05022V

6,80

04297B

84,55

05023V

42,41

04298B

54,95

05024V

257,91

04299B

155,36

05025V

41,99

04300B

41,98

05026V

12,12

04301B

38,14

05027V

172,18

04302V

8,15

05028V

44,24

04303V

8,99

05029V

38,81

04304B

8,91

05030V

111,00

04306V

31,50

05031V

65,16

04307B

10,53

05032V

56,58

04308B

52,54

05033V

5,05

04309B

52,35

05034V

1,79

04310B

40,79

06001V

83,51

04311B

37,47

06002V

43,82

04312B

20,96

06003V

1.014,69

04313B

61,09

06004V

4,78

04314B

3,11

06005V

25,51

04315B

6,36

06006V

984,13

04316V

111,57

06007V

2,97

04317V

22,61

06008V

937,68

04318V

16,33

06009V

43,94

04319B

98,44

06010V

3,34

04320B

2,75

06010V

175,66

04321V

7,65

06011V

3,43

04322V

39,55

06012V

17,55

04323V

40,91

06013V

383,93

04324V

3,71

07001V

159,05

04325V

1,96

07002V

778,47

04326V

4,98

07003V

258,69

04327B

46,63

07004V

103,58

04328V

12,74

07005B

68,79

04Z01Z

96,57

07006B

22,21

05001V

208,71

07007V

45,84

05002V

3,19

07008V

13,74

05003V

6,29

07009V

127,98

05004V

10,43

08001V

159,83

05006V

2,98

08002V

84,20

05007V

21,64

08003V

3,34

05008V

21,18

08004V

9,50

05009V

26,38

08008V

2,86

05010V

5,18

08009V

18,96
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08010V

6,20

09002V

08012V

169,26

09003V

33,94
1,25

08013V

55,25

09004V

46,78

08014V

62,75

09005V

1,55

08015V

12,91

09006V

2,55

08016V

20,69

09007V

5,31

08017V

22,79

09008V

2,01

08019V

7,23

09009V

9,71

08020V

37,70

09010V

28,92

08021V

16,04

09012V

8,72

08022V

12,77

09013V

1,60

08026V

92,11

09014V

11,45

08027V

5,85

09015V

21,19

08029V

30,60

09016V

3,49

08030V

51,74

09017V

16,89

08032V

15,51

09018V

6,22

08033V

11,31

09019V

15,46

08034V

3,09

09020V

10,74

08035V

18,39

09021V

27,77

08036V

6,33

09022V

0,38

08037V

9,56

09023V

18,29

08038V

15,78

09024V

21,89

08040V

4,78

09025V

3,24

08041V

3,08

09026V

1,02

08050V

16,73

09027V

6,66

08051V

72,56

09028V

5,86

08052V

2,86

09029V

8,89

08053V

11,32

09030V

16,57

08054V

7,08

09031V

3,95

08055V

5,73

09032V

3,06

08056V

5,16

09033V

54,96

08057V

21,22

09035V

13,85

08B02B

11,26

09036V

1,90

08B03B

8,89

09037V

12,71

08B06B

21,48

09038V

61,39

08Z05Z

7,52

09039V

27,75

08Z06Z

24,28

09041V

18,29

08Z07V

5,87

09042V

96,72

08Z23Z

25,15

09043V

1,57

08Z24Z

62,43

09044V

17,72

08Z25Z

41,24

09045V

5,46

08Z28Z

12,25

09046V

3,62

08Z31Z

57,92

09047V

52,20

08Z39Z

1,90

09048B

0,51

08Z42Z

22,54

09049V

41,42

08Z43Z

11,67

09050V

2,31

08Z44Z

6,55

09051V

18,53

08Z45Z

6,10

09052V

18,92

08Z46Z

14,83

09053V

15,30

08Z47Z

1,49

09054V

8,35

08Z48Z

18,32

09055V

10,32

08Z49Z

1,03

09056V

1,22

09001V

13,46

09057V

82,70
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09058V

12,44

09116V

6,88

09059V

1,51

09117V

18,55

09060V

4,37

09118V

10,34

09061V

9,71

09119V

1,55

09062V

34,48

09120V

1,31

09063V

25,14

09121V

16,95

09064V

24,20

09122V

2,65

09065V

56,54

09123V

22,08

09066V

63,78

09124V

1,61

09067V

26,14

09125V

3,27

09068V

11,60

09126V

5,82

09069V

4,04

09127V

16,18

09070V

49,21

09128V

29,66

09071V

4,96

09129V

3,00

09072V

65,41

09130V

4,26

09073V

1,11

09131V

6,99

09074V

3,43

09132V

0,86

09075V

2,48

09133V

3,99

09077V

3,02

09134V

10,66

09078V

12,30

09135V

15,79

09079V

34,51

09136V

7,34

09080V

23,86

09137V

2,04

09081V

22,04

09138V

35,39

09082V

47,92

09139V

25,78

09083V

1,05

09140V

2,63

09084V

3,36

09141V

11,00

09085V

32,15

09142V

35,22

09087V

1,16

09143V

5,11

09088V

5,16

09144V

2,20

09089V

9,89

09145V

0,44

09090V

3,18

09146V

6,79

09091V

5,57

09147V

10,54

09092V

5,91

09148V

21,91

09093V

4,61

09149V

18,99

09094V

4,75

09150V

1,25

09096V

9,73

09151V

2,87

09099V

0,34

09152V

1,38

09100V

17,97

09153V

6,41

09101V

1,06

09154V

7,91

09102V

6,53

09155V

3,13

09103V

20,64

09156V

2,34

09104V

0,62

09157V

1,12

09105V

1,52

09158V

2,37

09106V

0,78

09159V

14,39

09107V

1,04

09160V

5,73

09108V

2,23

09161V

73,74

09109V

2,63

09162V

2,06

09110V

13,17

09163V

1,04

09111V

4,65

09164V

4,08

09112V

0,30

09165V

3,54

09113V

3,38

09166V

7,37

09114V

21,01

09167V

39,06

09115V

3,58

09168V

23,00

Stran
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Št.
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Površina (ha)

Št. varovalnega gozda

Površina (ha)

09169V

14,00

09230B

0,86

09170V

4,95

09232B

6,87

09171V

101,11

09233B

5,74

09172V

4,19

09234B

1,13

09173V

34,96

09235B

0,34

09174V

5,13

09236B

4,47

09175V

15,15

09237B

23,03

09176V

0,62

09238B

8,69

09177V

8,06

09239B

5,51

09178V

0,34

09240B

1,77

09179V

2,98

09241B

0,65

09180V

10,02

09242B

4,32

09181V

3,61

09243B

1,18

09183V

3,95

09244B

0,34

09185V

3,66

09245B

2,07

09186V

23,45

09246B

0,85

09187V

1,61

09248B

0,98

09188V

5,76

09250B

0,73

09189V

7,09

09251B

1,13

09190V

19,55

09252B

1,84

09191V

9,88

09253B

4,41

09192V

25,03

09254B

4,76

09193V

33,43

09255B

3,33

09196V

14,24

09256B

5,12

09197V

4,07

09259B

1,36

09198V

4,70

09260B

0,70

09200B

0,87

09260B

1,16

09200B

2,12

09261B

25,76

09201B

6,20

09263B

1,71

09202B

2,38

09264B

0,75

09203B

12,24

09265B

0,61

09204B

7,73

09266B

6,52

09205B

0,69

09267V

64,78

09206B

16,24

09268V

1,00

09207B

2,04

09269B

1,49

09208B

10,42

09271V

13,68

09209V

0,81

09Z03V

4,69

09212B

9,12

09Z04V

23,38

09213B

3,36

09Z05V

30,08

09214B

4,85

09Z08V

3,13

09215V

1,44

09Z09V

6,47

09216V

2,60

09Z10V

4,64

09217B

0,96

09Z11V

7,71

09218V

0,77

09Z13V

2,60

09219V

20,53

09Z16V

10,98

09220V

7,30

09Z18V

46,30

09221V

18,75

09Z21V

19,35

09222V

8,05

09Z22V

13,33

09225B

14,56

09Z23V

18,35

09226B

4,14

09Z24V

14,27

09227B

1,82

09Z31V

4,66

09228B

3,20

09Z33V

2,35

09229B

2,41

09Z34V

1,17

Uradni list Republike Slovenije
Št. varovalnega gozda

Št.

Površina (ha)
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Št. varovalnega gozda

Stran

4445

Površina (ha)

09Z36V

11,01

10058V

10001V

370,68

10059V

7,61
3,55

10002V

880,09

10060V

17,27

10003V

30,89

10061V

109,29

10004V

93,23

10065V

7,06

10005V

19,83

10066V

11,56

10006V

463,15

10067V

1,54

10007V

6,68

10068V

1,70

10008V

6,00

10069V

4,33

10009V

25,86

10070V

110,34

10010V

29,01

10071V

43,06

10011V

172,97

10072V

22,00

10012V

41,75

10073V

3,89

10013V

74,27

10074V

4,84

10014V

47,58

10075V

114,29

10015V

510,09

10076V

8,55

10016V

3,87

10077V

4,97

10017V

6,59

10078B

16,14

10018B

10,87

10079B

11,04

10019V

203,53

10080V

75,43

10020V

296,07

10081V

37,32

10021V

4,99

10082V

1,03

10022V

107,55

10083V

20,62

10023B

12,70

10084V

6,80

10024B

3,59

10085V

9,08

10025V

6,15

10086V

5,40

10026V

85,27

10087V

2,48

10027V

75,04

10088V

4,62

10028V

880,49

10089V

8,53

10029V

149,94

10090V

4,84

10030V

333,31

10093V

20,36

10031V

3,50

10094V

99,53

10032V

6,22

10095V

37,97

10033V

4,61

10098B

3,87

10034V

7,16

10099B

10,45

10036V

91,56

11001V

5,14

10037V

53,62

11002V

6,46

10038B

27,16

11003V

5,49

10039V

69,93

11004V

7,40

10041B

15,12

11005V

16,97

10042V

39,77

11006V

1,96

10043V

1,71

11007V

7,05

10044V

25,21

11008V

21,08

10045V

53,91

11009V

52,95

10046V

29,18

11010V

6,82

10047V

16,31

11011V

16,97

10047V

2,72

11012V

42,31

10048V

80,96

11014V

90,06

10049V

25,64

11015V

66,45

10051V

5,20

11016V

77,21

10055V

56,51

11017V

13,97

10056V

39,53

11018V

17,79

10057V

2,31

11019V

10,01

Stran

4446 /

Št.
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11020V
11021V
11022V
11023V
11024V
11025V
11026V
11027V
11028V
11029V
11030V
11031V
11032V
11033V
11034V
11035V
11036V
11037V
11038V
11039V
11040V
11041V
11042V
11043V
11045V
11046V
11047V
11048V
11049V
11050V
11051V
11052V
11053V
11054V
11055V
11056V
11057V
11058V
11059V
11060V
11061V
11062V
11063V
11064V
11065V
11066V
11067V
11068V
11069V
11070V
11071V
11072V
11073V
11074V
11075V
11076V
11077V
11078V
11079V
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Površina (ha)
8,64
4,60
4,89
4,16
7,01
26,18
65,22
10,73
142,36
185,37
132,78
91,81
8,19
9,51
26,77
24,95
6,83
29,74
6,63
27,33
181,09
15,27
90,55
157,83
2,33
3,39
50,69
9,91
50,83
38,63
21,46
25,69
34,97
205,94
59,95
102,03
10,12
35,96
39,13
2,41
3,19
41,69
106,31
42,63
2,52
10,26
1,26
2,38
3,98
5,34
3,54
9,22
0,79
5,53
4,08
13,01
1,24
4,27
4,43

Št. varovalnega gozda
11080V
11081V
110Z1V
110Z2V
110Z3V
110Z4V
110Z5V
110Z6V
12101V
12102V
12104V
12110V
12201V
12202V
12203V
12204V
12205V
12206V
12207V
12208V
12209V
12301V
12302V
12303V
12304V
12305V
12306V
12307V
12407V
12408V
12409V
12501V
12502V
12503V
12601V
12602V
12604V
12606V
12607V
12608V
12609V
12610V
12611V
12612B
12613B
12614V
12701V
12703V
12704V
12705V
12706V
12707V
12708B
12709B
12711B
12712B
12714B
12715B
12801B

Površina (ha)
8,87
31,62
16,36
33,27
14,22
2,82
11,85
4,13
281,92
154,67
38,63
9,04
113,97
39,71
181,91
8,58
7,84
7,13
10,05
118,11
10,97
53,60
21,13
11,35
15,83
42,07
18,22
219,14
71,96
20,41
44,60
10,29
30,37
10,82
88,75
10,26
22,49
28,78
7,98
55,58
39,18
44,46
4,36
39,65
28,05
6,54
23,80
2,23
109,40
268,54
60,31
19,55
85,18
31,38
15,14
8,98
68,58
113,98
20,06

Uradni list Republike Slovenije
Št. varovalnega gozda
12802V
12804V
13001B
13002B
13003B
13004B
13005B
13009B
13011B
13012B
13013B
13015B
13017B
13018B
13019B
13020B
13021B
13022B
13023B
13024B
14001V
14002V
14003V
14004V
14005V
14006V
14007V
14008V
14009V
14010V
14011V
14012V
14013V
14014V
14015V
14016V
14017V

Št.

Površina (ha)
12,89
168,39
25,32
41,69
8,92
13,13
5,91
8,52
2,83
51,60
33,51
12,52
15,49
5,46
10,18
1,48
12,24
32,16
2.669,61
3,38
52,54
89,38
11,31
20,92
61,18
228,73
20,05
14,88
44,19
5,40
19,86
16,16
139,22
16,93
6,17
24,84
16,25
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Št. varovalnega gozda
14018V
14019V
14020V
14021V
14022V
14023V
14024V
14025V
14026V
14027V
14028V
14029V
14030V
14031V
14032V
14033V
14034V
14035V
14036V
14037V
14038V
14039V
14040V
14041V
14042V
14043V
14044V
14045V
14046V
14047V
14048V
14049V
14050V
14051V
14052V
Skupaj

Stran

4447

Površina (ha)
38,20
41,57
3,48
3,99
42,71
7,96
2,51
16,66
3,01
22,24
26,00
114,22
73,33
4,14
5,14
1,76
4,44
12,81
11,50
16,96
25,53
9,54
23,13
10,59
58,98
4,40
9,87
11,42
6,51
13,53
6,54
11,44
3,22
17,12
8,82
98.759,80

Stran

4448 /

Št.
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Priloga 2: GOZDNI REZERVATI
GGO
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06

Št. rezervata
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0120
0121
0122
0124
0125
0126
0201
0202
0207
0301
0302
0305
0306
0307
0406
0407
0408
0409
0411
0413
0415
0416
0501
0503
0505
0508
0509
0510
0511
0515
0516
0517
0519
0520
0521
0522
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608

Naziv
Govci
Bukovec
Lepo brdo (Paradana)
Smrekova draga - Golaki
Bukov vrh
Grušnica
Strug
Lipe
Smrečje
Bosna
Pod Kukom
Krajni žleb (Za Fondekom)
Panovec
Lemovje
Visoki Zjabci
Apica
Zapoden
Kukla
Golaki
Divje jezero
Na skalah
Lijak
Podcel
Pod Sopotom
Savica - Ukanc
Mala Pišnica
Vršič
Zadnje Stence
Mali Vrh
Zaplata
Hude Stene
Zminec
Pekel
Pod matico
Jazbine
Mokerc
Kozlarjev gozd
Oblakov gozd
Petkova grapa
Udornice v logaškem Ravniku
Pleša
Iška
Ilov klanec
Dedna gora
Bička gora
Obramec
Risov žleb
Zatreb - Planinc
Veliki Bršljanovec
Bele vode
Goljak
Snežnik - Ždrocle
Pod Tjuro
Unška koliševka
Pragozd Krokar
Pragozd Strmec
Pragozd Prelesnikova Koliševk
Pragozd Rajhenavski Rog
Goteniški Snežnik
Kameni Zid
Krempa
Borovec

Režim
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

Površina (ha)
77,46
9,71
18,75
501,55
16,33
64,58
39,32
16,80
17,25
4,56
14,07
13,33
16,41
38,99
53,14
26,26
1,45
144,41
216,88
4,51
42,84
2,48
6,82
41,94
522,02
654,92
195,91
32,45
6,73
128,79
33,51
42,78
19,77
113,55
11,31
568,97
21,84
12,72
7,65
28,17
7,27
119,60
10,49
21,07
31,74
40,20
13,17
654,69
12,66
12,39
27,15
793,92
3,72
3,44
74,49
15,56
3,37
51,14
53,98
110,11
1,64
47,89
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GGO
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09

Št. rezervata
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0701
0702
0707
0708
0709
0714
0715
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0801
0803
0804
0806
0807
0808
0809
0813
0901
0902
0905
0906
0908
0909
0910
0912

Št.

Naziv
Jezero
Mižuk
Kameni Most
Firštov Rep
Stružnica
Krajc-bukovje
Lipje
Šibje
Pugled - Žiben
Ledena Jama
Mestni Vrh
Glažuta
Bela Stena
Medvedjak
Vrh Roga
Rog
Jama Vetrov
Vrtača Pri Skrajniku
Brezno Lobodika
Mozeljske Staje
Rokovo
Kopa
Malence
Pekel
Kadice
Kobilji Curek
Iška
Peči
Pekel - Šibje
Šahenska Udornica 1
Šahenska Udornica 2
Kofel
Željnske Jame
Kobile
Pragozd Gorjanci
Hrastova Loza
Radenci Nad Kolpo
Dečinska Stena
Ponikve
Pragozd Kopa
Dolga Gorica (Rajhenav)
Podsteniška Koliševka
Rožeška Koliševka
Ledena Jama Pod Kunčem
Pragozd Pečke
Brezova Reber
Luknja
Vranske Pečine
Kunšperk
Krakovski Pragozd
Pri Debelih Bukvah
Ravna Gora
Tisovec
Trstenik - Debele vrbe
Škratova Dolina
Lovrenška Jezera
Rakovec
Boč
Log
Plešivec
Galke
Zaplanina
Donačka Gora
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Režim
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Stran

4449

Površina (ha)
51,16
47,61
27,80
15,36
5,82
15,76
2,43
20,42
192,79
14,79
31,76
29,45
5,56
57,07
1,07
96,93
2,79
1,85
1,25
7,23
16,09
10,59
7,36
13,16
12,03
3,08
124,29
1,63
3,43
2,01
1,08
3,34
7,95
226,02
22,98
3,92
53,56
14,62
36,69
13,13
16,98
2,52
1,86
1,00
59,50
8,05
6,02
9,77
11,60
39,84
7,79
15,65
7,23
35,37
1,00
37,53
13,61
19,85
9,97
6,71
112,34
4,86
2,52

Stran

4450 /

GGO
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14

Št.
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Št. rezervata
1001
1002
1006
1007
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1201
1202
1203
1207
1208
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1227
1228
1229
1230
1231
1301
1302
1303
1304
1305
1401
1402
1405
1411
1412
1414
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Naziv
Menina - Strojnik
Poljšak
Mozirska požganija
Klemenškova planina
Kamen
Repiško
Lovrenška Jezera
Ovčarjevo
Olševa
Pogorevc
Dobrenje
Brezni vrh
Koračica
Gris
Zlatoličje
Jelovice
Pragozd Donačka gora
Pragozd Belinovec
Boč - Plešivec
Boč
Cigonca - Spodnji log
Gradišče
Šumik
Črno jezero
Bojišče Pohorskega bataljona
Škrabarca
Plešič
Lovrenška jezera
Tavžič
Ruta - Štiblerjev vrh
Koctovo
Križ
Greben Rogle
Štatenberško borovje
Ginjevec
Zgornje Kobilje
Motvarjevci
Babji Ložič
Murska Šuma
Nad Braniškim gradom
Čuk
Volnik
Plešivski gozd
Kojnik
Krkavška komunela

Režim
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
Skupaj

Površina (ha)
70,95
226,39
31,65
65,94
41,80
11,49
198,42
34,41
171,72
183,42
8,21
1,85
9,76
31,45
15,64
3,60
37,66
3,69
5,39
9,79
20,80
11,79
75,98
53,45
23,71
10,58
26,98
233,33
10,54
51,96
9,79
4,75
14,40
10,26
8,42
16,47
3,50
21,14
4,24
9,47
17,12
46,07
40,29
31,01
50,81
9.508,16

ŠIFRANT
GG območje: gozdnogospodarsko območje

šifra

Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje
Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14«.
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VSEBINA
1609.
1610.
1611.

1612.
1613.
1614.

1615.

1616.
1677.
1617.

1618.
1619.

1620.
1621.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

1632.
4327
4327
4327

VLADA

Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja
gospodarske javne službe dejavnost operaterja
trga z elektriko
Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za
izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja
obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi vstopnih
mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
činih in poviševanju v Slovenski vojski
Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
Sklep o razglasitvi slovenskega dneva možganov

1634.
4327
4330

4331

4332
4334
4431
4335

MINISTRSTVA

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne
Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

4346

1623.
1624.
1625.
1626.

1627.

4346

1628.
1629.
1630.
1631.

1639.
1640.
1641.
1642.

1644.

1646.

1647.
1648.
4349
4349
4349
4350
4351

1649.
1650.

4351
4355
4360

4360
4360

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Golovec GOJ – 5
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu LAVA – DPZ4
Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Glazija
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje
Sklep o začetku priprave Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve
uporabe javnih objektov za leto 2015
Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve
javnega prevoza oseb po žičniških napravah
Sklep št. 3/15 o ukinitvi statusa javnega dobra

1656.

4374
4379
4379
4381
4381
4382
4383

4383

4384
4385
4386

4387

LAŠKO

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in
turizma v Občini Laško
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko
obdobje 2015–2020
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve
pomoč na domu v Občini Laško

LJUBLJANA

Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto
2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni
dom Mežica
Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

1655.

4368

IVANČNA GORICA

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture

1651.

1654.

4367

DOBRNA

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine
Dobrna
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega
časa gostinskih obratov na območju Občine Dobrna
Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

1653.

4362

CELJE

1676.

1652.

BREŽICE

Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine
Brežice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na
območju Občine Brežice

1638.

4348

BRASLOVČE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov Kmetija Marovt
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA2 – Braslovče (Šoštarič)
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1637.

1645.

BOVEC

Sklep o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno
vodo
Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
Sklep o ceni storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov

1636.

4335

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno
energijo in zemeljskim plinom
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2015

1635.

1643.

OBČINE
1622.

1633.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko
obdobje 2015–2020
Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov

4388
4389
4394
4400
4430

MEŽICA

4401
4401
4402

MURSKA SOBOTA

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine
Murska Sobota
Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu
za ožje mestno središče mesta Murska Sobota –
uradno prečiščeno besedilo
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 2014

4402
4403
4404

Stran
1657.
1658.

1659.
1660.
1661.
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Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni
objekt)
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za
trgovino HOFER ob Kroški ulici v Murski Soboti
Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v
Občini Moravske Toplice
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2015

1663.

Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto
2014

1664.

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za
leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci
Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti v
Občini Rogašovci
Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v
Občini Rogašovci

1666.
1667.
1668.
1669.

1670.

4405

1671.
1672.

4408
4409
4410
4410

NOVA GORICA

1662.

1665.

Uradni list Republike Slovenije
TABOR

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto
2014
Sklep o uveljavljanju rezervacije zaradi počitniške
odsotnosti otrok

4425
4426

TREBNJE

1673.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega
načrta Cviblje

1674.

Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Tržič v letu 2014

1675.

Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije
Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

4426

TRŽIČ

4427

ŽALEC

4427

4411

Uradni list RS – Razglasni del

ODRANCI

4412

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 39/15
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

ROGAŠOVCI

4413
4416
4416
4416
4417
4417

ŠMARJE PRI JELŠAH

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za
programsko obdobje 2015–2020

4418

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

1063
1072
1073
1075
1087
1088
1089
1090
1090
1090
1091
1092
1092
1094
1094
1094
1094

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2015 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

