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MINISTRSTVA
1772. Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov 

o osnovi, od katere so bili obračunani 
prispevki za starševsko varstvo

Na podlagi tretjega odstavka 108. člena Zakona o star-
ševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, 
št. 26/14) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti v soglasju z ministrom za finance

P R A V I L N I K
o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, 

od katere so bili obračunani prispevki 
za starševsko varstvo

1. člen
Ta pravilnik podrobneje opredeljuje podatke o osnovi, od 

katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo za 
zavarovance iz 1., 2., 3. (samo za tiste, ki niso sami zavezanci 
za plačilo prispevkov), 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 16. točke 
8. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
(Uradni list RS, št. 26/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) in jih 
v skladu s 6. točko drugega odstavka 108. člena zakona zago-
tavlja Finančna uprava Republike Slovenije.

2. člen
Podatki o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki 

za starševsko varstvo, potrebni pri odločanju o pravicah do 
nadomestila po zakonu na mesečni ravni, so:

Šifra
dohodka

Vrsta dohodka Podatki Vir podatkov Za obdobje

1001 plače 
in nadomestila
plače

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila 

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1091 plače 
in nadomestila
plače – detaširani delavci

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust
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Šifra
dohodka

Vrsta dohodka Podatki Vir podatkov Za obdobje

1095 izplačilo plač po sodni 
odločbi

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1098 izplačilo plač za daljše 
časovno obdobje (npr. letni 
poračuni plač)

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1063 plačilo prispevkov za rejnice vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1080 nadomestila za starševsko 
varstvo

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1081 očetovski dopust vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1082 nadomestila iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1083 izplačilo po ZZZPB in ZUTD 
(denarno nadomestilo 
za čas brezposelnosti)

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1085 izplačila iz obveznega 
pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust
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Šifra
dohodka

Vrsta dohodka Podatki Vir podatkov Za obdobje

1086 izplačila jamstvenega 
sklada

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1087 denarno nadomestilo 
za čas brezposelnosti 
po ZUJF

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1092 nadomestila po desetem 
odstavku ZDR-1

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1093 plačilo prispevkov 52. člen 
ZSDP-1 

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

1094 delno plačilo za izgubljeni 
dohodek

vrsta dohodka na REK, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila 

podatki iz davčnega 
obračuna akontacije 
dohodnine iREK 
in REK 

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

5550 obračun prispevkov 
za socialno varnost 
za delodajalce, ki niso 
plačniki davka

vrsta dohodka na PNiPD, znesek 
osnove za prispevke (P01 plače 
in nadomestila plače, P02 razlika 
do najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, P03 neplačana 
odsotnost), datum izplačila, obdobje 
izplačila

Podatki iz PNiPD 
in iREK – obračun 
prispevkov za socialno 
varnost za delodajalce, 
ki niso plačniki davka

strnjenih 12 mesecev, 
pri čemer se kot zadnji 
mesec šteje osnova, 
od katere so bili 
obračunani prispevki 
v predpreteklem 
mesecu od vložitve 
prve vloge za dopust

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. no-
vembra 2015.

Št. 0072-28/2014
Ljubljana, dne 11. maja 2015
EVA 2015-2611-0026

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica  

za delo, družino socialne zadeve  
in enake možnosti

Soglašam!
dr. Dušan Mramor l.r.

Minister
za finance
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1773. Pravilnik o krmi za posebne prehranske 
namene

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena Zakona o vete-
rinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) in šestega 
odstavka 6. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06 in 
90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

P R A V I L N I K
o krmi za posebne prehranske namene

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik ureja pogoje glede dajanja na trg in natanč-
nejša navodila glede označevanja krme za posebne prehran-
ske namene, ki je uvrščena na seznam predvidenih vrst krme 
za posebne prehranske namene v skladu z Direktivo Komisije 
2008/38/ES z dne 5. marca 2008 o uvedbi seznama predvidenih 
vrst uporabe krme za posebne prehranske namene (UL L št. 62 
z dne 6. 3. 2008, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1123/2014 z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direk-
tive 2008/38/ES o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe 
krme za posebne prehranske namene (UL L št. 304 z dne 23. 10. 
2014, str. 81), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/38/ES).

2. člen
(pogoji za dajanje na trg)

Krma za posebne prehranske namene se lahko daje na 
trg, če:

– je njena predvidena vrsta posebne uporabe navedena v 
stolpcu 1 seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne 
prehranske namene v delu B priloge I Direktive 2008/38/ES (v 
nadaljnjem besedilu: seznam) in izpolnjuje zahteve, določene 
na seznamu, ter

– izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v 
promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sve-
ta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 
82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES 
ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L št. 229 z dne 1. 9. 2009, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 939/2010 
z dne 20. oktobra 2010 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) 
št. 767/2009 glede dovoljenih toleranc pri označevanju sestave 
posamičnih krmil ali krmnih mešanic iz člena 11(5) (UL L št. 277 
z dne 21. 10. 2010, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
767/2009/ES).

3. člen
(natančnejša navodila za označevanje in odstopanja)
Krma za posebne prehranske namene se označuje v 

skladu z 18. členom Uredbe 767/2009/ES in v skladu z navodili 
iz dela A priloge I Direktive 2008/38/ES.

4. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o krmi za posebne prehranske namene (Uradni list RS, št. 69/10).

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-80/2015
Ljubljana, dne 1. junija 2015
EVA 2015-2330-0041

Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, gozdarstvo  

in prehrano

USTAVNO SODIŠČE
1774. Odločba o ugotovitvi, da je 4. člen 

Uredbe o kategorizaciji državnih cest, 
kolikor kategorizira hitro cesto "Ljubljana 
(Zadobrova–Tomačevo–Koseze)" v delu, 
ki poteka po zemljišču parc. št. 559/1, k. o. 
Stožice, v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-156/13-11
Datum: 4. 6. 2015

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in 
zakonitosti, začetem na pobudo družbe GIPOSS Gradbena 
podjetja Ljubljana, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Carmen 
Dobnik, odvetnica v Ljubljani, na seji 4. junija 2015

o d l o č i l o:

1. Člen 4 Uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni 
list RS, št. 102/12, 35/15 in 38/15), kolikor kategorizira hitro 
cesto "Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–Koseze)" v delu, ki 
poteka po zemljišču parc. št. 599/1, k. o. Stožice, je v neskladju 
z Ustavo.

2. Vlada mora ugotovljeno neskladje odpraviti v šestih 
mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slo-
venije tako, da z lastnikom sklene pravni posel za pridobitev 
zemljišča iz 1. točke izreka oziroma v istem roku začne posto-
pek razlastitve.

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti 4. člena Uredbe o kategorizaciji državnih cest, koli-
kor kategorizira hitro cesto "Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–
Koseze)", se v delu, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 600/1, 
k. o. Stožice, zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnica izpodbija 4. člen Uredbe o kategorizaciji 

državnih cest (v nadaljevanju Uredba), kolikor kategorizira hitro 
cesto "Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–Koseze)" v delu, ki 
poteka po zemljiščih parc. št. 599/1 in 600/1, obe k. o. Stožice, 
katerih lastnica naj bi bila pobudnica. Navaja, da Republika 
Slovenija oziroma Družba za avtoceste Republike Slovenije, 
d. d., Ljubljana (v nadaljevanju družba DARS), ki naj bi bila 
pooblaščena za izvajanje odkupov oziroma razlastitev zemljišč 
za potrebe gradnje avtocest in hitrih cest, niti s pobudnico niti 
z njeno pravno prednico (tj. Sestavljeno organizacijo združe-
nega dela GIPOSS (v nadaljevanju SOZD GIPOSS) oziroma 
njenim pravnim prednikom Poslovnim združenjem GIPOSS, 
Ljubljana (v nadaljevanju PZ GIPOSS)1 ni sklenila pravnega 
posla za pridobitev teh zemljišč, v zvezi s tema zemljiščema pa 
naj tudi ne bi začela razlastitvenega postopka. Zato naj bi bil 
4. člen Uredbe v izpodbijanem delu v neskladju z 19. členom 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC-B) in 69. členom 
Ustave. Ker naj pobudnica ne bi mogla prosto razpolagati z 
navedenima zemljiščema, ki naj bi v naravi predstavljala del 
hitre ceste v javni rabi, naj bi bila Uredba v izpodbijanem delu 
v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Navaja, da je Ustavno 
sodišče v zadevah, v katerih so bili izpodbijani občinski odloki 

1 Pobudnica navaja, da njeno pravno nasledstvo po SOZD GI-
POSS dokazuje pobudi priložen sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 
467/2007 z dne 11. 6. 2009, ki je bil izdan v zvezi s sodbo Višjega 
sodišča v Ljubljani št. I Cp 5172/2006 z dne 18. 1. 2007 in sodbo 
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3416/2005 z dne 2. 3. 2006.
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o kategorizaciji javnih cest, že sprejelo stališče, da so takšni 
predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastniki ni sklenila 
pravnega posla za pridobitev zemljišč, po katerih potekajo s 
temi predpisi kategorizirane javne ceste, oziroma ni izvedla 
postopkov razlastitve. Ker naj bi bil tak tudi njen primer, pre-
dlaga, naj Ustavno sodišče ugotovi, da je 4. člen Uredbe v 
izpodbijanem delu v neskladju z Ustavo, Republiki Sloveniji 
oziroma družbi DARS pa naloži, naj v šestih mesecih po objavi 
odločitve Ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike Slo-
venije to neskladje odpravi tako, da s pobudnico sklene pravni 
posel za pridobitev navedenih zemljišč oziroma v istem roku 
začne postopek razlastitve.

2. Vlada v odgovoru na pobudo navaja, da zemljišče 
parc. št. 600/1, k. o. Stožice, ne leži v območju z izpodbijanim 
4. členom Uredbe kategorizirane hitre ceste "Ljubljana (Zad-
obrova–Tomačevo–Koseze)", temveč v območju, po katerem 
poteka cesta, ki povezuje Dunajsko in Vojkovo cesto v Ljubljani, 
ki jo je kot občinsko cesto z odlokom o kategorizaciji občinskih 
cest kategorizirala Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju Me-
stna občina). Zato predlaga, naj Ustavno sodišče pobudo v tem 
delu zavrže. Glede zemljišča parc. št. 599/1, k. o. Stožice, pa 
meni, da pobudnica v tem delu ne izkazuje pravnega interesa 
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpod-
bijanega dela 4. člena Uredbe. Ustavno sodišče naj bi namreč 
že večkrat odločilo, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa 
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpod-
bijanega akta, če ima možnost vlaganja pravnih sredstev v 
konkretnih postopkih (npr. v postopku zaradi varstva lastninske 
pravice ali v razlastitvenem postopku). V tem primeru naj bi se 
pobuda lahko vložila šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper 
posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati 
z ustavno pritožbo. Vlada navaja, da je postopke za pridobitev 
zemljišč za gradnjo severne ljubljanske obvoznice, tj. odse-
ka hitre ceste "Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–Koseze)", v 
80. letih začela izvajati Samoupravna interesna skupnost za 
gradnjo cest Ljubljana, po njeni ukinitvi v letu 1989 pa naj bi te 
postopke vodilo Mesto Ljubljana, katerega pravna naslednica 
je Mestna občina. Zato naj bi pobudnica, ki naj pred vložitvijo 
pobude ne bi storila ničesar za ureditev zadeve, zoper slednjo 
vložila tožbo na ugotovitev lastninske pravice. Do pravnomočne 
odločitve v tem postopku, v katerem naj bi bila izdana sodna 
odločba, na katero se pobudnica sklicuje v pobudi, naj Republi-
ka Slovenija oziroma družba DARS ne bi mogli storiti ničesar v 
smeri pridobitve lastninske pravice na zemljišču parc. št. 599/1, 
k. o. Stožice, pobudnica pa ima v tem postopku možnost izčr-
pati vsa pravna sredstva, vključno z ustavno pritožbo in pobu-
do. Ker naj pobudnica ne bi izkazovala pravnega interesa, Vla-
da predlaga, naj Ustavno sodišče pobudo zavrže tudi v delu, ki 
se nanaša na zemljišče parc. št. 599/1, k. o. Stožice. Za primer, 
da bi pobudi vseeno ugodilo, pa Vlada navaja, da bi v primeru 
razveljavitve izpodbijane določbe Uredbe Republiki Sloveniji in 
družbi DARS kot upravljavcu avtocest zaradi nemožnosti upo-
rabe dela ceste, ki pomeni pomembno prometno povezavo na 
območju Ljubljane, nastale nepopravljive škodljive posledice. 
Zato Ustavnemu sodišču predlaga, naj z odločbo zgolj ugotovi 
morebitno protiustavnost izpodbijanega dela Uredbe ter jo Vladi 
naloži odpraviti z odložnim rokom vsaj enega leta, v katerem 
bo mogoče s pobudnico skleniti pravni posel za pridobitev 
zemljišča oziroma začeti razlastitveni postopek.

3. Pobudnica odgovarja, da nasprotna udeleženka s skli-
cevanjem na odlok Mestne občine ni izkazala, da je cesta, ki 
poteka po zemljišču parc. št. 600/1, k. o. Stožice, kategorizi-
rana kot občinska javna cesta. Zato vztraja pri pobudi v celoti. 
Ugovor o neizkazanem pravnem interesu zaradi predhodnega 
neizčrpanja pravnih sredstev pa zavrača z navedbo, da nima 
na voljo nobenega postopka, v katerem bi lahko dosegla uredi-
tev stvarnopravnih razmerij glede predmetnih zemljišč. Sodna 
praksa naj bi namreč že izoblikovala stališče, da lastnik zemlji-
šča, po katerem poteka z občinskim predpisom kategorizirana 
javna cesta, nima niti pravice zahtevati pravnega varstva svoje 
lastninske pravice pred posegi niti pravice sprožiti razlastitveni 

postopek.2 V zvezi s postopkom, ki je pri Vrhovnem sodišču 
tekel pod št. II Ips 476/2007, pa pojasnjuje, da predmet tega 
postopka ni bilo ugotavljanje lastninske pravice na zemljiščih 
parc. št. 599/1 in 600/1, obe k. o. Stožice, kot to zmotno meni 
nasprotna udeleženka, temveč na nepremičninah, ki ležijo v 
k. o. Stanežiče. Na sodno odločbo, ki je bila izdana v navedeni 
zadevi, naj bi se v pobudi sklicevala zgolj v zvezi z utemeljeva-
njem njenega pravnega nasledstva po PZ GIPOSS, ki naj bi v 
preteklosti pridobilo navedeni zemljišči, nikakor pa ne v zvezi 
z vprašanjem njunega lastništva. Tudi sicer naj glede teh ze-
mljišč ne bi potekal noben sodni spor oziroma postopek zaradi 
ugotavljanja lastninske pravice, kar naj bi bilo razvidno tudi iz 
zemljiškoknjižnih izpiskov. Zato naj tudi ne bi bilo nikakršnih ovir 
za to, da bi Republika Slovenija oziroma družba DARS sporni 
zemljišči pridobili že pred vložitvijo pobude, čeprav naj bi sama 
že pred leti pozvala družbo DARS k ureditvi stvarnopravnih raz-
merij glede predmetnih zemljišč. Slednja naj bi njeno pobudo 
tedaj zavrnila s sklicevanjem, da je odkupe zemljišč za gradnjo 
sporne hitre ceste izvajala Samoupravna interesna skupnost za 
gradnjo cest Ljubljana kot investitorica.

B. – I.
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko 

da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena 
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – urad-
no prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po 
drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes 
podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno 
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov 
pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti 
pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev 
pobudnikovemu predlogu pa mora privesti do izboljšanja nje-
govega pravnega položaja. Dokazno breme, da pobudnik izka-
zuje pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti 
predpisa, nosi pobudnik.

5. Iz zemljiškoknjižnih izpiskov izhaja, da je pobudnica 
lastnica zemljišč parc. št. 599/1 in 600/1, obe k. o. Stožice. 
Vlada v odgovoru na pobudo navaja, da z izpodbijanim delom 
Uredbe kategorizirana hitra cesta H3 "Ljubljana (Zadobrova–
Tomačevo–Koseze)" poteka le po zemljišču parc. št. 599/1, 
k. o. Stožice, ne pa tudi po zemljišču parc. št. 600/1 iste k. o., 
po katerem naj bi po trditvah Vlade potekala cesta, ki naj bi 
bila z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/09) kategorizirana kot 
občinska cesta, ki poteka od Dunajske ceste do Vojkove ceste 
v Ljubljani. Pobudnica v odgovoru na navedbe Vlade tej trditvi 
sicer nasprotuje, vendar z navedbama, da vztraja pri pobudi v 
celoti ter da naj nasprotna udeleženka predloži odlok, na ka-
terega se sklicuje, svoje trditve, da izpodbijani 4. člen Uredbe 
hitro cesto "Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–Koseze)" katego-
rizira tudi po zemljišču parc. št. 600/1, k. o. Stožice, ne izkaže.

6. Ker pobudnica ni izkazala, da izpodbijani 4. člen Ured-
be v delu, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 600/1, k. o. 
Stožice, neposredno posega v njene pravice, pravne interese 
oziroma v njen pravni položaj, je Ustavno sodišče pobudo v tem 
delu zavrglo (3. točka izreka).

B. – II.
7. Pobudnica izkazuje pravni interes za začetek postopka 

za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Uredbe, kolikor se 
nanaša na zemljišče parc. št. 599/1, k. o. Stožice, po katerem 
poteka odsek hitre ceste "Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–
Koseze)". Zato je Ustavno sodišče pobudo v tem delu sprejelo 
in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena 
ZUstS nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

2 Pobudnica se v zvezi s tem sklicuje na sodbo in sklep 
Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1093/2014 z dne 20. 5. 2014 in 
na sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 59/2010 z dne 7. 9. 2010.
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8. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali 
omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti na-
domestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa 
zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi 
kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zago-
tavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske 
pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, naj zakon 
uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v po-
stopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi, ali so izpolnjeni 
zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem sta zagotovljeni tudi 
sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.

9. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen Zakona o 
cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12 – v nadaljevanju 
ZCes-1). Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega 
pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na 
način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in 
pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCes-1 
je določeno, da so javne ceste državne in občinske. Po drugem 
odstavku 39. člena ZCes-1 so državne ceste v lasti Republike 
Slovenije, občinske pa v lasti občin. Glede na pomen za promet 
in povezovalne funkcije v prostoru se državne ceste katego-
rizirajo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda, 
regionalne ceste I., II. in III. reda ter državne kolesarske poti 
(tretji odstavek 39. člena ZCes-1). Državne ceste določi in 
kategorizira Vlada. Hkrati s kategorizacijo državnih cest Vla-
da določi, kateri vrsti prometa so namenjene (prvi odstavek 
43. člena ZCes-1). Vlada določeno cesto kategorizira, če je za 
takšno kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustre-
za merilom za kategorizacijo javnih (državnih) cest. Če so 
zemljišča, po katerih naj bi potekala javna (državna) cesta, ki 
jo Vlada namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora Vlada 
takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom 
oziroma v postopku razlastitve.

10. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih so 
bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, spre-
jelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so taki 
predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila 
pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastnika ni raz-
lastila (npr. odločba št. U-I-289/12 z dne 24. 1. 2013, Uradni list 
RS, št. 16/13). Tudi v obravnavani zadevi Republika Slovenija 
pred kategorizacijo hitre ceste "Ljubljana (Zadobrova–Toma-
čevo–Koseze)" s pobudnico ni sklenila pravnega posla za 
pridobitev njenega zemljišča parc. št. 599/1, k. o. Stožice, po 
katerem poteka hitra cesta, zoper to njeno nepremičnino pa 
tudi ni bil izveden postopek razlastitve. Zato je 4. člen Uredbe, 
kolikor kategorizira hitro cesto "Ljubljana (Zadobrova–Tomače-
vo–Koseze)" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 599/1, k. o. 
Stožice, iz razlogov, navedenih v citirani odločbi, v neskladju z 
69. členom Ustave. Ker 4. člen Uredbe v tem delu nedopustno 
posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom 
Ustave. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje izpod-
bijanega dela Uredbe z Ustavo že iz navedenih razlogov, ni 
presojalo še njegove skladnosti z 19. členom ZJC-B.

11. Ustavno sodišče je v zadevah, v katerih je ugotovi-
lo protiustavnost posameznih določb izpodbijanih občinskih 
odlokov o kategorizaciji javnih cest, te razveljavilo. Vlada v 
odgovoru na pobudo opozarja, da hitra cesta "Ljubljana (Za-
dobrova–Tomačevo–Koseze)", ki delno poteka tudi po pobu-
dničinem zemljišču parc. št. 599/1, k. o. Stožice, pomeni po-
membno prometno povezavo na območju Ljubljane. Ker bi z 
razveljavitvijo izpodbijanega dela Uredbe lahko nastale težko 
popravljive posledice za njeno upravljanje in vzdrževanje, ki bi 
lahko imele negativne posledice tudi za uporabo dela z izpod-
bijanim 4. členom Uredbe kategorizirane hitre ceste, je Ustavno 
sodišče ocenilo, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 
48. člena ZUstS. Zato je sprejelo odločbo, v kateri je ugotovilo 
protiustavnost izpodbijanega dela Uredbe (1. točka izreka).

12. Kadar Ustavno sodišče sprejme ugotovitveno odloč-
bo, določi organu, ki je izdal protiustaven oziroma nezakonit 
predpis, rok, v katerem mora ugotovljeno protiustavnost ozi-
roma nezakonitost odpraviti (drugi odstavek 48. člena ZUstS). 

Izpodbijana določba Uredbe je v neskladju z Ustavo, ker je 
Republika Slovenija opustila dolžno ravnanje. Zato je Ustavno 
sodišče na podlagi drugega odstavka 48. člena v zvezi z dru-
gim odstavkom 40. člena ZUstS Vladi naložilo, naj v roku šestih 
mesecev ugotovljeno neskladje odpravi tako, da z lastnikom 
sklene pravni posel za pridobitev zemljišča parc. št. 599/1, 
k. o. Stožice, oziroma v istem roku glede tega zemljišča začne 
razlastitveni postopek (2. točka izreka).

C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

48. člena, drugega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 
25. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič 
ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, 
dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar in Jan Zobec. Odloč-
bo je sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1775. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil 

o izobraževanju na Visoki šoli za varstvo 
okolja

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 109/12, 85/14) je Senat Visoke šole za varstvo 
okolja na 4. dopisni seji dne 22. 5. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil  

o izobraževanju na Visoki šoli za varstvo okolja

1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom ter potrdil o 

izobraževanju, ki jih izdaja Visoka šola za varstvo okolja (v na-
daljevanju VŠVO) in so javna listina. Diplomo dobi študent/-ka, 
ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev 
javno veljavne izobrazbe.

2. člen
VŠVO izdaja naslednjo vrsto diplom o pridobljeni javno 

veljavni izobrazbi:
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi 

prve stopnje,
– diplomo o pridobljeni magistrski izobrazbi druge stopnje,
– dvojnik diplome.
VŠVO izdaja tudi potrdila o izobraževanju, in sicer:
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih pro-

gramih za izpopolnjevanje,
– potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja.

3. člen
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo 

VŠVO. Izdaja se na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, 
dimenzije 420 mm x 297 mm (A3), enkrat zgiban (štiri strani), v 
modro-srebrno-beli za prvo stopnjo in v zeleno-srebrno-beli barvi 
za drugo stopnjo. Na prvi strani je v zgornjem levem kotu odti-
snjen logotip VŠVO v modri oziroma zeleni barvi in srebrni folio 
tisk, na drugi strani je odtisnjen logotip VŠVO v modri oziroma 
zeleni barvi in srebrni folio tisk, na tretji strani je napis diploma v 
srebrnem folio tisku ter žig VŠVO v slepem tisku.

V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, 
datum, kraj in država rojstva diplomanta/ke, zaključen visoko-
šolski strokovni študijski program prve stopnje oziroma magistr-
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ski študijski program druge stopnje, podeljeni strokovni naslov, 
datum zaključka in datum podelitve diplome, kraj diplomiranja, 
zaporedna številka diplome, ime in priimek ter lastnoročni pod-
pis direktorja/ice in dekana/ice VŠVO.

Vsi podatki na diplomi so zapisani v modro-črni oziroma 
zeleno-črni barvi.

Vzorec diplomskih listin je objavljen v prilogi tega pravilni-
ka in je njegov sestavni del.

4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vse-

buje vse s pravilnikom zahtevane informacije. Priloga vsebuje 
datum izdaje, pečat VŠVO, ime in priimek ter lastnoročni pod-
pis direktorja/ice in dekana/ice VŠVO.

5. člen
VŠVO izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno 

preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evi-
dence, ki jo vodi VŠVO razvidno, da mu je bil po zaključenih 
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.

Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se uporablja za 
izdajo diplom VŠVO, s tem, da je v zgornjem desnem kotu na 
prvi strani napisano, da gre za dvojnik.

Na dvojniku diplome se z izjemo zaporedne številke diplo-
me navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati 
diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri ime-
nih in priimkih podpisnikov zapiše "l.r.".

Na hrbtni strani dvojnika diplome direktor/ica in de-
kan/ica VŠVO podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvoj-
nika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik 
diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne 
pečat VŠVO.

V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izda-
nem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.

6. člen
Po opravljenih obveznostih po javno veljavnem študij-

skem programu za izpopolnjevanje ali delu javno veljavnega 
programa za pridobitev izobrazbe, izda VŠVO udeležencem 
potrdilo, ki je javna listina. Oblika in papir sta določena s celo-
stno grafično podobo šole.

Potrdilo vsebuje: ime šole, ime in priimek udeleženca, kraj 
in datum rojstva udeleženca, datum, ko je opravil udeleženec 
vse obveznosti po programu.

Potrdilo o opravljenem delu javno veljavnega študijske-
ga programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatke o 
strokovnem naslovu in stopnji študijskega programa, katerega 
del je.

Potrdilo vsebuje še datum izdaje potrdila in pečat šole.

7. člen
Potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja 

vsebujejo naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, 

lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih toč-
kah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami 
(ECTS).

8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za varstvo okolja, 
sprejet na 3. seji Senata VŠVO, dne 30. 1. 2014.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

doc. dr. Boštjan Pokorny l.r.
dekan VŠVO
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1776. Kolektivna pogodba za lesarstvo

Na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih in Zakona 
o kolektivnih pogodbah sklepata pogodbeni stranki

A) kot predstavnika delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in 

pohištvene industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in 

papir
in
B) kot predstavnika delojemalcev:
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov 

Slovenije

K O L E K T I V N O   P O G O D B O
za lesarstvo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Veljavnost kolektivne pogodbe

(1) Kolektivna pogodba velja:
A) Krajevno: za območje Republike Slovenije.
B) Stvarno: za vse delodajalce, ki so registrirani za opra-

vljanje pretežne dejavnosti v lesarstvu:
– DD/20.000 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnje 

izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva;
– DD/20.100 – Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-

ranje lesa;
– DD/20.200 – Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-

ga lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
– DD/20.300 – Stavbno mizarstvo;
– DD/20.400 – Proizvodnja lesene embalaže;
– DD/20.500 – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, 

slame in protja;
– DD/20.510 – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
– DD/20.520 – Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in 

protja;
– DN 36 – Proizvodnja pohištva, druge predelovalne 

dejavnosti;
– DN 36.1 – Proizvodnja pohištva;
– DN/36.110 – Proizvodnja sedežnega pohištva;
– DN/36.120 – Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-

dajne prostore, razen sedežnega;
– DN/36.130 – Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen 

sedežnega;
– DN/36.140 – Proizvodnja drugega pohištva;
– DN/36.150 – Proizvodnja žimnic;
– DN36.3 – Proizvodnja glasbil;
– DN36.4 – Proizvodnja športnih izdelkov;
– DN36.5 – Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
– DN36.62 – Proizvodnja metel in krtač;
– DN36.63 – Proizvodnja drugih izdelkov.
C) Osebno: za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, 

ki jih ta pogodba zavezuje, in za delavce pri delodajalcih, ki 
trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije. Za 
poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili in od-
govornostmi ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako 
določeno s pogodbo o zaposlitvi. Kolektivna pogodba velja 
tudi za učence, vajence, dijake in študente na praktičnem 
usposabljanju.

D) Časovno: Kolektivna pogodba se sklepa za določen 
čas, in sicer za čas do 30. 4. 2016. Po prenehanju veljav-
nosti kolektivne pogodbe se določbe normativnega dela te 
kolektivne pogodbe uporabljajo še šest mesecev, in sicer do 
30. 10. 2016.

II. NORMATIVNI DEL

1. Tarifni razredi in razvrstitev del

2. člen
Razvrstitev del

(1) Delovna mesta se razvrščajo v sedem zahtevnostnih 
oziroma tarifnih razredov glede na zahtevano strokovno izo-
brazbo, določeno v splošnem aktu, in sicer:

I. enostavna dela,
II. manj zahtevna dela,
III. srednje zahtevna dela,
IV. zahtevna dela,
V. bolj zahtevna dela,
VI. zelo zahtevna dela,
VII. visoko zahtevna dela.
(2) Predlog splošnega akta, s katerim uredi sistemizacijo 

delovnih mest, mora delodajalec pred sprejemom posredovati 
v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati 
mnenje v roku 8 dni. Če je sindikat posredoval mnenje v tem 
roku, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnega akta 
obravnavati in se do njega opredeliti.

3. člen
Tipična dela in naloge

Tipična dela in naloge po zahtevnostnih oziroma tarifnih 
razredih so:

I. zahtevnostni oziroma tarifni razred (enostavna dela)
Enostavna dela, sestavljena iz različnih in kratkotrajnih 

operacij, ki jih je mogoče zaradi njihove tehnološke značilnosti 
opravljati po enostavnem postopku in z enostavnimi delovnimi 
sredstvi. Za opravljanje teh del ni potrebno posebno strokovno 
izobraževanje. Težišče je na pridobivanju delovnih spretnosti in 
navad za praktično delo po posebnih vrstah del in delovnih na-
log. Zahtevana izobrazba: končana osnovnošolska obveznost. 
V to skupino so praviloma razvrščeni delavci, ki opravljajo 
naslednja dela:

– pomožna dela pri strojni in ročni obdelavi, sestavljanju, 
lepljenju, furniranju in pri površinski obdelavi;

– zavijanje in embaliranje polizdelkov in izdelkov;
– ročno brušenje, kitanje, luženje in lakiranje;
– ročno transportiranje materialov, polizdelkov in izdelkov;
– skladiščna dela pri skladiščenju materialov, polizdelkov 

in izdelkov;
– zlaganje in prekladanje žaganega lesa;
– valjanje hlodov na krlišču.
II. zahtevnostni oziroma tarifni razred (manj zahtevna 

dela)
Delovna mesta, ki vključujejo manj zahtevna dela v proi-

zvodnji, obsegajo opravljanje delovnih operacij, ki se ponavljajo 
in izvajajo z enostavnimi ali mehaniziranimi sredstvi, opravlja-
nje manj zahtevnih del pri strojih in napravah ipd. Za to raven 
zahtevnosti je potrebna osnovnošolska izobrazba z dodatnim 
verificiranim programom specifičnega usposabljanja. V to sku-
pino so praviloma razvrščeni delavci, ki opravljajo naslednja 
dela:

– sortiranje in lupljenje hlodovine;
– sortiranje in izračunavanje oblog;
– sekanje in sortiranje odpadkov;
– sestavljanje zabojev in palet;
– čeljenje lesa;
– izdelovanje moznikov;
– strojno spajanje furnirja;
– vrtanje, žaganje in skobljanje polizdelkov;
– izdelovanje konstrukcij;
– tapeciranje delov in polizdelkov;
– strojno šivanje blaga in usnja;
– sestavljanje in lepljenje polizdelkov in podsestavov;
– ročno furniranje robov;
– sklapanje okenskih kril;
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– impregniranje in barvanje sestavnih delov;
– zahtevno luženje in lakiranje;
– zahtevna pomožna dela pri strojih;
– ročna montaža okovja;
– kopiranje in razmnoževanje;
– enostavna administrativna dela.
III. zahtevnostni oziroma tarifni razred (srednje zah-

tevna dela)
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo srednje 

zahtevna, raznovrstna dela na splošnem in tehničnem področju 
– delo z različnimi stroji, z orodjem in napravami. Za opravljanje 
teh del se zahteva višja stopnja razumevanja temeljev delov-
nega procesa, ker so pri opravljanju dela možne nepredvidljive 
delovne situacije, v katerih delavec sam rešuje nastale proble-
me. Zahtevana izobrazba: osnovna šola in dveletni verificirani 
program. V to skupino so praviloma razvrščeni delavci, ki 
opravljajo naslednja dela:

– strojno čiščenje hlodovine;
– razžagovanje hlodovine na polnojarmeniku ali hlodarki;
– izdelovanje iverja;
– krojenje lesa in furnirja;
– zahtevno čeljenje;
– sortiranje žaganega lesa;
– stiskanje na stiskalnicah in furniranje;
– strojno zabijanje moznikov;
– žaganje na večlistni krožni žagi;
– brušenje na večvaljnem brusilnem stroju;
– skobljanje na štiristranskem skobeljnem stroju;
– zahtevno vrtanje, žaganje, brušenje in rezkanje;
– montaža kril in ključavnic;
– izdelovanje nosilcev;
– zastekljevanje oken;
– brizganje;
– upravljanje proizvodnih linij;
– zahtevna administrativna dela;
– zahtevna montažna dela;
– totalna vizualna kontrola izdelkov.
IV. zahtevnostni oziroma tarifni razred (zahtevna dela)
Delovna mesta, ki vključujejo zahtevna in raznovrstna 

dela v pripravi proizvodnje, v izvajanju tehnoloških procesov, v 
kontroli, vzdrževanju strojev in naprav ter tehnično-administra-
tivna dela. Na teh delovnih mestih se zahteva poklicno prak-
tično in teoretično znanje o uravnavanju delovanja procesnih 
naprav, predelavi materialov ipd. ter v večji meri samostojno re-
ševanje konkretnih manjših problemov. Za to raven zahtevnosti 
ustreza znanje, pridobljeno v triletnem srednjem izobraževanju 
(poklicna šola). V to skupino so praviloma razvrščeni delavci, 
ki opravljajo naslednja dela:

– najzahtevnejše sestavljanje končnih izdelkov;
– popravljanje končnih izdelkov;
– izdelovanje šablon, modelov, vzorcev in delovnih pri-

pomočkov;
– strojno brušenje in vzdrževanje rezil;
– montiranje in servisiranje izdelkov na terenu;
– izvajanje sušenja lesa;
– inštruiranje delovne faze;
– upravljanje zahtevnih proizvodnih linij;
– vodenje delovnih skupin v proizvodnji in skladiščih;
– zahtevnejša priprava podatkov za obračun proizvodnje 

in OD;
– zelo zahtevna administrativna dela.
V. zahtevnostni oziroma tarifni razred (bolj zahtevna 

dela)
Delovna mesta, ki vključujejo zahtevnejša raznovrstna 

dela v neposredni proizvodnji; v pripravi dela, storitvena dela, 
administrativna dela, dela, vezana na poslovne funkcije, vo-
denje obratov, izmen itd. Za opravljanje teh del je potrebno 
poglobljeno strokovno znanje določene usmeritve ter znanje 
s področja organizacije dela in varstva pri delu. Za to raven 
zahtevnosti ustreza znanje, pridobljeno v štiriletnem srednjem 
izobraževanju (smer tehnik). V to skupino so praviloma razvr-
ščeni delavci, ki opravljajo naslednja dela:

– izdelovanje kalkulacij;
– upravljanje zahtevnejše kontrole kakovosti;
– vodenje del v oddelku ali na manjšem gradbišču;
– izvajanje proizvodnega dela učencev;
– opravljanje izredno zahtevnih proizvodnih linij;
– samostojna dela v knjigovodstvu in računovodstvu;
– konstruiranje izdelkov;
– izvajanje ekonomske propagande;
– prodajanje proizvodov in izdelkov;
– analiza dela ter študij dela (normiranje);
– planiranje proizvodnje, materiala in vzdrževanja;
– predpisovanje tehnoloških postopkov;
– operativna nabava surovin in materiala na domačem 

trgu;
– operativna prodaja na domačem trgu.
VI. zahtevnostni oziroma tarifni razred (zelo zahtevna 

dela)
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zelo zahtev-

na dela priprave, spremljanja, kontrole, organiziranja, analizira-
nja delovnih procesov, operativno in strokovno vodenje delov-
nih procesov ter vodenje na posameznih področjih poslovanja. 
Za to raven zahtevnosti ustreza pridobljeno znanje v programih 
višješolskega izobraževanja. V to skupino so praviloma razvr-
ščeni delavci, ki opravljajo naslednja dela in naloge:

– organiziranje in vodenje del v več oddelkih;
– oblikovanje dokumentacije;
– organiziranje in oblikovanje delovnih mest;
– študij in oblikovanje internega transporta, vzdrževanja 

surovin, repromateriala in skladiščenja;
– analiza in predpisovanje postopkov kalkulacij;
– raziskovalno delo na posameznem izdelku, surovini, 

repromaterialu;
– zahtevnejša dela v knjigovodstvu in računovodstvu;
– oblikovanje propagandnih sporočil;
– zahtevnejše konstuiranje izdelkov;
– vodenje delovnih procesov;
– vodenje organizacijskih enot ali oddelkov samostojnih 

strokovnih služb;
– projektiranje tehnologij proizvodnje;
– opravljanje tehnološko komercialnih del v inženiringu;
– operativna prodaja na tujih trgih;
– vodenje inovacijske dejavnosti;
– planiranje proizvodnih procesov.
VII. zahtevnostni oziroma tarifni razred (visoko zah-

tevna dela)
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo visoko zah-

tevna dela načrtovanja, analiziranja, organiziranja razvoja, 
delovnih procesov, oblikovanja novih teoretičnih in praktičnih 
rešitev, vodenja poslovanja, strokovnega vodenja delovnih pro-
cesov, svetovanja ipd. Za to raven zahtevnosti ustreza znanje, 
pridobljeno v programih visokošolskega izobraževanja. V to 
skupino so praviloma razvrščeni delavci, ki opravljajo nasle-
dnja dela:

– oblikovanje in predpisovanje informacijskih sistemov;
– analiza in projektiranje domačega trga;
– razvoj nadomestnih surovin in repromaterialov;
– razvoj in projektiranje strojev, naprav, orodij in načinov 

dela;
– projektiranje proizvodnih procesov;
– razvoj in oblikovanje tehnoloških procesov;
– razvoj in oblikovanje proizvodov;
– analiza in projektiranje zunanjega trga.

2. Pogodba o zaposlitvi

4. člen
Pogodba o zaposlitvi

(1) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:
– podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega 

prebivališča oziroma sedeža,
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– datum nastopa dela,
– naziv delovnega mesta oziroma podatke o vrsti dela, 

za katerega delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi, s kratkim 
opisom dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi,

– kraj opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja 
velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,

– čas trajanja delovnega razmerja in določilo o načinu 
izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi 
za določen čas,

– določilo, ali gre za delovno razmerje s polnim ali krajšim 
delovnim časom,

– določilo o dnevnem ali tedenskem rednem delovnem 
času in razporeditvi delovnega časa,

– določilo o znesku osnovne plače delavca v evrih, ki 
mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o 
morebitnih drugih plačilih,

– določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem 
obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,

– določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja 
letnega dopusta,

– dolžino odpovednih rokov,
– navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca 

oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela 
delavca, in

– druge pravice in obveznosti v primerih, določenih z 
zakonom o delovnih razmerjih.

(2) Delodajalec zagotovi ustrezno informiranost in dosto-
pnost kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov delavcem. 
Delavec lahko kadarkoli zahteva vpogled v vsebino kolektivnih 
pogodb oziroma splošnih aktov, delodajalec pa mu tega ne 
sme odreči.

5. člen
Drugi primeri sklepanja delovnega razmerja za določen čas

Poleg v zakonu določenih primerov se pogodba o za-
poslitvi za določen čas lahko sklene, če gre za:

– delo na določenem projektu,
– delo v predstavništvih in hčerinskih družbah v tujini.

6. člen
Projektno delo

V primeru priprave oziroma izvedbe dela, ki je projektno 
organizirano, delodajalec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas z istim delavcem in za isto ali drugo delo za 
več kot dve leti.

3. Poskusno delo in pripravništvo

7. člen
Poskusno delo

(1) V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec lahko 
dogovorita o poskusnem delu.

(2) Trajanje poskusnega dela za posamezna dela lahko 
znaša:

– za dela I. do III. zahtevnostnega oziroma tarifnega ra-
zreda največ 1 mesec,

– za dela IV. zahtevnostnega oziroma tarifnega razreda 
največ 2 meseca,

– za dela V. zahtevnostnega oziroma tarifnega razreda 
največ 4 mesece,

– za dela od VI. zahtevnostnega oziroma tarifnega razre-
da dalje največ 6 mesecev.

(3) Obdobje poskusnega dela se lahko tudi skrajša, če 
se tako s pisnim sporazumom dogovorita delavec in deloda-
jalec.

(4) Način spremljanja poskusnega dela in oblikovanje 
ocene tega dela se določi v podjetniški kolektivni pogodbi 
oziroma drugem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi za 
male delodajalce.

8. člen
Pogodba o zaposlitvi pripravnika

(1) Delodajalec lahko po lastni odločitvi sklene pogodbo 
o zaposlitvi s pripravnikom, ki pri delodajalcu začne prvič po 
končanem izobraževanju opravljati dela, ustrezna vrsti in sto-
pnji njegove strokovne izobrazbe in v okviru programa izobra-
ževanja za poklic ni imel programa praktičnega usposabljanja 
ali obvezne prakse v takem obsegu, da bi samostojno opravljal 
delo v svoji stroki.

(2) Pripravništva ni potrebno opravljati delavcu, ki je v na-
daljnjem izobraževanju ob delu ali iz dela dosegel višjo stopnjo 
izobrazbe v okviru svojega poklica ali stroke.

9. člen
Trajanje pripravništva

(1) Pripravništvo se določi za različno dolga obdobja 
glede na stopnjo strokovne izobrazbe, če poseben zakon ne 
določa drugače, in sicer:

– za dela IV. in V. stopnje strokovne izobrazbe največ 
6 mesecev,

– za dela VI. stopnje strokovne izobrazbe največ 9 me-
secev,

– za dela nad VI. stopnjo strokovne izobrazbe največ 
12 mesecev,

(2) Pripravništvo se lahko podaljša, če opravičena odso-
tnost delavca, ki opravlja pripravništvo za dela IV. in V. stopnje 
strokovne izobrazbe, traja najmanj 14 dni, za dela VI. stopnje 
najmanj 21 dni in za dela nad VI. stopnjo najmanj 28 dni. 
Pripravništvo se lahko podaljša za toliko časa, kolikor traja 
opravičena odsotnost delavca.

(3) Delavcu – pripravniku, ki opravlja pripravništvo tako, 
da dela s krajšim delovnim časom od polnega, se v odvisnosti 
od dolžine delovnega časa, čas pripravništva podaljša največ 
za tri mesece (IV. in V. stopnja), štiri mesece (VI. stopnja), ozi-
roma največ šest mesecev (nad VI. stopnjo).

(4) V pogodbi o zaposlitvi se določi tudi trajanje priprav-
ništva in mentorja.

(5) Zaradi nadpovprečne uspešnosti pripravnika se lahko 
na predlog mentorja pripravništvo skrajša največ za ½ (polo-
vico).

(6) Delavcu, ki se je ob delu ali iz dela izobraževal v drugi 
stroki ali za drug poklic in je že opravil pripravniški izpit, se 
pripravništvo skrajša za čas trajanja splošnega dela priprav-
niškega programa, opraviti pa mora le posebni del pripravni-
škega izpita.

10. člen
Spremljanje in ocenjevanje pripravništva

(1) Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi men-
tor ali ustrezna strokovna služba. Delodajalec mora omogočiti 
pripravniku v okviru usposabljanja za samostojno opravljanje 
dela tudi pripravo na izpit.

(2) Mentor mora imeti najmanj enako stopnjo strokovne 
izobrazbe kot pripravnik in najmanj tri leta delovnih izkušenj.

(3) V pogodbi o zaposlitvi pripravnika se določi način 
spremljanja in ocenjevanja pripravništva.

(4) Pripravniški izpit vsebuje preizkus znanja stroke in 
delovnega področja, za katerega se je pripravnik usposabljal. 
Komisija za pripravniški izpit šteje najmanj tri člane, ki imajo 
praviloma enako ali višjo stopnjo strokovne izobrazbe kot pri-
pravnik in tri leta delovnih izkušenj. Mentor sodeluje pri delu 
komisije, vendar ni njen član.

(5) Pripravnik opravlja pripravniški izpit najkasneje do 
izteka pripravniške dobe. Če pripravniškega izpita ne opravi, 
ga ima pravico ponovno opravljati v roku, ki ne sme biti krajši 
od 15 dni in ne daljši od 45 dni. Če pripravniškega izpita tudi 
drugič ne opravi in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za dolo-
čen čas, mu preneha pogodba o zaposlitvi z dnem ponovnega 
opravljanja pripravniškega izpita.
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4. Opravljanje drugega dela

11. člen
Začasno opravljanje drugega ali dodatnega dela
(1) Po nalogu delodajalca je delavec dolžan začasno 

opravljati drugo delo, kot je določeno v pogodbi o zaposlitvi, 
pod pogoji, navedenimi v tem členu.

(2) Zaradi nujne potrebe delovnega procesa in orga-
nizacije dela se delavcu lahko začasno odredi vsako drugo 
delo, ki ustreza njegovim kvalifikacijam in zmožnostim.

(3) Delavec je dolžan začasno opravljati delo, ki ne 
ustreza njegovim kvalifikacijam, v primerih:

– višje sile (naravnih ali drugih nesreč, pri katerih je 
ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje),

– reševanja človeških življenj in zdravja,
– nenadnega kvara surovin in materiala, ki povzroča 

popolni ali delni zastoj delovnega procesa, ter v primeru 
okvare delovnih naprav in obratov,

– nadomeščanja začasno odsotnega delavca,
– če je delo nujno potrebno opraviti, da se prepreči 

večja škoda,
– ob nenadnih okvarah delovnih naprav, ki so bistvene-

ga pomena za neprekinjeni proizvodni proces,
– odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposob-

nosti, za čas trajanja odpovednega roka,
– doseganja boljše izkoriščenosti kapacitet in delovne 

sposobnosti delavcev.
(4) O obstoju pogojev iz drugega in tretjega odstavka 

tega člena in o smotrnosti odreditve dela odloča delodajalec.
(5) Delavec je dolžan opravljati drugo delo, dokler 

obstajajo razlogi, navedeni v tem členu, vendar pa največ 
45 dni za posamezni primer.

(6) Sklep o odreditvi drugega dela sprejme poslovodni 
organ ali od njega pooblaščeni delavec. Ugovor delavca na 
ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.

(7) Delavec prejme v vseh primerih odreditve drugega 
dela enako plačo, kot jo prejema na svojem delovnem me-
stu, oziroma plačo, ki je zanj ugodnejša.

12. člen
Napotitev na delo v drug kraj

(1) V primeru, ko je kraj opravljanja dela v pogodbi o 
zaposlitvi širše določen, delodajalec lahko napoti delavca 
na opravljanje dela v drug kraj pod pogoji iz pogodbe o 
zaposlitvi.

(2) Sprememba sedeža delodajalca se ne šteje za na-
potitev na delo v drug kraj in ne pomeni obvezne spremembe 
pogodbe o zaposlitvi.

(3) Delavca ni mogoče napotiti na delo v drug kraj brez 
njegove privolitve, če bi zaradi tega trajala pot na delo in z 
dela v normalnih okoliščinah z javnimi prevoznimi sredstvi:

a) za matere delavke z otrokom do treh let starosti – 
skupaj več kot dve uri dnevno,

b) za delavke samohranilke z otrokom do osmega leta 
starosti, če nimajo možnosti zagotoviti otroškega varstva – 
skupaj več kot dve uri dnevno,

c) za delavce invalide z omejitvami glede na vožnjo – 
skupaj več kot dve uri dnevno,

d) za druge delavce – skupaj več kot tri ure dnevno.
(4) V primerih, naštetih v točkah iz prejšnjega odstavka, 

je delodajalec dolžan delavcu povrniti celotne stroške prevo-
za na delo in z dela z javnimi prevoznimi sredstvi.

(5) Če napotitev delavca v drug kraj brez njegove privo-
litve zaradi oddaljenosti kraja dela izven primerov iz tretjega 
odstavka zahteva spremembo delavčevega prebivališča, mu 
je potrebno zagotoviti enakovredne bivalne pogoje.

(6) Za čas napotitve delavec ne more prejemati manjše 
osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo, kot 
jo je prejemal pred napotitvijo.

13. člen
Delo na domu

Glede sklenitve pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela 
na domu se neposredno uporabljajo določbe zakona o delovnih 
razmerjih

5. Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi  
in odpovedni roki

14. člen
Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi 
iz poslovnih razlogov:

– imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku 
brez soglasja organa, čigar član je, ali sindikata, če ravna v 
skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlit-
vi, razen če v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno 
ustrezno zaposlitev ali če gre za odpoved v postopku prene-
hanja delodajalca,

– delavskemu zaupniku,
– članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce,
– članu sveta delavcev.
Varstvo pred odpovedjo traja ves čas opravljanja njihove 

funkcije in še 18 mesecev po njenem prenehanju. Ta čas pa 
je za enako število mesecev krajši v primerih, ko je manj kot 
18 mesecev trajalo nepretrgano članstvo v posameznem orga-
nu, za katerega velja imuniteta.

(2) Delodajalec ne sme starejšemu delavcu brez njego-
vega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz po-
slovnega razloga, dokler delavec ne izpolni minimalnih pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine, razen če mu ni 
zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih 
pogojev za starostno pokojnino. Tako varstvo ne velja v primeru 
prenehanja delodajalca.

(3) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi 
delavki v času nosečnosti ter ves čas, ko doji otroka, in ne staršem 
v času, ko izrabljajo starševski dopust v obliki polne odsotnosti z 
dela. Če delodajalec ob izteku odpovedi ne ve za nosečnost de-
lavke, velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo po zakonu. 
Ne glede na navedeno pa delodajalec lahko odpove pogodbo o 
zaposlitvi in delavcu lahko preneha delovno razmerje, po predho-
dnem soglasju inšpektorja za delo, če so podani razlogi za izredno 
odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.

15. člen
Odpovedni roki

(1) Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, je od-
povedni rok:

– 30 dni za delavce na delovnih mestih I. do III. stopnje 
zahtevnosti,

– 60 dni za delavce na delovnih mestih IV. in V. stopnje 
zahtevno,

– 90 dni za delavce na delovnih mestih nad V. stopnjo 
zahtevnosti.

(2) Glede drugih odpovednih rokov se uporabljajo določila 
zakona o delovnih razmerjih.

(3) Če odpove pogodbo o zaposlitvi delodajalec, ima de-
lavec v času odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela 
zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače 
v trajanju do 10 ur na mesec, najmanj po 2 uri skupaj.

6. Delovni čas

16. člen
Polni delovni čas

(1) Za polni delovni čas se šteje največ 40 ur na teden, 
vključno s polurnimi delovnimi odmori, v skladu z letnim razpo-
redom delovnega časa.
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(2) Delovni čas je praviloma enakomerno razporejen na pet 
dni v tednu, od ponedeljka do petka. Pričetek delovnega časa 
in morebitne delovne izmene se določijo z aktom delodajalca.

(3) Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb upo-
rabnikov je delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Pri 
neenakomerni razporeditvi polnega delovnega časa ter začasni 
prerazporeditvi polnega delovnega časa delovni čas ne sme 
trajati več kot 56 ur na teden.

(4) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazpore-
ditvi delovnega časa v primerih, ko to narekujejo objektivni ali 
tehnični razlogi ali razlogi organizacije dela, se upošteva poln 
delovni čas kot povprečna obveznost v obdobju, ki ne sme biti 
daljše od 12 mesecev. V primeru neizravnanega viška mora 
delodajalec v roku 6 mesecev omogočiti, da delavec izkoristi 
presežek ur. V primeru, da tega ne omogoči, mu mora plačati 
nadurni dodatek po postavki za nadure na osnovi plače zadnje-
ga obračunskega meseca.

17. člen
Delovni čas, krajši od polnega

Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni 
čas, ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delov-
nega razmerja, skladno z določili zakona.

18. člen
Nadurno delo

(1) Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati 
delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo v primerih, 
navedenih v zakonu, ter še v naslednjih izjemnih primerih:

– da se opravi delo, ki ni moglo biti opravljeno zaradi 
pomanjkanja energije,

– da se opravi delo za izpolnitev pogodbeno dogovorjenih 
obveznosti,

– da se izpolnijo nakupno-prodajne obveznosti,
– kadar je potrebno opraviti nujna dela nenadno odsotne-

ga delavca in dela ni mogoče odložiti.
(2) Delodajalec mora delavcu ali večjemu številu delavcev 

nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom 
dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega 
dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu oziroma delav-
cem pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi 
tudi ustno. V tem primeru se pisno odreditev vroči delavcu 
oziroma delavcem naknadno, vendar najkasneje do konca 
delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

(3) Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, 
največ 20 ur na mesec in največ 180 ur na leto. Delovni dan 
lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna 
časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v 
obdobju šestih mesecev.

(4) Delo preko polnega delovnega časa je poseben de-
lovni pogoj, na podlagi katerega ima delavec pravico do po-
sebnega dodatka.

(5) Za nadurno delo je potrebno predhodno pisno soglasje 
delavca oziroma delavke v primerih določenimi z zakonom.

(6) V primeru odreditve nadurnega dela pripada delavcu 
oziroma delavcem po izteku rednega delovnega časa prime-
ren delovni odmor. Dolžina in kriterij za delovni odmor se 
podrobneje določi s podjetniško kolektivno pogodbo oziroma 
s splošnim aktom.

19. člen
Nočno delo

Za nočno delo se neposredno uporabljajo določbe zakona 
o delovnih razmerjih.

20. člen
Začasna prerazporeditev delovnega časa

Za začasno prerazporeditev delovnega časa se neposre-
dno uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih.

21. člen
Letni razpored delovnega časa

(1) Delodajalec je dolžan najkasneje do konca koledar-
skega leta določiti letni razpored delovnega časa (delovni ko-
ledar) za naslednje leto.

(2) Letni razpored delovnega časa mora določiti delovne 
dneve in proste dneve v posameznem mesecu.

(3) Delodajalec obvesti delavce o koledarju dela na na-
čin, ki je običajen za obveščanje v družbi, sindikat pa s pisnim 
obvestilom.

7. Odsotnost z dela

22. člen
Neplačana odsotnost z dela

(1) Delavec ima pravico odsotnosti z dela brez nadome-
stila plače zlasti v naslednjih primerih:

– neodložljivih osebnih opravkov,
– zasebnega potovanja,
– popravila hiše ali stanovanja,
– izobraževanja v lastnem interesu,
– zdravljenja na lastne stroške,
– nege družinskega člana, ki ni medicinsko potrebna.
(2) Za odsotnost z dela iz prejšnjega odstavka zaprosi 

delavec v pisni obliki, odobri pa jo poslovodni organ delo-
dajalca ali od njega pooblaščeni delavec, vendar le, kadar 
delavec odsotnosti ne more uresničiti iz rednega letnega 
dopusta.

(3) Poslovodni organ delodajalca lahko delavčevo zahte-
vo za neplačano odsotnost z dela zavrne, če trenutne zahteve 
delovnega procesa takšne odsotnosti ne dopuščajo.

(4) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela brez nado-
mestila plače do največ 30 delovnih dni v koledarskem letu.

(5) V primeru neplačane odsotnosti lahko delodajalec od 
delavca zahteva povrnitev plačanih davkov in prispevkov.

23. člen
Plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do 
največ 7 delovnih dni v letu zaradi:

Št. delovnih dni

– lastne poroke 1

– smrti zakonca, otroka, posvojenca 
ali pastorka 2

– smrti staršev (oče, mati, očim, mačeha, 
posvojitelj) 2

– smrti zakončevih staršev in smrti starih 
staršev 1

– selitve delavca iz kraja v kraj, če je v 
interesu delodajalca do 2

– elementarnih nesreč do 5

Trajanje odsotnosti po peti in šesti alineji določi, upošte-
vajoč dejanske okoliščine, poslovodni delavec.

24. člen
Letni dopust

(1) Delavec ima upoštevaje določbo drugega odstavka 
16. člena te kolektivne pogodbe (poln delovni čas) pravico do 
letnega dopusta v minimalnem trajanju 20 delovnih dni, ne 
glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od 
polnega.

(2) Pri določanju dolžine letnega dopusta se poleg zakon-
skih upoštevajo še naslednji kriteriji:
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– delovna doba delavca pri zadnjem delodajalcu,
– zahtevnost dela,
– pogoji dela.
Vrednotenje izbranih kriterijev se določi v podjetniški ko-

lektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca.
(3) Letni dopust traja največ 30 delovnih dni, tudi v prime-

ru, da delavcu po različnih kriterijih pripada več delovnih dni. 
Izjemoma lahko koristijo 3 dodatne dni letnega dopusta le sta-
rejši delavci, katerim po različnih drugih kriterijih pripada 28 ali 
več dni letnega dopusta (skupaj do največ 33 delovnih dni).

(4) Glede določanja trajanja letnega dopusta, pridobitve 
pravice oziroma izrabe letnega dopusta se neposredno upo-
rabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih.

(5) Obvestilo o odmeri števila dni letnega dopusta za te-
koče leto izda delodajalec do 1. marca tekočega leta.

8. Disciplinska in odškodninska odgovornost

25. člen
Disciplinska odgovornost

(1) Delavec je dolžan izpolnjevati pogodbene in druge 
obveznosti iz delovnega razmerja.

(2) Disciplinsko odgovornemu delavcu delodajalec izreče 
opomin ali denarno kazen.

(3) Za kršitve obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi je dela-
vec disciplinsko odgovoren.

(4) Denarno kazen je mogoče izreči največ v višini do 
20 % plače delavca, ki jo je prejel v mesecu pred izrečeno de-
narno kaznijo, oziroma ki bi jo prejel, če bi delal.

(5) Disciplinski ukrep denarne kazni se izreče v trajanju 
največ šest mesecev.

(6) Pri ugotavljanju disciplinske odgovornosti se uporab-
ljajo določbe zakona o delovnih razmerjih.

26. člen
Odškodninska odgovornost

(1) Kadar delavec pri delu ali v zvezi z delom namenoma 
ali iz hude malomarnosti povzroči škodo, tako da okvari de-
lovna sredstva, zamudi rok za izvedbo dela ali izda službeno 
skrivnost, višine škode pa ni mogoče natančno ugotoviti ali bi 
ugotavljanje povzročilo nesorazmerne stroške, se odškodnina 
odmeri po načelu pravičnosti v pavšalnem znesku.

(2) Pavšalna odškodnina znaša do šest plač delavca, ki 
jo je prejel v mesecu pred odmero.

(3) Če dejanje ni bilo storjeno namenoma, se lahko vi-
šina odškodnine zmanjša, oziroma se delavec oprosti plačila 
odškodnine, če je oprostitev primerna glede na gmotno stanje 
delavca in njegov odnos do dela.

(4) Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi 
z delom, mu jo mora delodajalec povrniti po splošnih načelih 
civilnega prava.

27. člen
Varstvo pri delu

(1) Glede varstva pri delu in varovanja zdravja delavcev 
se neposredno uporabljajo določbe Zakona o varnosti in zdrav-
ju pri delu ter drugi predpisi.

(2) Vsi ukrepi, ki so v zvezi z varnostjo in varovanjem 
zdravja delavcev pri delu, so strošek delodajalca.

(3) Vsak delavec je dolžan skrbeti za lastno varnost in 
zdravje v skladu s svojo usposobljenostjo, pisnimi ter ustnimi 
navodili delodajalca.

9. Izobraževanje

28. člen
Izobraževanje za pridobitev nove stopnje izobrazbe
(1) Izobraževanje za pridobitev nove stopnje izobrazbe 

poteka praviloma izven delovnega časa.

(2) Če se delavec izobražuje za pridobitev nove stopnje 
izobrazbe in je izobraževanje organizirano izven delovnega 
časa, se uredijo pravice in obveznosti delavca ter delodajalca 
s pogodbo o izobraževanju.

(3) Delavcu, ki je napoten na izobraževanje za pridobitev 
nove stopnje izobrazbe, delodajalec krije stroške šolnine in 
ostale stroške, povezane z izobraževanjem, skladno s pogodbo 
o izobraževanju.

29. člen
Usposabljanje in izpopolnjevanje

(1) Usposabljanje in izpopolnjevanje praviloma poteka po-
lovico med delovnim časom in polovico izven delovnega časa.

(2) Če se delavec usposablja ali izpopolnjuje med delov-
nim časom, se ta čas šteje v redni delovni čas, delavec pa ima 
enake pravice, kot da bi delal.

(3) Delavcu, ki ga delodajalec napoti na izpopolnjevanje in 
usposabljanje, delodajalec krije naslednje stroške:

– prevoz;
– šolnino ali kotizacijo;
– stroške prehrane;
– stroške bivanja.

30. člen
Učenci in študenti na praksi

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na praksi 
(obvezni, počitniški):

– plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolek-
tivne pogodbe,

– seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustre-
zna zaščitna sredstva,

– zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe 
na delu,

– prehrano med delom,
– ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo.

31. člen
Mentorji praktičnega pouka

Delodajalec, ki izvaja praktični pouk v dualnem sistemu 
poklicnega izobraževanja, zagotavlja delavcu – mentorju prak-
tičnega pouka:

– dodatno strokovno in andragoško-pedagoško usposa-
bljanje za opravljanje nalog mentorja,

– delno oprostitev delovnih obveznosti na delovnem me-
stu, tako da skupaj z mentorstvom njegova polna delovna 
obveznost ne bo presegala polnega delovnega časa.

10. Pogoji za delovanje sindikata

32. člen
Splošni pogoji

1. S kolektivno pogodbo se ne posega v svobodno usta-
navljanje in delovanje sindikatov pri delodajalcih ter v pravice 
sindikata, da v skladu s svojo vlogo in nalogami daje pobude, 
predloge, stališča in zahteve pristojnim organom.

2. Delodajalec je dolžan v skladu z zakonom zagotoviti 
sindikatom sodelovanje v vseh postopkih odločanja o pravicah, 
obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja.

3. Delodajalec zagotavlja sindikatu, organiziranem pri 
delodajalcu:

– prost dostop zunanjih predstavnikov k delodajalcu na 
podlagi vnaprejšnjega dogovora,

– svobodo sindikalnega obveščanja in širjenja sindikal-
nega tiska,

– prostorske pogoje za delo sindikatov, njihovih organov 
in sindikalnih zaupnikov,

– tehnično izvedbo obračuna in plačevanja članarine sin-
dikatom za člane sindikata.

4. Delovanje sindikata ni mogoče omejiti z odločitvami 
organov delodajalca.
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33. člen
Pogoji za opravljanje sindikalne dejavnosti

(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu oziroma s po-
godbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med sindikati 
in delodajalcem se določijo materialni pogoji za delo sindikata.

(2) Če ni drugače dogovorjeno, se za opravljanje sindikalne 
dejavnosti zagotavlja:

– ena plačana ura letno na vsakega člana sindikata pri 
delodajalcu, vendar ne manj kot 30 ur letno, če je do 20 za-
poslenih, in ne manj kot 60 ur, če je več kot 20 zaposlenih, 
ter pol ure za vsakega od preostalih zaposlenih delavcev, za 
opravljanje sindikalnih funkcij. V tako določeno število ur se ne 
všteva sodelovanje sindikalnih zaupnikov v organih sindikalnih 
central in v organih sindikatov dejavnosti – na višjih nivojih. O 
okvirnem režimu izrabe določenega števila ur za delo sindikalnih 
zaupnikov se dogovorijo sindikati in poslovodni organ. Pri tem 
upoštevajo potrebe in interese članov sindikatov in zahteve 
delovnega procesa:

– trije plačani delovni dnevi letno za usposabljanje sindikal-
nih zaupnikov, vendar skupno število teh ur ne more presegati 
tretjine ur iz prejšnje alinee.

(3) Število sindikalnih zaupnikov pri delodajalcu, ki uživajo 
delovnopravno imuniteto, se določi s podjetniško kolektivno po-
godbo oziroma s pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno 
delo med sindikati in delodajalcem.

(4) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se lahko 
predvidi sklicevanje članskih sestankov največ dvakrat letno 
med delovnim časom.

(5) Ne glede na zagotovljene materialne pogoje za delo 
sindikata po tem členu se delodajalec in reprezentativni sindikat 
pri delodajalcu lahko dogovorita, da za čas opravljanja profesi-
onalne funkcije pripada sindikalnemu zaupniku plača najmanj v 
višini, kot jo je prejemal pred začetkom opravljanja te funkcije.

34. člen
Imuniteta sindikalnega zaupnika

(1) Sindikalni zaupnik zaradi sindikalne dejavnosti uživa 
imuniteto.

(2) Sindikalnemu zaupniku zaradi njegove sindikalne de-
javnosti ni mogoče znižati plače brez soglasja sindikata ali začeti 
zoper njega disciplinski ali odškodninski postopek ali ga kako 
drugače postaviti v manj ugoden položaj oziroma podrejen po-
ložaj.

(3) Rok, v katerem je sindikat dolžan dati soglasje, je 8 dni. 
Če se v tem roku ne opredeli, velja, da je dal soglasje.

(4) Če sindikat ni dal soglasja, lahko delodajalec sproži 
postopek pomirjanja. Dokazno breme je na delodajalcu.

(5) Pomirjanje lahko sproži sindikat tudi v primeru, če meni, 
da je sindikalni zaupnik šikaniran zaradi sindikalne dejavnosti.

35. člen
Obveščanje delavcev

(1) Delodajalec je dolžan na zahtevo reprezentativnega 
sindikata obveščati delavce:

– o letnih in večletnih planih delodajalca,
– v primeru poslabšanja poslovnih rezultatov, morebitnih 

motenj v poslovanju ali likvidnostnih težav,
– o doseženih letnih poslovnih rezultatih,
– o predlogih splošnih aktov in sklepov, s katerimi se v skla-

du s kolektivno pogodbo na splošno urejajo določena vprašanja 
s področja delovnih razmerij in plač.

(2) Dolžnosti obveščanja ni, če gre za poslovno tajnost.

11. Prejemki iz delovnega razmerja

36. člen
Splošne določbe

(1) Določila in zneski tega poglavja kolektivne pogodbe 
in tarifne priloge so obvezni minimalni standardi za določanje 

vsebine podjetniških kolektivnih pogodb ali splošnih aktov pri 
delodajalcih.

(2) Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nanašajo na 
plače in nadomestila, so v bruto zneskih. Osebni prejemki in 
povračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo v zneskih, ki 
jih določa ta kolektivna pogodba, vendar pod pogoji iz Uredbe 
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo, in ne več, kot znašajo zgornji 
zneski iz iste Uredbe.

(3) Pri uveljavljanju pravic pri zadnjem delodajalcu se v 
delovno dobo šteje vsa delovna doba:

– pri zadnjem delodajalcu,
– pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delo-

dajalca,
– za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajal-

cih, od katerih so bili prevzeti.
(4) Pri uveljavljanju pravic na podlagi skupne delovne 

dobe se v delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, 
ki jih je delavec prebil na delu, bodisi v delovnem razmerju 
doma ali v tujini, bodisi pri opravljanju samostojne dejavnosti, 
ki so ustrezno potrjena z vpisom v delovno knjižico, razen do-
kupljene, beneficirane in posebne zavarovalne dobe.

(5) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od 
polnega delovnega časa, pripadajo povračila stroškov v zvezi z 
delom v celoti, drugi osebni prejemki (iz točke 3 Tarifne priloge) 
pa sorazmerno s časom, prebitim na delu.

(6) Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti 
daljša od enega meseca. Plača se izplača najkasneje 18 dni 
po preteku plačilnega obdobja. Če delodajalec spreminja ob-
računsko obdobje, mora za vmesno obdobje izplačati plačo 
najkasneje v 18 dneh po preteku tega vmesnega obdobja.

(7) Plače se izplačujejo v denarju ali se nakazujejo na 
osebni račun delavca.

(8) Nadomestila, drugi osebni prejemki in povračila stro-
škov v zvezi z delom se izplačujejo preko bančnega računa 
delavca ali na drug brezgotovinski način.

(9) Če delavec dela pri več delodajalcih, uveljavlja pravice 
iz te kolektivne pogodbe pri posameznem delodajalcu v skladu 
z dogovorom med delodajalcema.

(10) Delodajalec z metodologijo za vrednotenje delovnih 
mest lahko razvrsti delovna mesta iz posameznih tarifnih razre-
dov na več podrazredov – plačilnih razredov.

(11) Delodajalec je dolžan pri spremembi metode za vre-
dnotenje delovnih mest pisno seznaniti sindikate pri deloda-
jalcu.

37. člen
Vrste osebnih prejemkov

(1) Osebni prejemki delavca v delovnem razmerju so:
a. plača,
b. nadomestilo plače,
c. druge vrste plačil, kamor sodijo:
– drugi osebni prejemki
– povračila stroškov v zvezi z delom.
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za de-

lovno uspešnost in dodatkov.
(2) Drugi osebni prejemki so:
– regres za letni dopust,
– odpravnine ob upokojitvi,
– jubilejne nagrade,
– solidarnostne pomoči.
(3) Povračila stroškov v zvezi z delom:
– prevoz na delo in z delo,
– prehrana med delom,
– povračila stroška za službena potovanja in
– terenski dodatek,
– nadomestilo za ločeno življenje.
(4) Če delavec dela pri več delodajalcih, uveljavlja pravice 

iz te kolektivne pogodbe pri posameznem delodajalcu v skladu 
z dogovorom med delodajalcema.
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(5) Najnižja osnovna plača, določila o višini dodatkov 
in kriteriji za izračun uspešnosti so javni. Obračunane plače 
posameznega delavca v družbi so zaupne. Vsak delavec ima 
pravico do vpogleda v svojo obračunano plačo.

38. člen
Tarifna priloga

Tarifna priloga kot sestavni del te kolektivne pogodbe 
določa:

– najnižja osnovna plača po tarifnih razredih,
– način usklajevanja najnižje osnovne plače,
– zneske drugih osebnih prejemkov,
– zneske povračil stroškov v zvezi z delom,
– možnost znižanja in načina usklajevanja plač.

39. člen
Najnižja osnovna plača

(1) Najnižja osnovna plača je vrednost najmanj zahtevne-
ga dela v tarifnem razredu za:

– povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz letnega 
delovnega časa, ki znaša 174 ur za poln delovni čas ob pogo-
jih 40-urnega delavnika ali krajšega delovnega časa, ki je po 
zakonu izenačen s polnim delovnim časom oziroma iz tega 
izračunana delovna ura.

(2) Najnižja osnovna plača iz te kolektivne pogodbe se 
usklajuje na način, kot je določen v tarifni prilogi.

(3) Najnižja osnovna plača pri delodajalcu ne more biti nižja 
od najnižje osnovne plače, določene v tej kolektivni pogodbi.

40. člen
Osnovna plača

(1) Višina osnovne plače delavca je enaka ali višja od 
najnižje osnovne plače, določene za posamezni tarifni razred.

(2) Osnovna plača se določi v mesečnem znesku ali zne-
sku na uro. Dogovorjeni mesečni znesek velja za:

– povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz letnega 
delovnega časa, ki znaša 174 ur za poln delovni čas ob pogo-
jih 40-urnega delavnika ali krajšega delovnega časa, ki je po 
zakonu izenačen s polnim delovnim časom oziroma iz tega 
izračunana delovna ura;

– zahtevnost dela.

41. člen
Plačilo za delovno uspešnost delavca

(1) Del plače za delovno uspešnost delavca je lahko se-
stavljeno iz stimulacije in napredovanja.

(2) Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti delavca se 
normativno določijo v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali v 
splošnem aktu delodajalca in morajo biti delavcem znana pred 
začetkom opravljanja dela.

(3) Oblike oziroma osnove stimulacije so primeroma: 
provizije, količinski normativi, premijske nagrade, prihranki na 
stroških, delo v projektih.

(4) Stimulacija se lahko določa za posameznika ali sku-
pino delavcev.

(5) Kadar se uporabijo skupinski normativi za ugotavljanje 
delovne uspešnosti, se njihovi učinki delijo na delavce v skladu 
z osnovno plačo delavca in opravljenim delovnim časom.

42. člen
Nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov

(1) V primeru, da delavec ne dosega pričakovanih de-
lovnih rezultatov, je lahko njegova osnovna plača znižana v 
skladu z določili podjetniške kolektivne pogodbe ali drugega 
akta delodajalca.

(2) Če delavec 3 mesece ne dosega normativov oziro-
ma pričakovanih delovnih rezultatov, lahko delodajalec sproži 
postopek za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nespo-
sobnosti.

43. člen
Plačilo za delovno uspešnost delavca iz naslova 

napredovanja
(1) Delavec na istem delovnem mestu lahko napreduje.
(2) Kriteriji in merila za napredovanje morajo biti delavcem 

znana pred začetkom opravljanja dela.
(3) Plača iz naslova napredovanja ni trajna pravica delavca.

44. člen
Plačilo za poslovno uspešnost

(1) Del plače na osnovi uspešnosti poslovanja družbe je 
trinajsta plača.

(2) Kriteriji in višino sredstev za izplačilo trinajste plače 
določi poslovodstvo samo ali na predlog reprezentativnega 
sindikata pri delodajalcu.

(3) Božičnica je lahko del plače iz uspešnosti poslovanja 
družbe. Izplača se v primeru uspešnosti poslovanja družbe 
pred zaključkom koledarskega leta vsem delavcem v enakem 
znesku.

(4) Božičnica se izplača tudi kot druga vrsta plačil.
(5) Delavcu, ki ni delal vse leto, pripada del plače iz 

naslova uspešnosti poslovanja v sorazmerni višini glede na 
prisotnost med letom.

(6) Če je v kolektivni pogodbi pri delodajalcu določeno, da 
je del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost, je le-to izvzeto 
iz osnove za izračun višine nadomestila.

45. člen
Dodatki za posebne pogoje dela

(1) Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz:
– razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj 

ugoden,
– posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja 

in nevarnosti pri delu, delavcu pripadajo, če niso vsebovani v 
osnovni plači.

(2) Dodatki se obračunavajo za čas, ko je delavec delal v 
pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

46. člen
Dodatki za posebne obremenitve pri delu, za neugodne vplive 

okolja, za nevarnost pri delu
(1) Dodatki za posebne obremenitve pri delu, za neugo-

dne vplive okolja in za nevarnost pri delu, ki niso vsebovane v 
zahtevnosti dela, se opredelijo v kolektivni pogodbi delodajalca 
ali splošnem aktu delodajalca:

– v primerih težkega dela,
– v primerih izpostavljenosti neugodnim vplivom okolja 

(dim, saje, vroč pepel, prah, vlaga, visoke temperature, poseb-
no močan ropot ali posebno bleščeča umetna svetloba, slabo 
osvetljen prostor, obremenjujoča barvna svetloba),

– v primerih, ko delavec v skladu s predpisi stalno uporab-
lja zaščitna sredstva (zaščitna čelada, plinska maska, maska 
proti prahu, naprava za dovajanje svežega zraka ali druga 
zaščitna sredstva),

– v primerih, ko je delavec izpostavljen posebnim nevar-
nostim (požar, voda, eksplozija),

– v primerih, ko delavec stalno dela v neposredni bližini 
izvorov ionizirajočih in neionizirajočih sevanj, ki spadajo pod 
strokovni nadzor pooblaščenih institucij in jih je treba sistema-
tično in periodično nadzirati.

(2) Delavcu za čas, ko dela v primerih iz prvega odstavka, 
pripada dodatek v višini najmanj 1 % od osnove, določene z 
zakonom.

47. člen
Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa
(1) Delavcu pripadajo dodatki, ki izhajajo iz razporeditve 

delovnega časa, če niso upoštevani v osnovni plači, v nasled-
njih odstotkih:



Stran 4694 / Št. 43 / 19. 6. 2015 Uradni list Republike Slovenije

(a) za delo v deljenem delovnem času:
– za prekinitev dela več kot 1 uro 10 %

(b) za nočno delo 30 %
(c)` za delo prek polnega delovnega časa 30 %
(d) za delo v nedeljo 50 %
(e) za delo na dela proste dneve po zakonu 50 %
(f) za čas dela v četrti izmeni (za vse opravljene 

ure) 15 %
(2) Dodatka pod točkama (d) in (e) se izključujeta.
(3) Za čas pripravljenosti na domu izven rednega delov-

nega časa pripada delavcu prejemek v višini najmanj 10 % 
delavčeve urne postavke osnovne plače za vsako uro pri-
pravljenosti.

48. člen
Dodatek za delovno dobo

Delavcem pripada dodatek na delovno dobo v višini 0,5 % 
od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe.

49. člen
Nadomestilo plače

(1) Delavcu pripada nadomestilo plače v breme delo-
dajalca za čas odsotnosti z dela, ki so navedeni v zakonu 
in 23. členu te kolektivne pogodbe, v višini, kot to določa zakon 
o delovnih razmerjih.

(2) Nadomestilo plače ne sme presegati plače, ki bi jo 
delavec prejel za polni delovni čas, če bi delal, zmanjšano za 
plačilo za poslovno uspešnost.

50. člen
Nadomestilo plače za čas stavke

(1) Za čas stavke je delavec upravičen do 80 % plačila, 
do katerega bi bil sicer upravičen, za največ 4 delovne dneve, 
v primeru kršenja imunitete sindikalnih zaupnikov pa 2 delovna 
dneva, pod naslednjimi pogoji, ki se upoštevajo skupaj:

– da delavci stavkajo zaradi kršitev kolektivne pogodbe 
večjemu številu delavcev glede plač, regresov ali imunitete 
sindikalnih zaupnikov in

– da je stavka organizirana v skladu z zakonom, po 
stavkovnih pravilih v podjetju in po stavkovnih pravilih de-
javnosti.

(2) Nadomestilo plače za čas stavke se izplača v breme 
delodajalca.

51. člen
Plačilo za poslovno uspešnost

Skladno s splošnim aktom delodajalca ali s podjetni-
ško kolektivno pogodbo se lahko izplača del plače iz naslova 
poslovne uspešnosti, če je pri delodajalcu izkazan pozitivni 
poslovni rezultat.

52. člen
Obračun plače, nadomestil in drugih prejemkov

(1) Vsakemu delavcu mora biti pri izplačilu plače vročen 
pisni obračun, ki vsebuje naslednje podatke:

– tarifni razred oziroma plačilni razred,
– osnovno plačo delavca ali urno postavko,
– dodatke po posameznih vrstah, ki izhajajo iz zakona, 

kolektivne pogodbe oziroma pogodbe o zaposlitvi,
– plačo iz naslova delovne uspešnosti delavca (stimula-

tivni del),
– plačo za poslovno uspešnost,
– nadomestila plače po posameznih vrstah,
– bruto plačo,
– zneske prispevkov za socialno varnost,
– neto plačo,
– davek od osebni prejemkov in odstotek obračunanih 

olajšav,
– neto izplačilo.

(2) Ob obračunu plače delodajalec na obračunskem listu 
obračuna tudi druge osebne prejemke, povračila stroškov v 
zvezi z delom in odtegljaje od plače (dejansko izplačilo).

(3) Delodajalec mora v prisotnosti delavca opraviti pregled 
pisnega obračuna plač in nadomestil ter obrazložiti vse okoli-
ščine v zvezi z izračunom, če to zahteva delavec ali sindikalni 
zaupnik na njegov predlog.

12. Drugi osebni prejemki

53. člen
Regres za letni dopust

(1) Delavcu pripada regres za letni dopust. Višina regresa 
je določena v tarifni prilogi.

(2) Pravica delavca do izplačila regresa za letni dopust je 
vezana na pravico do letnega dopusta.

(3) Glede regresa za letni dopust se neposredno uporab-
ljajo določbe zakona o delovnih razmerjih.

(4) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres izplača 
najkasneje do 1. novembra tekočega leta, če se v podjetju tako 
dogovorita delodajalec in sindikat.

54. člen
Jubilejne nagrade

(1) Jubilejna nagrada pripada delavcem za delovno dobo 
pri zadnjem delodajalcu:

– za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu,
– za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu,
– za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.
Višine nagrad so določene v tarifni prilogi.
(2) Jubilejna nagrada se izplača v roku 1 meseca po 

dopolnitvi jubileja.
(3) Za delo pri zadnjem delodajalcu se šteje tudi delovna 

doba pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega deloda-
jalca.

(4) Izplačevalec jubilejne nagrade je zadnji delodajalec.

55. člen
Višina odpravnine pri odpovedi pogodbe

Za plačilo odpravnine, ki jo mora delodajalec izplačati v 
primeru odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov ali razloga 
nesposobnosti, se neposredno uporabljajo določila zakona o 
delovnih razmerjih.

56. člen
Solidarnostne pomoči

(1) V primeru smrti delavca ali njegovega ožjega družin-
skega člana, ki ga je delavec vzdrževal, njegovim družinskim 
članom oziroma delavcu pripada solidarnostna pomoč.

(2) Ožji družinski člani so zakonec, otroci (zakonski in 
izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je delavec po zakonu 
dolžan preživljati.

(3) Na predlog sindikata podjetja se delavcu dodeli soli-
darnostna pomoč v naslednjih primerih:

– več kot 3 mesece neprekinjene odsotnosti delavca za-
radi bolezni, ob upoštevanju stvarnih socialnih razmer, največ 
enkrat letno,

– elementarne nesreče ali požara, ob upoštevanju stvar-
nih socialnih razmer.

(4) Delavcu se lahko dodeli solidarnostna pomoč tudi 
v drugih primerih, ki jih dogovorita delodajalec in sindikat pri 
delodajalcu.

(5) Za ugotavljanje stvarnih socialnih razmer se upošte-
vajo:

– materialne razmere družine,
– zdravstveno stanje družine,
– stanovanjske razmere.
(6) Višine solidarnostnih pomoči so določene v tarifni 

prilogi.
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13. Povračila stroškov v zvezi z delom

57. člen
Prehrana med delom

(1) Delodajalec mora delavcem zagotoviti povračilo stro-
škov za prehrano.

(2) Delavec je upravičen do povračila celotnih stroškov za 
prehrano med delom, če je prisoten na delu vsaj 4 ure na dan. 
Topli obrok v naravi se prizna v celoti.

(3) Znesek povračila stroška prehrane med delom na dan 
in usklajevanje tega zneska se določi v tarifni prilogi.

(4) Način zagotovitve prehrane v podjetju po posvetu s 
sindikatom določi delodajalec.

58. člen
Prevoz na delo in z dela

(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na 
delo in z dela za dan prisotnosti na delu.

(2) Če delodajalec organizira brezplačen prevoz na delo 
in z dela, delavec ni upravičen do povračila stroška prevoza 
na delo in z dela.

(3) Višina povračila stroška prevoza na delo in z dela se 
določi v tarifni prilogi.

(4) V primeru spremembe prebivališča delavca se deloda-
jalec in delavec z aneksom k pogodbi o zaposlitvi dogovorita o 
morebitni spremembi povračila stroškov prevoza.

59. člen
Službena potovanja v Sloveniji

(1) Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri oprav-
ljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, se šteje 
dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povračilo stroškov 
za prenočišče in povračilo stroškov za prevoz.

(2) Do povračila stroškov na službenem potovanju so 
upravičeni delavci, ki so napoteni na službeno potovanje.

(3) Delavec je do dnevnice od 6 do 8 ur upravičen le, 
če se je službeno potovanje pričelo vsaj 2 uri pred začetkom 
oziroma končalo vsaj 2 uri po preteku rednega delovnega 
časa.

(4) Stroški prenočevanja na službenem potovanju se po-
vrnejo, če je predložen račun za prenočevanje v hotelu, ki ga 
odobri delodajalec.

(5) Višina povračila stroškov iz prvega odstavka tega 
člena se določi v tarifni prilogi.

(6) Dnevnica in prehrana med delom oziroma povračilo 
stroškov prehrane med delom se izključujejo.

(7) V primeru, ko gre za enodnevno službeno potovanje, 
je čas službene poti efektivni delovni čas. Dolžina efektivnega 
delovnega časa in način plačila se uredi s podjetniško kolektiv-
no pogodbo oziroma splošnim aktom.

60. člen
Službena potovanja v tujini

(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službe-
no potovanje v tujini.

(2) Višina povračila stroškov iz prvega odstavka tega 
člena se določi v tarifni prilogi.

61. člen
Terenski dodatek

(1) Delavec, ki dela na terenu najmanj dva dni zaporedo-
ma in prenočuje izven kraja svojega običajnega prebivališča in 
izven kraja sedeža delodajalca, opravlja terensko delo.

(2) Če delodajalec za terensko delo zagotovi prehrano in 
prenočevanje, delavcu pripada terenski dodatek. Višina teren-
skega dodatka se določi v tarifni prilogi.

(3) Če delodajalec za terensko delo ne zagotovi prehrane 
in prenočevanja, je delavec upravičen do povračila stroškov 
za delo na terenu v višini dnevnice in stroška prenočevanja, 

razvidnega iz računa. Delavec v tem primeru do terenskega 
dodatka ni upravičen.

62. člen
Povračilo stroškov za ločeno življenje

(1) Povračilo stroškov za ločeno življenje se izplačuje le 
tistemu delavcu, ki mu je bila ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi 
ali njeni spremembi ta pravica priznana.

(2) Višina povračila stroškov za ločeno življenje je dolo-
čena v tarifni prilogi.

63. člen
Inovacije

Delavcu v primeru inovacije pripadajo pravice, določene 
s posebnim zakonom in pravilnikom o nagradah za inovacije, 
ustvarjene v delovnem razmerju.

64. člen
Pripravniki, učenci, vajenci in študenti na praksi

(1) Delavec pripravnik ima pravico do plače najmanj v 
višini 70 % osnovne plače za delovno mesto oziroma vrsto dela, 
za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, in do 
drugih osebnih prejemkov. Plača pripravnika ne sme biti nižja 
od minimalne plače, določene z zakonom.

(2) Učencem in študentom na praksi pripada za polni 
delovni čas obvezne prakse nagrada najmanj v višini 15 % pov-
prečne plače v gospodarstvu RS za pretekli mesec ter povra-
čilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini, določeni s to 
kolektivno pogodbo.

(3) Vajencem pripadajo izplačila skladno z zakonom in 
učno pogodbo.

(4) Učenci, vajenci in študenti na praksi imajo pravico do 
plačila, tudi če prejemajo štipendijo.

(5) Poleg pravice iz drugega odstavka pripada učencem 
in študentom na praksi tudi pravica do dela plače za osebno 
ali skupinsko uspešnost.

65. člen
Dodatek za mentorstvo

Delavcu – mentorju pripravnika, mentorju praktičnega 
pouka in mentorju usposabljanja brezposelnih oseb pri deloda-
jalcu pripada dodatek za mentorstvo. Višino in pogoje izplačila 
določi delodajalec v obliki dodatka k osnovni plači.

III. OBLIGACIJSKI DEL KOLEKTIVNE POGODBE

14. Pravice in obveznosti strank ter način  
reševanja sporov

66. člen
Pozitivna izvedbena dolžnost

Pogodbeni stranki si morata z vsemi sredstvi, ki so jima 
na voljo, prizadevati za pravilno izvajanje te kolektivne pogodbe 
in spoštovanje njenih določb.

67. člen
Negativna izvedbena dolžnost

Pogodbeni stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi 
nasprotovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.

68. člen
Komisija za razlago kolektivne pogodbe

(1) Stranki kolektivne pogodbe imenujeta tričlansko ko-
misijo za razlago kolektivne pogodbe, v katero imenuje vsaka 
po enega člana, tretjega člana, ki je tudi njen predsednik, pa 
imenujeta sporazumno.

(2) Komisija za razlago sprejema razlage in priporočila.
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(3) Razlage komisije pomenijo obvezen način uporabe 
določb kolektivne pogodbe za delodajalca in delojemalca ter 
obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah delavcev 
in obveznostih delodajalcev, ki izvirajo iz te pogodbe. Razlage 
stranki kolektivne pogodbe objavita na enak način, kot je bila 
objavljena kolektivna pogodba.

(4) Priporočilo je strokovni predlog strankama kolektivne 
pogodbe za ureditev določenega vprašanja.

(5) Komisija za razlago kolektivne pogodbe mora biti 
imenovana v 60 dneh od začetka veljavnosti kolektivne po-
godbe.

69. člen
Reševanje kolektivnih sporov

Glede kolektivnih delovnih sporov se neposredno upo-
rabljajo določbe zakona o kolektivnih pogodbah, poglavje o 
reševanju kolektivnih delovnih sporov.

70. člen
Spremembe oziroma dopolnitve kolektivne pogodbe
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga 

spremembe oziroma dopolnitve kolektivne pogodbe.
(2) Pogodbena stranka, ki želi spremembe oziroma do-

polnitve kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki predlog 
sprememb oziroma dopolnitev, z obrazložitvijo razlogov, s 
priporočenim pismom.

(3) Druga stranka se je dolžna do predloga opredeliti v 
30 dneh.

(4) Če druga stranka ne sprejme predloga za spremem-
bo ali dopolnitev kolektivne pogodbe oziroma se do predloga 
ne opredeli v 30 dneh, lahko stranka – predlagateljica začne 
postopek pomirjanja.

71. člen
Sklenitev nove kolektivne pogodbe

(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se 
začne na obrazloženo pobudo katerekoli od strank.

(2) Na podlagi pisne pobude za sklenitev nove kolektivne 
pogodbe se je druga stranka v 30 dneh dolžna opredeliti do 
te pobude.

(3) V primeru, da druga stranka ne sprejme pobude 
za sklenitev nove kolektivne pogodbe oziroma se do nje 
v 30 dneh ne opredeli, se s tem postopek za sklenitev nove 
kolektivne pogodbe ustavi.

72. člen
Vpogled v podatke

(1) Delodajalec je dolžan sindikatu podjetja in SINLES – 
Sindikatu lesarstva Slovenije za hitro in učinkovito opravljanje 
sindikalne dejavnosti omogočiti dostop do podatkov v skladu 
z določbami zakona o delovnih razmerjih.

(2) Nosilci podatkov ne smejo biti v nobenem primeru 
javno objavljeni.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

73. člen
Vpliv spremembe zakona

Glede določb, povzetih iz zakona o delovnih razmerjih v 
kolektivno pogodbo, se tudi ob spremembi zakona o delovnih 
razmerjih neposredno uporablja določilo zakona, od dne uve-
ljavitve sprememb oziroma dopolnitev zakona dalje.

74. člen
Spremembe pogodbe

V času veljavnosti kolektivne pogodbe so možne njene 
spremembe in/ali dopolnitve na pobudo katerekoli stranke.

75. člen
Komisija za določitev zneska povečanja  

najnižjih osnovnih plač
Za določitev zneska povečanja najnižjih osnovnih plač se 

ustanovi posebna komisija. Pogodbeni stranki v roku 2 mese-
cev od podpisa kolektivne pogodbe imenujeta vsaka po dva 
člana komisije, ki se v naslednjih 14 dneh sestanejo na konsti-
tutivni seji, na kateri imenujejo svojega predsednika, ki sklicuje 
in vodi seje komisije.

76. člen
Objava kolektivne pogodbe

Kolektivna pogodba se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

77. člen
Tarifna priloga

Tarifna priloga je sestavni del te pogodbe.

78. člen
Začetek veljavnosti

Ta kolektivna pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe 
pogodbeni stranki, uporabljati pa se začne prvi dan v nasled-
njem mesecu po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 12. junija 2015

Podpisniki:

Predstavniki delojemalcev:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije

Predsednik
Lojze Raško l.r.

Neodvisnost KNSS
Predsednica

Evelin Vesenjak l.r.

Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje lesne in pohištvene industrije
Predsednik upravnega odbora

Alojz Burja l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir

Podpredsednik
Bogdan Božac l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je 16. 6. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-1/2015-24 o 
tem, da je Kolektivna pogodba za lesarstvo vpisana v evidenco 
kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih 
pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 
18/8.

1777. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti

Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Urad-
ni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:

kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega 

gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa pred-
sednik Janko Kramžar
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in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve, 

Dimičeva 9, Ljubljana, ki ga zastopa Tatjana Arčan
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat Komunale, varovanja in poslovanja z nepremični-

nami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa Majda 
Marolt

in
KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slo-

venije, Linhartova cesta 13, Ljubljana, ki ga zastopa Vladimir 
Klobas

in
Republiški odbor sindikata komunalne dejavnosti, Dalma-

tinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa Mija Šuster

K O L E K T I V N O   P O G O D B O
komunalnih dejavnosti

1. člen
(uvodna določba)

Pogodbeni stranki s to kolektivno pogodbo (v nadaljeva-
nju KP KD) avtonomno urejata medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delav-
cev in delodajalcev skladno z zakoni.

2. člen
(stranki KP KD)

Pogodbeni stranki KP KD sta Gospodarska zbornica 
Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva in Združe-
nje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve kot predstav-
nika delodajalcev in Sindikat Komunale, varovanja in poslo-
vanja z nepremičninami Slovenije in KNSS – Neodvisnost 
Konfederacija novih sindikatov Slovenije kot predstavnika 
delavcev.

3. člen
(pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi)

(1) V kolektivni pogodbi uporabljena izraza »delodajalec« 
in »delavec«, zapisana v moški spolni slovnični obliki, sta upo-
rabljena kot nevtralna za ženske in moške.

(2) »Pogodbena stranka« te kolektivne pogodbe je eden 
ali več podpisnikov na strani delodajalcev ali sindikata.

(3) »Manjši delodajalec« po tej kolektivni pogodbi je delo-
dajalec, ki zaposluje deset oziroma manj delavcev.

(4) »Poslovodne osebe in prokuristi so osebe«, ki zasto-
pajo pravno osebo in vodijo poslovanje pri delodajalcu in so s 
temi pooblastili vpisane v ustrezni register.

(5) »Splošni akt delodajalca« je interni akt, s katerim 
delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki 
jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in 
drugih obveznosti.

(6) Izraz »organizacijska enota« pomeni sestavni del 
družbe, ki združuje delovna opravila in delavce pri opravljanju 
določenega dela delovnega procesa.

(7) »Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest« je 
splošni akt, ki določa delovna mesta, pogoje za opravljanje dela 
na posameznem delovnem mestu oziroma vrsti del in opis del 
in nalog posameznega delovnega mesta oziroma za vrste del.

(8) »Vrsta del« so dela, ki jih mora delavec opravljati po 
pogodbi o zaposlitvi, za katera se zahteva enaka raven in smer 
izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela, kot jih določa akt 
o organizaciji in sistemizaciji pri delodajalcu.

(9) »Delovno mesto« je najmanjša organizacijska enota 
v strukturi delodajalca, v okviru katere se izvajajo posamezne 
naloge.

(10) Pomen izrazov, ki se nanašajo na plače in druge 
osebne prejemke, je naveden v poglavju o plačah.

(11) Izraz »sindikat« pomeni sindikate, katerih člani so 
delavci, zaposleni pri delodajalcu.

(12) »Sindikalni zaupnik« je oseba, ki jo izvolijo člani sin-
dikata ali imenuje organ sindikata, o čemer sindikat pisno ob-
vesti delodajalca. Način določitve števila sindikalnih zaupnikov, 
ki uživajo delovno pravno varstvo, določa kolektivna pogodba 
v poglavju o delovanju sindikata.

(13) »Mediacija« je postopek, v katerem stranki s pomočjo 
nevtralnih oseb oblikujeta rešitev svojega spornega razmerja.

(14) »Arbitraža« je postopek, v katerem od obeh strank 
imenovan arbiter posameznik ali arbitražni senat odloči o spor-
nem razmerju z arbitražno odločbo, ki ima moč enakovredno 
sodni odločbi.

1. Obligacijski del

1.1. Splošno

4. člen
(krajevna veljavnost)

Ta KP KD velja za delodajalce, ki so člani GZS – Zbornice 
komunalnega gospodarstva ali ZDS – Sekcije storitve, ki trajno 
opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije.

5. člen
(stvarna veljavnost)

(1) KP KD velja za delodajalce, ki opravljajo kot glavno de-
javnost eno od dejavnosti razvrščenih v naslednje podrazrede 
dejavnosti po SKD 2008:

Šif. SKD 2008 Pregled podrazredov SKD 2008
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov 

in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav 

in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin 

in okolice
96.030 Pogrebna dejavnost
(2) KP KD velja tudi za delodajalce, ki so člani Zbornice 

komunalnih dejavnosti in opravljajo strokovne tehnične, orga-
nizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih 
služb, če so organizirani kot družba, v katero so povezana 
javna podjetja, ki opravljajo katerokoli dejavnost iz prvega 
odstavka tega člena kot glavno dejavnost.

(3) Izraz »družba« v tej KP KD pomeni vse statusne oblike 
gospodarskih subjektov po zakonu o gospodarskih družbah.

6. člen
(osebna veljavnost)

(1) Ta kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene 
pri delodajalcih, opredeljenih v določbah o stvarni veljavnosti 
te kolektivne pogodbe.

(2) Za poslovodne delavce in prokuriste ta kolektivna 
pogodba ne velja, razen v primeru, ko je v pogodbi o zaposlitvi 
opredeljeno drugače.
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(3) Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente 
na praktičnem usposabljanju v obsegu, kot je določeno s to 
kolektivno pogodbo.

(4) Določbe te kolektivne pogodbe veljajo tudi za delavce, 
ki opravljajo delo pri delodajalcu, skladno s pogodbo o za-
poslitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost 
zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.

7. člen
(časovna veljavnost)

(1) Ta kolektivna pogodba je sklenjena za obdobje petih let.
(2) Tarifna priloga je sestavni del normativnega dela te 

kolektivne pogodbe in se sklepa vsako leto. Če do izteka ve-
ljavnosti tarifne priloge ni sklenjena nova, se njena veljavnost 
avtomatično podaljša vsakokrat za eno leto.

(3) V zadnjem letu veljavnosti KP si bosta stranki te 
kolektivne pogodbe prizadevali za sklenitev nove kolektivne 
pogodbe.

8. člen
(prenehanje veljavnosti KP KD)

Po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe se do 
sklenitve nove, vendar najdlje eno leto, uporabljajo določbe 
normativnega dela te kolektivne pogodbe.

9. člen
(veljavnost in objava KP KD)

(1) KP KD v obligacijskem delu stopi v veljavo z dnem 
podpisa pogodbenih strank. V normativnem delu začne KP KD 
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, tarifna priloga pa 
se začne uporabljati prvi koledarski dan naslednjega meseca 
po objavi.

(2) Stroške objave KP KD v Uradnem listu RS nosi vsaka 
od strank do ene polovice.

1.2. Pravice in obveznosti pogodbenih strank

10. člen
(izvedbena dolžnost)

(1) Stranki te kolektivne pogodbe si morata z vsemi sred-
stvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te 
kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.

(2) Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi naspro-
tovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.

11. člen
(sprememba ali dopolnitev KP KD)

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga 
spremembo oziroma dopolnitev te kolektivne pogodbe.

(2) Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma dopol-
nitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki pisni predlog 
sprememb in dopolnitev z obrazložitvijo razlogov in ciljev za 
spremembe.

(3) Druga pogodbena stranka se je dolžna do predloga 
pisno opredeliti v roku 30 dni od prejema predloga.

(4) Če druga stranka ne sprejme predloga za spremembo 
ali dopolnitev pogodbe oziroma se do predloga ne opredeli v 
30 dneh, lahko stranka predlagateljica začne postopek posre-
dovanja pred organom, ki ga določa ta kolektivna pogodba.

12. člen
(sklenitev nove KP KD)

(1) Vsaka stranka lahko kadar koli predlaga sklenitev 
nove kolektivne pogodbe.

(2) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se 
začne na obrazloženo pobudo ene od pogodbenih strank.

(3) Do pisne in obrazložene pobude za sklenitev nove 
kolektivne pogodbe se je druga pogodbena stranka dolžna 
opredeliti v roku 30 dni od prejema pobude.

(4) V primeru, da druga pogodbena stranka ne sprejme 
pobude za sklenitev nove KP, oziroma se do pisne pobude v 
roku, ki ga določa prejšnji odstavek tega člena, ne opredeli, se 
postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe ustavi.

1.2.1. Reševanje kolektivnih sporov med strankama 
kolektivne pogodbe

13. člen
(reševanje kolektivnih sporov med pogodbenima strankama 

kolektivne pogodbe)
(1) Pogodbeni stranki KP KD lahko medsebojne kolek-

tivne spore, ki izhajajo iz te kolektivne pogodbe in jih ni bilo 
mogoče rešiti s pogajanji, rešujeta na miren način s posredo-
vanjem ali arbitražo.

(2) Za spore iz prvega odstavka tega člena se štejeta spor 
o pravicah in interesni spor, ki izvirata iz te kolektivne pogodbe.

(3) Spori se rešujejo ob smiselni uporabi predpisov, ki ure-
jajo kolektivne pogodbe, arbitražo oziroma mediacijo oziroma 
druge načine mirnega reševanja sporov.

(4) Reševanje na miren način s posredovanjem ali arbi-
tražo ni procesna predpostavka.

14. člen
(mirno reševanje kolektivnih sporov s posredovanjem)

(1) Postopek mirnega reševanja sporov s posredovanjem 
(v nadaljevanju: posredovanje) se začne na podlagi pisnega 
predloga ene od pogodbenih strank. Pisni predlog vsebuje 
navedbo spornega vprašanja ali razmerja. Ob tem predlagatelj 
poda tudi pisni predlog za izbiro priznanega delovno pravnega 
strokovnjaka za posredovanje.

(2) Nasprotni udeleženec se mora o predlogu izjasniti 
v roku desetih delovnih dni tako, da nedvoumno izjavi, da 
sprejema postopek posredovanja. Obenem nasprotni udele-
ženec sprejme predlaganega strokovnjaka za posredovanje ali 
posreduje svoj predlog. Udeleženca spora o strokovnjaku za 
posredovanje dosežeta soglasje v roku petih delovnih dni od 
začetka postopka posredovanja. Če tak sporazum ni dosežen, 
se šteje, da postopek posredovanja ni uspel in se ustavi.

(3) Med postopkom posredovanja lahko vsaka stranka 
kadarkoli izjavi, da ne želi nadaljevati s postopkom. Postopek 
se ustavi.

15. člen
(postopek posredovanja)

(1) V postopku posredovanja se uporabljajo načela pred-
pisov, ki urejajo mediacijo.

(2) V primeru uspešnega zaključka posredovanja pogod-
beni stranki skladno s svojimi pooblastili skleneta zavezujoč 
pisni sporazum.

(3) Pisni sporazum strank kolektivne pogodbe, ki dopol-
njuje ali spreminja vsebino kolektivne pogodbe, se objavi na 
enak način kot KP KD.

16. člen
(arbitraža)

(1) Stranki kolektivnega delovnega spora se lahko, kolikor 
postopek posredovanja ni uspešen, pisno dogovorita za arbi-
tražno reševanje spora.

(2) Arbitražni postopek se praviloma vodi pred arbitrom 
posameznikom, s katerim soglašata obe stranki spora ali pred 
tričlanskim arbitražnim senatom, v katerega vsaka stranka 
predlaga enega člana, tretjega, ki je predsednik senata, pa 
imenujeta soglasno.

17. člen
(arbitražni postopek)

(1) Arbitražni postopek se začne na podlagi pisnega 
predloga ene od strank spora, v katerem je navedeno sporno 
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vprašanje ali razmerje in podan predlog za člana arbitražnega 
senata in predsednika arbitraže ali soglasje glede arbitra po-
sameznika.

(2) Nasprotna stranka se mora o predlogu izjasniti v roku 
desetih delovnih dni od prejema predloga, tako, da nedvoumno 
izjavi, da sprejema postopek arbitraže. Obenem nasprotna 
stranka sprejme predlaganega predsednika arbitraže ali arbitra 
posameznika oziroma posreduje svoj predlog. Stranki spora o 
predsedniku arbitražnega senata oziroma arbitru posamezniku 
dosežeta soglasje v roku petih delovnih dni od sprejema izjave 
o začetku arbitražnega postopka. Če tak sporazum ni dosežen, 
se arbitražni postopek ustavi.

(3) Za postopek pred arbitražnim senatom ali arbitrom 
posameznikom se smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki 
ureja arbitražo.

(4) Odločitev arbitražnega senata oziroma arbitra posa-
meznika v kolektivnem delovnem sporu je dokončna in nado-
mešča sporno določbo kolektivne pogodbe. Odločitev se objavi 
na enak način kot ta kolektivna pogodba.

1.2.2. Reševanje individualnih delovnih sporov  
z arbitražo in mediacijo

18. člen
(sporazum o reševanju spora pred arbitražo)

(1) Delavec in delodajalec se lahko v skladu z določbami 
predpisa, ki ureja delovna razmerja, sporazumeta, da uredita 
sporno razmerje z arbitražo.

(2) Sporazum o pristojnosti delovnopravne arbitraže za 
rešitev medsebojnega spora mora biti sklenjen v pisni obliki, 
po nastanku spora in v samostojnem dokumentu. Arbitraža, ki 
bo spor reševala, je lahko stalna arbitraža, ki deluje kot stalna 
institucija ali ad hoc arbitraža, ki se oblikuje samo za konkreten 
spor.

(3) Sporazum o arbitražnem načinu reševanja spora ob-
sega določitev sestave arbitražnega senata ali določbo o arbi-
tru posamezniku, določa sedež arbitraže in navaja kolektivno 
pogodbo, ki zavezuje delodajalca. Če kolektivna pogodba ne 
določa ali ne določa v celoti postopka pred arbitražo, postopek 
opredelita stranki v sporazumu o arbitraži.

(4) Sporazum o arbitraži lahko obsega tudi sporazumno 
določitev arbitrov ali arbitra posameznika, ki bo vodil arbitražni 
postopek.

(5) Postopek poteka skladno z zakonom, ki opredeljuje 
delovanje arbitraže v delovnih sporih. Če se stranki sporazu-
meta za postopek pred institucionalno arbitražo, se šteje, da 
sta s tem sprejeli tudi postopek, ki je opredeljen s pravili te 
arbitraže.

19. člen
(začetek postopka pred arbitražo)

(1) Predlagatelj začne arbitražni postopek s pisnim pre-
dlogom, ki ga posreduje nasprotni stranki najpozneje v 30 dneh 
od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma za odpravo 
kršitev s strani delodajalca oziroma v 30 dneh od dneva vroči-
tve odpovedi pogodbe o zaposlitvi, odločitve o drugih načinih 
prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali odločitve o 
disciplinski odgovornosti delavca.

(2) Če sestava arbitraže ni poimensko določena s spora-
zumom o arbitraži, predlagatelj imenuje arbitra v pisnem pre-
dlogu za začetek postopka. Druga stranka poimensko imenuje 
arbitra v odgovoru na predlog za začetek postopka. Arbitra 
morata podati pisno soglasje k imenovanju.

(3) Imenovana arbitra sporazumno imenujeta tretjega 
arbitra, kot predsednika arbitražnega senata izmed prizna-
nih delovnopravnih strokovnjakov. Ko so imenovani vsi trije 
arbitri, se senat konstituira in začne z vodenjem postopka 
arbitraže.

(4) Stranki se lahko dogovorita, da o njunem sporu odloči 
arbiter posameznik, ki ga določita sporazumno.

20. člen
(organ za imenovanje predsednika arbitraže  

ali arbitra posameznika)
(1) Če stranka v 15 dneh od prejema vloge druge stranke ne 

imenuje arbitra ali če se imenovana arbitra ne sporazumeta glede 
imenovanja predsednika, lahko stranka predlagateljica predlaga, 
da arbitra imenuje pristojno sodišče skladno z zakonom.

(2) Če se stranki ne moreta sporazumeti o arbitru posa-
mezniku, lahko predlagata, da ga imenuje pristojno sodišče 
skladno z zakonom.

21. člen
(razlogi za izločitev arbitra)

(1) Komur je ponujeno, da bi bil arbiter, mora razkriti vse 
okoliščine, ki bi lahko vzbujale utemeljen dvom o njegovi neod-
visnosti in nepristranskosti. Arbiter mora od imenovanja dalje 
in kadar koli v času arbitražnega postopka strankama brez 
odlašanja razkriti vse takšne okoliščine, razen, če je stranke z 
njimi seznanil že prej.

(2) Izločitev arbitra se lahko zahteva, če obstajajo oko-
liščine, ki vzbujajo utemeljen dvom o njegovi neodvisnosti in 
nepristranskosti ali če arbiter nima kvalifikacij, zaradi katerih sta 
ga stranki imenovali. Stranka lahko zahteva izločitev arbitra, ki 
ga je imenovala ali pri imenovanju katerega je sodelovala, le iz 
razlogov, za katere je izvedela po imenovanju.

22. člen
(seznam arbitrov)

(1) Na ravni kolektivne pogodbe dejavnosti stranki kolek-
tivne pogodbe oblikujeta seznam arbitrov za reševanje indivi-
dualnih delovnih sporov.

(2) Seznam arbitrov lahko obsega poljubno število arbi-
trov; enako število s strani delodajalcev in delavcev. Seznam 
arbitrov se oblikuje v 60 dneh po uveljavitvi kolektivne pogodbe.

(3) Stranki lahko izbereta arbitra s seznama ali po lastni 
presoji izmed oseb, ki uživajo njuno zaupanje in imajo ustrezno 
strokovno znanje in izkušnje.

23. člen
(zahtevani pogoji)

(1) Seznam arbitrov vključuje osebe, ki imajo najmanj 
7. stopnjo izobrazbe po KLASIUS-u, so strokovno usposobljene 
na področju delovnega prava, imajo strokovne in življenjske 
izkušnje ter ustrezne osebnostne lastnosti.

(2) Vsak arbiter mora podpisati izjavo, da bo ves čas 
svojega delovanja upošteval etična načela delovanja arbitrov, 
predvsem neodvisnost, nepristranskost, tajnost postopkov in 
varovanje zasebnih podatkov strank.

24. člen
(vodenje postopka in odločanje)

(1) Predsednik senata sklicuje obravnave, vodi postopek 
ustne obravnave, posvetovanje in glasovanje ter skrbi, da se 
vsa vprašanja proučijo vsestransko in popolno. Arbitražni senat 
ves čas postopka skrbi, da celoten postopek poteka neodvisno 
in nepristransko ter v skladu z načelom zakonitosti. Vsaki 
stranki mora biti v postopku zagotovljena možnost, da se izjavi.

(2) Arbitražni senat ves čas postopka do odločitve o sporu 
spodbuja stranki, da se poravnata sami ali pred arbitražo.

(3) Arbitražni senat izda odločbo z večino glasov svojih 
članov. Predsednik arbitražnega senata glasuje zadnji.

(4) O obravnavi in glasovanju se vodi zapisnik. Zapisnik o 
glasovanju se zapečati in se priloži zapisniku o ustni obravnavi.

25. člen
(rok odločanja)

(1) Če arbitražni senat ne odloči v 90 dneh od dneva 
konstituiranja arbitražnega senata, lahko delavec v nadaljnjem 
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roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim 
sodiščem.

(2) Če arbiter posameznik ne odloči v 90 dneh od dneva 
imenovanja, lahko delavec v nadaljnjem roku 30 dni zahteva 
sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

26. člen
(arbitražna odločba)

(1) Odločba arbitraže je med strankama dokončna in ima 
naravo pravnomočne sodne odločbe.

(2) Arbitražna odločba vsebuje tudi odločitev o stroških 
arbitražnega postopka.

(3) Stranki v sporu lahko arbitražno odločbo izpodbijata 
pred pristojnim sodiščem iz razlogov in po postopku, ki je 
določen v zakonu, ki opredeljuje delovanje arbitraž v delovnih 
sporih.

27. člen
(subsidiarna uporaba določb zakona)

Za vsa vprašanja, ki niso posebej urejena v tej kolektivni 
pogodbi, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje 
arbitraž v delovnih sporih.

28. člen
(sporazum o mediaciji)

Stranki se lahko v primeru medsebojnega spora s pi-
snim sporazumom dogovorita o reševanju spora s pomočjo 
mediacije.

29. člen
(postopek izbire mediatorja)

V sporazumu o mediaciji lahko stranki imenujeta enega 
ali dva mediatorja, ki bosta vodila postopek mediacije.

30. člen
(seznam mediatorjev)

(1) Seznam stalnih mediatorjev oblikujeta stranki kolek-
tivne pogodbe sporazumno v 60 dneh po uveljavitvi kolektivne 
pogodbe.

(2) Stranki lahko izbereta mediatorja s seznama ali po 
lastni presoji.

31. člen
(zahtevani pogoji)

(1) Kandidati so lahko uvrščeni na seznam stalnih medi-
atorjev, če imajo končano najmanj srednjo stopnjo izobrazbe, 
poznavanje delovnega prava, osebne in strokovne izkušnje 
ter ustrezne osebnostne lastnosti.

(2) Vsak mediator mora podpisati izjavo, da bo ves čas 
svojega delovanja upošteval in ravnal v skladu z načeli de-
lovanja mediatorja, zlasti pa nepristranskosti, neodvisnosti in 
zasebnosti postopka.

32. člen
(postopek mediacije)

(1) Sporazum o reševanju spora z mediacijo se sklene 
v pisni obliki med strankama in mediatorjem oziroma media-
torjema.

(2) Po sklenjenem sporazumu o mediaciji se mediator 
oziroma mediatorja dogovorita s strankama za prvi termin 
srečanja. Mediator se lahko srečuje in komunicira z vsako 
stranko posebej ali z obema skupaj.

(3) Mediator mora delovati neodvisno in nepristransko 
ter mora zagotavljati enakopravno obravnavo strank.

(4) Mediator lahko ves čas mediacije daje predloge za 
rešitev spora.

33. člen
(zaupnost podatkov)

(1) Vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo 
povezani, so zaupni, razen če so se stranke sporazumele 
drugače.

(2) Podatke v zvezi s sporom, ki jih mediator prejme 
od stranke, lahko razkrije drugi stranki mediacije, razen, če 
mu jih je stranka razkrila pod izrecnim pogojem, da ostanejo 
zaupni.

34. člen
(sporazum o rešitvi spora)

(1) V primeru uspešnega zaključka mediacije stranki skle-
neta zavezujoč pisni sporazum o rešitvi spora.

(2) Stranki se lahko dogovorita, da se sporazum o rešitvi 
spora sestavi v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapi-
sa, poravnave pred sodiščem ali arbitražne odločbe na podlagi 
poravnave ali poravnave pred delovnim inšpektorjem.

35. člen
(konec mediacije)

(1) Mediacija se konča s sporazumom strank o rešitvi 
spora in na druge načine, kot določa zakon.

(2) Če se mediacija konča kako drugače kakor s spora-
zumom o rešitvi spora, lahko delavec v nadaljnjem roku 30 dni 
zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

36. člen
(subsidiarna uporaba določb zakona)

Za vsa vprašanja, ki niso posebej urejena v tej kolektivni 
pogodbi se uporabljajo določbe zakona, ki ureja mediacijo v 
delovnih sporih.

37. člen
(komisija za spremljanje izvajanja in razlago KP KD)
(1) Stranki te kolektivne pogodbe imenujeta petčlansko 

komisijo za izvajanje in razlago določb kolektivne pogodbe. 
Vsaka pogodbena stranka imenuje dva člana, sporazumno pa 
imenujeta predsednika komisije.

(2) Komisija iz prvega odstavka tega člena se konstituira 
najkasneje v roku 90 dni po uveljavitvi KP. Način dela komisije 
določa poslovnik, ki ga sprejme komisija.

(3) Komisija spremlja izvajanje KP ter sprejema:
– razlage in mnenja glede izvajanja določb te kolektivne 

pogodbe;
– priporočila strankama te kolektivne pogodbe za ureditev 

posameznega vprašanja.
(4) Mnenje komisije predstavlja strokovno mnenje o nači-

nu izvajanja določenega instituta v praksi.
(5) Razlaga komisije vsebuje obrazložitev posamezne 

nejasne določbe, ki jo ta obrazloži upoštevaje poznavanje 
stroke, besedno razlago in voljo strank v času sklepanja te 
kolektivne pogodbe. Razlaga se objavi na enak način, kot je 
bila objavljena KP KD.

(6) Na podlagi lastnih ugotovitev ob spremljanju izvajanja 
te kolektivne pogodbe ali na podlagi posredovanih predlogov 
ali vprašanj, komisija oblikuje predloge in priporočila za spre-
membo ali dopolnitev te kolektivne pogodbe, ki jih posreduje 
pogodbenima strankama v obravnavo.

(7) Priporočilo strankama je strokovni predlog komisije 
za spremembo in dopolnitev KP KD in obsega tudi v naprej 
oblikovan predlog besedila posameznih členov.

(8) Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga, da se v 
delo komisije vključi tudi zunanje strokovne sodelavce, kot 
svetovalce.

(9) Komisija je dolžna pri svojem delu upoštevati medna-
rodne delovnopravne konvencije, predpise s področja delovnih 
razmerij, ustaljeno sodno prakso in namen, ki sta ga stranki 
hoteli doseči s posamezno pravno normo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 19. 6. 2015 / Stran 4701 

2. Normativni del

PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCEV  
IN DELAVCEV

2.1. Splošno

38. člen
(minimalni standardi)

Sklenjena pogodba o zaposlitvi za vse delavce, za katere 
velja ta kolektivna pogodba, mora upoštevati minimalne delov-
nopravne standarde, kot jih določajo zakoni in ta kolektivna 
pogodba.

39. člen
(razvrstitev del)

(1) Delovna mesta oziroma vrste del se razvrščajo v tarif-
ne razrede glede na zahtevano stopnjo oziroma raven izobraz-
be ali nacionalno poklicno kvalifikacijo. Razvrščanje delovnih 
mest opravi delodajalec v aktu o organizaciji in sistemizaciji.

TR ZAHTEVNOST DELA STOPNJA (RAVEN) 
IZOBRAZBE VRSTA IZOBRAZBE

I. (enostavna dela) nedokončana 11001 – nepopolna nižja stopnja

osnovnošolska osnovnošolske izobrazbe

obveznost 11002 – popolna nižja stopnja

 osnovnošolske izobrazbe

 11003 – nepopolna višja stopnja

 osnovnošolske izobrazbe

 11099 – nepopolna osnovnošolska

 izobrazba, drugje nerazporejeno

II. (manj zahtevna dela) osnovnošolska 12001 – osnovnošolska izobrazba

izobrazba 12099 – osnovnošolska

 izobrazba, drugje nerazporejeno

III. (srednje zahtevna dela) nižja poklicna 13001 – nižja poklicna

in podobna izobrazba izobrazba

 13099 – nižja poklicna 

 in podobna izobrazba, drugje

 nerazporejeno

IV. (zahtevna dela) srednja poklicna 14001 – srednja poklicna

in podobna izobrazba izobrazba

 14099 – srednja poklicna 

 in podobna izobrazba, drugje

 nerazporejeno

V. (bolj zahtevna dela) srednja strokovna 15001 – srednja strokovna

in splošna izobrazba izobrazba

 15002 – srednja splošna

 izobrazba

 15099 – srednja strokovna 

 in splošna izobrazba, drugje

 nerazporejeno

VI/I (zelo zahtevna dela) višješolska, višja 16101 – višja strokovna

strokovna in podobna izobrazba

izobrazba 16102 – višješolska izobrazba

 (prejšnja)
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TR ZAHTEVNOST DELA STOPNJA (RAVEN) 
IZOBRAZBE VRSTA IZOBRAZBE

 16199 – višješolska, višja

 strokovna in podobna izobrazba,

 drugje nerazporejeno

VI/II. (zelo zahtevna dela) visokošolska 16201 – specializacija 

izobrazba prve po višješolski izobrazbi

stopnje, visokošolska (prejšnja)

strokovna izobrazba 16202 – visokošolska strokovna

(prejšnja) in podobna izobrazba (prejšnja)

izobrazba 16203 – visokošolska strokovna

 izobrazba (prva bolonjska

 stopnja)

 16204 – visokošolska

 univerzitetna izobrazba (prva

 bolonjska stopnja)

 16299 – visokošolska izobrazba

 prve stopnje in podobna

 izobrazba, drugje nerazporejeno

VII. (visoko zahtevna dela) visokošolska 17001 – specializacija 

izobrazba druge po visokošolski strokovni

stopnje in podobna izobrazbi (prejšnja)

izobrazba 17002 – visokošolska

 univerzitetna izobrazba

 (prejšnja)

 17003 – magistrska izobrazba

 (druga bolonjska stopnja)

 17099 – visokošolska izobrazba

 druge stopnje, drugje

 nerazporejeno

VIII. (najbolj zahtevna dela) visokošolska 18101 – specializacija 

izobrazba tretje po univerzitetni izobrazbi

stopnje in podobna (prejšnja)

izobrazba 18102 – magisterij znanosti

 (prejšnji)

 18199 – magistrska (prejšnja)

 in podobna izobrazba, drugje

 nerazporejeno

 18201 – doktorat znanosti

 (prejšnji)

 18202 – doktorska izobrazba

 (tretja bolonjska stopnja)

 18299 – doktorska znanstvena 

 in podobna izobrazba, drugje

 nerazporejeno
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(2) V primeru dvoma pri razvrščanju delovnih mest ozi-
roma vrste dela v tarifne razrede se uporabi veljavni šifrant 
poklicev (KLASIUS).

(3) Delovna mesta posameznega tarifnega razreda se 
v podjetniških kolektivnih pogodbah razvrstijo v posamezne 
plačne razrede. Podlaga za razvrščanje v posamezne plačne 
razrede so zahteve po dodatnih znanjih, daljših delovnih izku-
šnjah, večji odgovornosti, z delom povezanih naporih in težje 
delovne razmere.

(4) Delodajalec je dolžan pred sprejemom akta o organi-
zaciji in sistemizaciji delovnih mest pridobiti mnenje sindikata 
in se do njega pisno opredeliti.

2.2. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi, pravice in obveznosti  
v času trajanja pogodbe o zaposlitvi in prenehanje pogodbe  

o zaposlitvi

40. člen
(objava prostega delovnega mesta)

(1) Delodajalec je dolžan prosto delovno mesto objaviti 
skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

(2) Obvestilo o izbiri ali neizbiri se lahko posreduje tudi po 
elektronski pošti, če je kandidat v postopku izbire ali ob prijavi 
delodajalcu posredoval elektronski naslov.

41. člen
(predhodni preizkus)

(1) Delodajalec lahko pred izbiro preizkusi usposoblje-
nost, za delo posameznih prijavljenih kandidatov, pri čemer 
določi ustrezen strokovni način preizkusa.

(2) Kandidat mora biti poučen o varnem delu. V primeru 
nesreče v zvezi s preizkusom usposobljenosti ima kandidat 
pravico do odškodnine po načelih civilnega prava.

42. člen
(opravičeni razlogi, zaradi katerih delavec ne začne delati)

(1) Opravičeni razlogi, ko delavec ni nastopil dela na 
dogovorjeni dan v pogodbi o zaposlitvi, štejejo:

– bolezen, ki se izkaže z zdravniškim potrdilom in ne traja 
dlje kot pet dni oziroma po dogovoru z delodajalcem;

– vabilo k upravnim ali sodnim organom, brez krivde 
delavca;

– višja sila.
(2) Delavec je dolžan obvestiti delodajalca o razlogih 

svoje odsotnosti v roku dveh delovnih dni od nastopa razloga.

43. člen
(pogodba o zaposlitvi)

(1) V pogodbi o zaposlitvi se poleg sestavin, ki jih določa 
zakon, navede tudi tarifni in plačilni razred za delovno mesto 
za katerega se sklepa delovno razmerje. Delavec in delodaja-
lec se lahko v pogodbi o zaposlitvi dogovorita za opravljanje 
poskusnega dela ali pripravništva.

(2) Delodajalec delavcu pred podpisom pogodbe o za-
poslitvi omogoči seznanitev z vsebino kolektivnih pogodb in 
splošnih aktov, ki določajo njegove pravice in obveznosti.

44. člen
(kršitev prepovedi konkurence)

Če delavec krši določbo zakona, ki ureja prepoved konku-
rence, krši pogodbene in druge obveznosti in mu delodajalec 
lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

45. člen
(sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas)

Delodajalec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za dolo-
čen čas poleg primerov, ki jih določa zakon, še v naslednjih 
primerih:

– če gre za izvedbo posla, pridobljenega z javnim nateča-
jem ali naročilom, in sicer za čas izvedbe tega posla,

– v primeru projektnega dela,
– za čas uvedbe poskusnega dela,
– za obdobje pripravništva,
– za obdobje uvajanja v delo.

46. člen
(projektno delo)

(1) Delodajalec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas v primeru izvajanja projektnega dela.

(2) Kot projektno delo se šteje delo, ki se prične, izvaja in 
zaključi skladno s projektnim programom, ima svojo strukturo 
in finančno konstrukcijo.

(3) Dogovorjeno projektno delo iz tega člena velja samo 
za delodajalce, ki so člani podpisnikov.

(4) Če je delo projektno organizirano, se pogodba o zaposlit-
vi za določen čas lahko sklene tudi za obdobje, daljše od dveh let, 
če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta.

47. člen
(pripravništvo)

(1) Za pripravništvo se lahko sklene pogodba o zaposlitvi 
za določen čas le v primeru, ko se delavec zaposli prvič po 
končanem izobraževanju in sicer z namenom, da se uspo-
sobi za samostojno opravljanje dela, če v okviru programa 
izobraževanja za poklic ni imel praktičnega usposabljanja ali 
obvezne prakse v takšnem obsegu, da bi lahko samostojno 
opravljal delo.

(2) Trajanje pripravništva ne sme biti daljše od enega 
leta. Pripravništvo se določi za različno dolga obdobja glede 
na stopnjo strokovne izobrazbe:

– za dela IV. in V. stopnje strokovne izobrazbe največ 
6 mesecev,

– za dela VI. stopnje strokovne izobrazbe največ 9 me-
secev,

– za dela nad VI. stopnjo strokovne izobrazbe največ 
12 mesecev.

(3) Delodajalec mora pripravniku določiti mentorja, ki 
mora imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj v stroki, za katero 
se pripravnik usposablja.

(4) Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi de-
lodajalec in ga ob nastopu pripravništva izroči pripravniku. 
Program mora vsebovati tudi način spremljanja in ocenjevanja 
pripravništva.

(5) Mentor je dolžan skrbeti za izvajanje programa pri-
pravništva, uvajati pripravnika v delo, mu dajati strokovne na-
svete, navodila in pomoč pri praktičnem delu, ter napisati 
poročilo o delu pripravnika.

(6) Delodajalec imenuje tričlansko strokovno komisijo, 
pri kateri pripravnik opravlja strokovni izpit. Člani strokovne 
komisije morajo imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj. Mentor 
je lahko član komisije, vendar ne more biti njen predsednik.

(7) Mentor in člani komisije se lahko imenujejo izmed 
delavcev, zaposlenih pri delodajalcu ali zunanjih sodelavcev.

(8) Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki ga 
določi strokovna komisija. Pripravnik opravlja strokovni izpit v 
roku, ki ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

(9) O opravljanju strokovnega izpita se piše zapisnik ter 
se izda potrdilo o opravljenem pripravništvu.

48. člen
(uvajanje v delo)

(1) Ko se delavec pri delodajalcu prvič zaposli, ga delo-
dajalec lahko uvede v delo, čas uvajanja dogovorita delavec in 
delodajalec v pogodbi o zaposlitvi.

(2) Uvajanje v delo sestavlja:
– seznanitev delavca z dejavnostjo delodajalca, njegovo 

organizacijo in s poslovanjem,



Stran 4704 / Št. 43 / 19. 6. 2015 Uradni list Republike Slovenije

– seznanitev z vsebino dela, delovnimi in drugimi postopki 
na delovnem mestu ali z vrsto dela, za katero je delavec sklenil 
pogodbo o zaposlitvi,

– seznanitev s sodelavci, s katerimi bo delavec redno 
sodeloval pri izvajanju svojih delovnih nalog,

– seznanitev z oceno tveganja, vključno z ukrepi za zago-
tavljanje varnosti in zdravja pri delu,

– izvajanje delovnih nalog na delovnem mestu ali vrsti 
dela (sprva pod nadzorom, kasneje samostojno),

– seznanitev s podatki, ki so poslovna skrivnost in s po-
stopki ravnanja s temi podatki,

– seznanitev z varstvom osebnih podatkov,
– seznanitev z drugimi obveznostmi delavca, ki izhajajo 

iz zakona, splošnih aktov delodajalca in pogodbe o zaposlitvi.
 (3) Delodajalec ob pričetku uvajanja v delo imenuje 

enega ali več pooblaščenih delavcev, ki delavca uvedejo v 
delo. Pooblaščeni delavci morajo imeti najmanj enako stopnjo 
strokovne izobrazbe kot delavec ali morajo opravljati delo na 
delovnem mestu ali vrsti dela, za katero je delavec sklenil po-
godbo o zaposlitvi.

49. člen
(poskusno delo)

(1) Delavec in delodajalec, ki se v pogodbi o zaposlitvi 
dogovorita o poskusnem delu, opredelita tudi njegovo trajanje, 
ki ne sme trajati dlje, kot to določa zakon in način spremljanja.

(2) Z nastopom dela delavca delodajalec imenuje izmed 
delavcev, zaposlenih v družbi oziroma zunanjih sodelavcev 
strokovno komisijo ali pooblaščenega delavca, ki spremlja de-
lavčevo delo v poskusni dobi. Člani strokovne komisije oziroma 
pooblaščeni delavec morajo imeti najmanj enako stopnjo stro-
kovne izobrazbe kot delavec.

(3) Delavec lahko v času trajanja poskusnega dela kadar-
koli odpove pogodbo o zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim 
rokom.

(4) Delodajalec lahko v času trajanja poskusnega dela 
odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega 
poskusnega dela s sedemdnevnim odpovednim rokom ali pred 
iztekom poskusnega dela poda pozitivno oceno o uspešno 
opravljenem poskusnem delu.

50. člen
(medsebojno izključevanje)

Pripravništvo, uvajanje v delo in poskusno delo se med 
seboj izključujejo.

51. člen
(obveznost opravljanja drugega dela)

(1) Delavec mora začasno opravljati tudi drugo delo, ki ni 
predmet pogodbe o zaposlitvi, v naslednjih primerih:

– zmanjšanja ali povečanja obsega dela pri delodajalcu 
ali v posamezni organizacijski enoti,

– nadomeščanja drugega delavca v trajanju do dveh 
mesecev,

– nenadne okvare strojev in drugih sredstev za delo na 
delovnem mestu,

– nadomeščanja delavca, ki iz objektivnih razlogov ne 
sme zapustiti delovnega mesta, zaradi zagotovitve odmora 
med delom,

– izvajanja ukrepov za varnost in zdravje pri delu,
– v času odpovednega roka v primeru odpovedi pogodbe 

o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti,
– v primerih uvajanja novih tehnologij, nove organizacije 

dela in novih proizvodnih programov, delovnih procesov, pre-
dlogov izboljšav in podobno,

– v primeru začasnih zdravstvenih omejitev delavca, ki iz-
hajajo iz mnenja izvajalca medicine dela in ko delavec svojega 
dela iz teh razlogov ne more opravljati oziroma mu delodajalec 
dela na svojem delovnem mestu zaradi organizacije dela ne 
more omogočiti.

(2) Potrebe po opravljanju drugega dela pisno odredi de-
lodajalec v roku najmanj tri delovne dni pred datumom pričetka 
dela, razen v primeru iz četrte alineje naštetih primerov, ko lah-
ko delodajalec takoj odredi delo brez predhodnega obvestila. 
V vseh zgoraj naštetih primerih lahko traja opravljanja drugega 
dela največ dva meseca.

(3) Za čas opravljanja drugega dela pripada delavcu pla-
ča, ki je zanj ugodnejša.

52. člen
(napotitev delavca na delo v drug kraj)

(1) Delodajalec lahko trajno napoti delavca na delo v 
drug kraj brez njegove privolitve, če je kraj opravljanja dela v 
pogodbi o zaposlitvi širše opredeljen.

(2) Na delo v drug kraj ne more biti napoten:
– delavec invalid, ki ne more neovirano uporabljati javnih 

prevoznih sredstev,
– delavec ali delavec samohranilec, ki ima otroka v sta-

rosti do 15 let,
– delavec, če razporeditev lahko vpliva na poslabšanje 

njegovega zdravja, kar izhaja iz mnenja izvajalca medicine 
dela,

– delavec, ki neguje težje duševno in telesno prizadetega 
družinskega člana,

– delavec, katerega delovno mesto je oddaljeno več kot 
tri ure vožnje v obe smeri od kraja, kjer biva,

– delavka z otrokom v starosti do 3 let, če pot traja več 
kot dve uri.

53. člen
(delo na domu)

(1) V času trajanja delovnega razmerja se lahko deloda-
jalec in delavec z novo pogodbo o zaposlitvi dogovorita o delu 
na domu.

(2) Delo na domu se lahko organizira pod naslednjimi 
pogoji:

– če gre za takšna dela in naloge, ki jih ni potrebno opra-
vljati v prostorih delodajalca,

– če delavec razpolaga s primernimi poslovnimi ali dru-
gimi prostori,

– če je zagotovljena varnost pri delu,
– če je zagotovljeno sprotno obveščanje delavcev, ki delo 

opravljajo na domu.
(3) V primeru dela delavca na domu oziroma na daljavo 

je delodajalec dolžan preveriti ali obstajajo varne in zdrave raz-
mere za delo in varno delovno okolje, ter občasno nadzorovati 
varnost in zdravje pri delu. Delodajalec lahko nadzira izvajanje 
dela na domu oziroma dela na daljavo le na podlagi predhodne 
najave, kolikor delavec opravlja delo doma.

(4) Delodajalec in delavec s posebno pogodbo ali v ane-
ksu k pogodbi o zaposlitvi določita nadomestilo za uporabo 
delavčevih sredstev.

54. člen
(presežni delavci)

(1) Postopek in reševanje presežnih delavcev delodajalec 
opredeli v podjetniški kolektivni pogodbi.

(2) V primeru, ko se z izvršilnim predpisom vlade ali 
lokalne skupnosti ukine dejavnost ali del dejavnosti javnega 
gospodarskega zavoda oziroma javnega podjetja in se le-ta 
prenese k drugemu izvajalcu, imajo delavci ukinjenega javnega 
gospodarskega zavoda ali javnega podjetja ali delavci, katerih 
delo je postalo zaradi ukinitve dela dejavnosti nepotrebno, 
prednost pri zaposlitvi pri novih izvajalcih.

(3) Možnost zaposlitve delavcev iz prejšnjega odstavka, 
katerih delo je postalo nepotrebno, je tudi eden od pogojev za 
podelitev koncesije ali druge oblike prevzema delavcev in je 
sestavni del vsebine koncesijskega akta.
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55. člen
(delovni čas)

(1) Polni delovni čas znaša najmanj 36 ur in največ 40 ur 
tedensko.

(2) O razporeditvi delovnega časa odloča delodajalec, 
ki mora letno razporeditev delovnega časa določiti z letnim 
delovnim koledarjem (planom izrabe sklada letnega delovnega 
časa) najkasneje do začetka koledarskega oziroma poslovnega 
leta. Pri tem upošteva potrebe delovnega procesa in z zakoni 
zagotovljene odmore in počitke delavcev.

56. člen
(vrste in oblike delovnega časa)

Pri delodajalcih se glede na potrebe delovnega oziroma 
poslovnega procesa na posameznih področjih dela uporabljajo 
praviloma naslednje vrste in oblike delovnega časa:

a) nepremični delovni čas,
b) premični delovni čas,
c) delno premični delovni čas,
d) izmenski delovni čas.
a) Nepremični delovni čas
Nepremični delovni čas je čas, pri katerem je točno dolo-

čen čas prihoda in odhoda z dela.
b) Premični delovni čas
Premični delovni čas je čas, pri katerem je čas prihoda 

in odhoda z dela določen v razponu. V sistemu premičnega 
delovnega časa imajo posamezni pojmi naslednji pomen:

– Dovoljen delovni čas je razpon, v katerem lahko delavec 
opravi svojo delovno obveznost. Omejuje ga ura najzgodnej-
šega dovoljenega prihoda na delo in ura najkasnejšega dovo-
ljenega odhoda z dela.

– Obvezni delovni čas je tisti del dovoljenega delovnega 
časa, ko delavec mora biti prisoten na delu.

– Premakljivi del delovnega časa je časovni razpon, v 
katerem lahko delavec sam odloča o trenutku prihoda na delo 
in/ali odhoda z njega, razen če narava dela zahteva, da delavec 
ostane na delu, dokler ne konča posameznega opravila, ki je 
vezano na rok ali sodelovanje z drugimi delavci.

c) Delno premični delovni čas
Delno premični delovni čas je čas, kjer je točno določen 

čas prihoda na delo oziroma odhoda z dela, čas odhoda z 
dela oziroma prihoda na delo, pa je določen v razponu. Delno 
premični delovni čas se določi v primerih, ko zaradi narave dela 
ni mogoče vnaprej določiti začetka oziroma konca delovnega 
časa

d) Izmenski delovni čas
– Izmenski delovni čas je čas, ko se delo izmenoma 

opravlja v dopoldanski, popoldanski ali tudi v nočni izmeni, ki 
traja v odvisnosti od pet ali šestdnevnega delovnega tedna od 
šest do osem ur dnevno in se praviloma ponavlja vsak teden 
oziroma dnevno, tako da delavec dela en teden oziroma dan v 
dopoldanski in drug teden oziroma dan v popoldanski oziroma 
nočni izmeni.

– Za delo v popoldanski izmeni se šteje delo, če delavec 
izpolni 75 % in več svoje redne dnevne delovne obveznosti po 
12.00 uri.

– Za delo v nočni izmeni se šteje delo, če delavec izpol-
ni 75 % in več svoje redne dnevne delovne obveznosti med 
22.00 in 7.00 uro naslednjega dne.

57. člen
(pripravljenost na domu)

Pripravljenost na domu je čas, ko je delavec prisoten 
doma ali na drugem kraju po lastni izbiri, in je vsakem trenutku 
dosegljiv, sposoben oditi na delovno mesto, v času, ki ga obi-
čajno porabi za pot na delo in izvajati svojo delovno obveznost, 
če ga delodajalec potrebuje in ga vpokliče na delo. Za čas 
pripravljenosti na delo pripada delavcu nadomestilo.

58. člen
(dežurstvo)

Dežurstvo je čas, ko je delavec prisoten na delovnem 
mestu za primer, če bi moral delovno intervenirati. V času 
dežurstva je delodajalec dolžan delavcu določiti prioritete 
opravljanja del. Čas dežurstva se všteva v delovni čas, če 
je delavec na delovnem mestu.

59. člen
(primeri in pogoji za neenakomerno razporeditev 

delovnega časa in začasno prerazporeditev  
delovnega časa)

(1) Delovni čas se lahko začasno prerazporedi:
– v primerih izjemoma povečanega ali zmanjšanega 

obsega dela,
– če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvo-

dnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali 
nevarnost za življenje in zdravje ljudi,

– če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sred-
stvih, ki bi povzročila prekinitev dela,

– če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premo-
ženja ter varnost prometa,

– zaradi neugodnih vremenskih pogojev.
(2) v primeru neenakomerne razporeditve delovnega 

časa in začasne prerazporeditve delovnega časa polni de-
lovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden.

(3) Pisno obvestilo o začasni prerazporeditvi delovnega 
časa prejmejo delavci najmanj en dan pred pričetkom dela.

(4) Neenakomerne razporeditve delovnega časa in za-
časne prerazporeditve delovnega časa ni mogoče odrediti 
delavcem, za katere velja prepoved dela preko polnega 
delovnega časa.

(5) Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 6-mesečne-
ga obdobja, ki ga določi delodajalec, omogočiti, da presežek 
ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve de-
lovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa, 
kompenzira s prostimi urami.

60. člen
(odreditev dela preko polnega delovnega časa)

Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev nad-
urnega dela, določena z zakonom, se lahko upošteva kot 
povprečna omejitev v obdobju šestih mesecev.

61. člen
(odmor med delom)

Odmor med delom se lahko določi v več delih, pri tem 
pa mora en del trajati najmanj 20 minut neprekinjeno.

Odmor ne sme biti na začetku ali na koncu delovnega 
časa.

62. člen
(krajši delovni čas v posebnih primerih)

Če eden od staršev uveljavlja pravico do krajšega de-
lovnega časa zaradi starševstva, se razporeditev delovnega 
časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem.

63. člen
(pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače)

(1) Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela 
iz osebnih razlogov do skupaj največ sedem delovnih dni v 
posameznem koledarskem letu, v primerih, določenih s to 
kolektivno pogodbo. Delavec se o izrabi odsotnosti dogovori 
z delodajalcem.

(2) Odsotnost iz prvega odstavka tega člena je mogoče 
izrabiti samo ob nastopu dogodka.
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(3) Plačana odsotnost za posamezni primer traja:
– lastne poroke 1 dan
– rojstva otroka 1 dan
– smrti zakonca ali osebe, ki je z delavcem živela 

v skupnosti, ki je izenačena z zakonsko zvezo, smrti 
otrok, posvojencev in pastorkov 2 dni

– smrti staršev 2 dni
– smrti bratov, sester, starih staršev 1 dan
– selitev družine iz kraja v kraj 2 dni
– selitev družine v istem kraju 1 dan
– elementarne nesreče, ki je zadela delavca 

in njegovo družino 1 dan
(4) Nadomestilo plače za primere iz prvega odstavka tega 

člena izplača delodajalec.
(5) Omejitev sedmih dni ne velja v primerih smrti.
(6) V podjetniški kolektivni pogodbi se lahko za aktivno 

udeležbo na športnih ali kulturnih prireditvah in v drugih prime-
rih določi dodatna pravica do plačane odsotnosti.

64. člen
(darovanje krvi)

(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi daro-
vanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri.

(2) Delavec mora čas odsotnosti z dela zaradi darovanja 
krvi predhodno uskladiti z delodajalcem.

65. člen
(pravica do odsotnosti z dela brez nadomestila plače)
Delavec je lahko odsoten brez nadomestila plače v pri-

merih, kot so:
– neodložljivih osebnih opravkov,
– zasebnega potovanja,
– nege družinskega člana, ki ni medicinsko potrebna,
– popravila hiše oziroma stanovanja,
– zdravljenja na lastne stroške,
– izobraževanje v lastnem interesu,

če je tako določeno v podjetniški kolektivni pogodbi.

66. člen
(način izrabe odsotnosti z dela brez nadomestila plače)

(1) Delavec mora pisno zaprositi delodajalca za odobritev 
odsotnosti z dela brez nadomestila plače najmanj sedem de-
lovnih dni pred nameravano odsotnostjo.

(2) Delodajalec lahko delavčevo zahtevo po neplačani 
odsotnosti z dela zavrne, če zahteve delovnega procesa tega 
ne dopuščajo.

(3) Glede obveznosti plačila prispevkov za čas neplačane 
odsotnosti z dela se delavec in delodajalec pisno dogovorita 
pred nastopom odsotnosti.

67. člen
(letni dopust)

(1) Poleg letnega dopusta v skladu z ZDR imajo delavci 
pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta, če so 
skladno z zakonom opredeljeni kot nočni delavci.

(2) Minimalni dopust znaša štiri tedne.
(3) Za komunalno dejavnost se poleg minimalnega dopu-

sta iz drugega odstavka določi daljše trajanje letnega dopusta 
na podlagi naslednjih kriterijev:

a) Za skupno delovno dobo
Za skupno delovno dobo, ki jo bo delavec dosegel do 

konca leta, za katerega se mu določa letni dopust:
– nad 5 do 10 let 1 dan
– nad 10 do 20 let 2 dni
– nad 20 do 30 let 3 dni
– nad 30 let 4 dni
b) Za delovne pogoje
– za delovne pogoje, kot so težko fizično delo in delo v pri-

siljenem položaju, večje psihomotorične in senzorične obreme-

nitve, stalno delo na terenu, neustrezni mikroklimatski pogoji, 
ropot, sevanje, delo v mokroti, vlagi in umazaniji, temperaturne 
razlike, kemikalije, plini, prah, nevarnost nezgod, nočno delo 
in neugodna razporeditev delovnega časa ter neprijetnost dela 
(nekatera dela na področju odvoza odpadkov, čiščenja odplak, 
pogrebne službe ipd.) od 1 do 4 dni.

c) Za socialne in zdravstvene razmere
– delavcu za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let sta-

rosti najmanj za 1 dan
– invalidom, delavcem z najmanj 60-odstotno telesno 

okvaro in delavcu, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje po-
sebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske 
prejemke najmanj za 3 dni.

d) Dopust mladine in starejših delavcev
– delavcem, mlajšim od 18 let za 7 dni
– starejšim delavcem najmanj 3 dni.
(4) V podjetniški kolektivni pogodbi, v splošnem aktu 

delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi se lahko določijo dodatni 
kriteriji za odmero dodatnih dni letnega dopusta, kot so npr. 
zahtevnost dela, izobrazba, težji delovni pogoji, delovna uspe-
šnost in podobno.

68. člen
(uporaba osnov za določitev letnega dopusta)

Pri odmeri letnega dopusta se upošteva vse osnove, 
ki jih bo delavec izpolnil v koledarskem letu, za katerega se 
odmerja letni dopust, razen glede letnega dopusta v zvezi s 
starševstvom.

69. člen
(izraba letnega dopusta)

(1) Letni dopust delavec praviloma izrabi v letu, za kate-
rega se odmerja, skladno s planom izrabe letnega dopusta, ki 
ga delodajalec sprejme v skladu z ZDR.

(2) Spremembe plana izrabe letnega dopusta so mogoče 
v utemeljenih primerih in s soglasjem delodajalca in delavca.

70. člen
(izraba letnega dopusta na predlog delavca)

(1) Delodajalec omogoča delavcu izrabo dveh delovnih 
dni letnega dopusta na dan, ki ju delavec sam določi, če o tem 
obvesti delodajalca najmanj tri dni prej.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lah-
ko delavec izrabi brez predhodnega obvestila en dan letnega 
dopusta v tekočem letu zaradi:

– nesreče, ki je neposredno prizadela delavca,
– smrti ožjega družinskega člana,
– odvzema prostosti delavcu v trajanju enega dneva.
(3) V takem primeru je delavec dolžan sporočiti delodajal-

cu razlog svoje odsotnosti isti dan, ko je odsoten.
(4) Kolikor delavec ne sporoči svoje odsotnosti najkasneje 

ob pričetku novega delovnega dne, je to lahko razlog za uved-
bo postopka za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

71. člen
(nadomestilo namesto izrabe ob prenehanju pogodbe  

o zaposlitvi)
Če delavec zaradi prenehanja delovnega razmerja ne 

more izrabiti celotnega ali dela letnega dopusta, se delavec in 
delodajalec lahko dogovorita o nadomestilu za neizrabljen del 
letnega dopusta.

72. člen
(oblika motivacije delavcev)

(1) O obliki motivacije delavca, ki s svojim delom izjemno 
prispeva k povečanju produktivnosti ali kako drugače prispeva 
k povečanju dobička, odloči delodajalec.

(2) Oblike motivacije delavca lahko opredeli delodajalec 
v ustreznem aktu.
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73. člen
(dolžina odpovednega roka)

(1) V pogodbi o zaposlitvi se lahko opredeli trajanje od-
povednega roka za primer, ko delavec odpoveduje pogodbo o 
zaposlitvi v skladu z zakonom.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se delodajalec in dela-
vec s pisnim dogovorom lahko dogovorita o skrajšanju odpo-
vednega roka.

74. člen
(rok veljavnosti opozorila pred odpovedjo  

iz krivdnega razloga)
Delodajalec izreče opozorilo pred odpovedjo iz krivdnega 

razloga s časom veljavnosti dveh let, v katerem delavec ne sme 
ponoviti kršitve, sicer mu delodajalec lahko odpove pogodbo o 
zaposlitvi iz krivdnega razloga.

75. člen
(disciplinski ukrepi)

Pri ugotavljanju disciplinske odgovornosti delavca lahko 
delodajalec kot disciplinski ukrep izreče poleg opomina ter 
odvzema bonitet tudi denarno kazen do višine 10 % osnovne 
plače delavca od enega do treh mesecev.

76. člen
(odškodninska odgovornost)

Delavec je delodajalcu materialno odgovoren za škodo, 
povzročeno na delu ali v zvezi z delom, v primeru ravnanja iz 
naklepa ali hude malomarnosti, skladno z načeli odškodninske 
odgovornosti.

77. člen
(varnost in zdravje)

(1) Stranki te kolektivne pogodbe si bosta z namenom 
izboljšanja ravni varnosti in zdravja pri delu prizadevali za dvig 
ozaveščenosti pomena varnega in zdravega dela, tako da 
bosta skupaj in vsaka posebej pripravljali in izvajali aktivnosti z 
namenom zmanjševanja tveganj iz tega naslova, in sicer z oza-
veščanjem, usposabljanjem, izobraževanjem ter razvijanjem 
ustreznih orodij in metod za dvig varnosti in zdravja pri delu.

(2) Delodajalec organizira kolektivno nezgodno zavaro-
vanje zaposlenih, najmanj za poškodbe pri delu in v zvezi z 
delom. V takem primeru delavca na njegovo zahtevo izloči 
iz nezgodnega zavarovanja. Delodajalec prevzema sklepanje 
dodatnega pokojninskega zavarovanja.

(3) Vsi ukrepi, ki so namenjeni zdravju in varstvu pri delu 
so strošek delodajalca, razen, kolikor gre za strošek, ki ga 
je delavec povzročil z malomarno in neodgovorno uporabo 
zaščitnih sredstev.

78. člen
(izobraževanje)

(1) Delavci imajo pravico in dolžnost do stalnega izobra-
ževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami 
delovnega procesa in z namenom ohranitve zaposlitve oziroma 
napredovanja pri zaposlitvi, če ga na takšno izobraževanje 
delodajalec napoti.

(2) Delodajalec delavca napoti na izobraževanje in sklene 
z njim ustrezno pogodbo.

(3) Če je izobraževanje organizirano med delovnim ča-
som, se čas izobraževanja šteje v polni delovni čas, delavec 
pa ima enake pravice kot če bi delal.

(4) Če je izobraževanje organizirano izven delovnega 
časa, se o pravicah delavca iz naslova delovnega časa delavec 
in delodajalec dogovorita glede na okoliščine izobraževanja.

(5) Če gre za izobraževanje v interesu delavca, se lahko 
delavec in delodajalec o medsebojnih pravicah in obveznostih 
dogovorita s pogodbo o izobraževanju.

(6) Sindikalni zaupnik ima pravico do izpopolnjevanja o 
kolektivnem dogovarjanju in delovno pravni zakonodaji v traja-
nju, kot je določeno s to kolektivno pogodbo.

79. člen
(obveščanje delavcev)

(1) Delodajalec na zahtevo reprezentativnega sindikata 
pri delodajalcu kolektivno obvešča delavce:

– o tekočem in predvidenem poslovanju družbe,
– o poslovnih rezultatih in drugih okoliščinah, ki bi lahko 

imele morebitne negativne posledice na uresničevanje pravic 
iz delovnega razmerja,

– o doseženih letnih poslovnih rezultatih družbe,
– o predlogih splošnih aktov in sklepov, s katerimi se 

v skladu s kolektivno pogodbo na splošno urejajo določena 
vprašanja s področja delovnih razmerij in plač.

(2) Dolžnosti obveščanja ni, če gre za poslovno tajnost.
(3) Delodajalec in reprezentativni sindikat v družbi skupaj 

spremljata izvajanja te kolektivne pogodbe.

80. člen
(pogoji za delovanje sindikata)

(1) S kolektivno pogodbo se ne posega v pravice, obvez-
nosti in odgovornosti sindikatov, da v skladu s svojo vlogo in 
nalogami delujejo v organizaciji oziroma pri delodajalcu, daje-
jo pobude, predloge, stališča in zahteve pristojnim organom. 
Delovanja sindikatov ni mogoče omejiti z odločitvami organov 
organizacije oziroma delodajalca.

(2) Delodajalec zagotavlja reprezentativni sindikat pri de-
lodajalcu:

– prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov v or-
ganizacijo na podlagi vnaprejšnjega obvestila in predhodne 
odobritve delodajalca,

– svobodo sindikalnega obveščanja in razdeljevanje sin-
dikalnega tiska,

– brezplačno tehnično izvedbo obračuna in plačevanja 
članarine sindikatom za člane sindikata.

81. člen
(materialni pogoji za sindikalno delo)

(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu oziroma s po-
godbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med repre-
zentativnim sindikatom in delodajalcem se uredijo predvsem 
pogoji za delo sindikata.

(2) Delodajalec lahko namenja sredstva za kulturno, špor-
tno in rekreativno dejavnost zaposlenih ter za vzdrževanje 
tovrstnih objektov.

(3) S pogodbo iz prvega odstavka se za delo reprezenta-
tivnega sindikatov zagotovi najmanj:

– dve plačani uri letno na vsakega delavca, člana repre-
zentativnega sindikata v organizaciji oziroma pri delodajalcu 
za opravljanje sindikalnih funkcij in za sodelovanje pri delu 
organov sindikatov. V tako določeno število ur se ne všteva 
sodelovanje sindikalnih zaupnikov v organih sindikalnih central 
in v organih sindikatov dejavnosti. O okvirnem režimu izrabe 
določenega števila ur za delo sindikalnih zaupnikov se dogovo-
rijo reprezentativni sindikati in delodajalec. Pri tem upoštevajo 
potrebe in interese članov reprezentativnega sindikata in zah-
teve delovnega procesa.

– tri plačane delovne dni letno za usposabljanje sindikal-
nih zaupnikov.

(4) Število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo delovno prav-
no zaščito v organizaciji oziroma pri delodajalcu se določi 
s kolektivno pogodbo podjetja oziroma s pogodbo o zago-
tavljanju pogojev za sindikalno delo med reprezentativnimi 
sindikati in organizacijo oziroma delodajalcem, upoštevaje 
organiziranost delovnega procesa, delo v izmenah, disloci-
ranost in podobno.

(5) Sindikalnemu zaupniku reprezentativnega sindikata 
pri delodajalcu lahko delodajalec prizna, zaradi dodatnih obre-
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menitev, mesečni dodatek. Višina dodatka se opredeli v pogod-
bi o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo.

82. člen
(imuniteta sindikalnega zaupnika)

(1) Sindikalni zaupnik, ki uživa delovnopravno varstvo, je 
sindikalni zaupnik, ki je izvoljen ali imenovan v okviru dogovor-
jenega števila zaupnikov, ki uživajo varstvo v skladu z zakonom 
in katerega ime je pisno sporočeno delodajalcu.

(2) Pred uvedbo postopka iz prvega odstavka tega člena 
je dolžan delodajalec pozvati sindikat k izdaji pisnega mnenja. 
Sindikat se je dolžan podati svoje mnenje v roku osmih dni po 
prejemu predloga delodajalca. Če se v tem roku sindikat ne 
opredeli, velja, da se s predlogom delodajalca strinja.

(3) Če se sindikat s predlogom delodajalca ne strinja, 
lahko delodajalec sproži postopek mediacije ali arbitraže. Ob 
tem se smiselno uporabljajo določbe te kolektivne pogodbe o 
arbitraži oziroma mediaciji v individualnih delovnih sporih.

(4) Imuniteta sindikalnega zaupnika iz tega člena traja še 
2 leti po prenehanju funkcije sindikalnega zaupnika.

(5) Sindikalnemu zaupniku, ki ravna v skladu z veljavnimi 
zakoni, kolektivnimi pogodbami in akti podjetja, ni mogoče 
znižati plače brez soglasja sindikata ali začeti zoper njega 
disciplinski ali odškodninski postopek, ki je nastal zaradi sin-
dikalnega dela ali ga kako drugače postavljati v manj ugoden 
oziroma podrejen položaj.

(6) Za sindikalne zaupnike po tem členu se štejejo tudi 
funkcionarji sindikatov – sindikalnih central (predsedniki ob-
močnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki območ-
nih sindikatov), ki so zaposleni pri delodajalcu, svojo funkcijo 
pa opravljajo neprofesionalno.

83. člen
(dijaki in študenti na praksi)

Delodajalec zagotavlja dijakom in študentom na obvezni 
praksi:

– seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in ustre-
zna zaščitna sredstva,

– zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe 
na delu,

– ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
– povračilo stroškov prehrane med delom,
– povračilo stroškov prevoza,
– delodajalec lahko izplača nagrado za obvezno prakso.

84. člen
(stavka)

(1) Stavka se napove in organizira, če miren način reše-
vanja spora ni uspešen.

(2) V času pogajanj o stavkovnih zahtevah sta se dolžna 
sindikat in delodajalec vzdržati vsakega dejanja, ki bi lahko 
otežilo pogajanja in sporazumno rešitev spora.

85. člen
(komunalne igre)

(1) Komunalne igre so družabno in športno srečanje ko-
munalnih podjetij.

(2) Vsak delavec ima pravico se udeležiti iger kot tekmo-
valec ali kot navijač na podlagi kriterijev in pravil, ki so dogo-
vorjeni v podjetniški kolektivni pogodbi.

(3) Tekmovalci na delovnih in športnih igrah imajo pravico 
do ustrezne športne opreme in nagrade, določene v podjetniški 
kolektivni pogodbi.

2.3. Tarifni del

86. člen
(vrste osebnih prejemkov delavca v delovnem razmerju)

(1) Delavec ima pravico do prejemkov v delovnem raz-
merju, določenih z zakonom in s to kolektivno pogodbo.

(2) Osebni prejemki delavca v delovnem razmerju po tej 
kolektivni pogodbi so:

a. plača oziroma nadomestilo plače;
b. druge vrste plačil, kamor sodijo:
– drugi osebni prejemki,
– povračila stroškov v zvezi z delom.
(3) Drugi osebni prejemki so:
– regres za letni dopust,
– odpravnina ob upokojitvi in druge vrste odpravnin,
– solidarnostna pomoč,
– jubilejne nagrade,
– božičnica.
(4) Povračila stroškov v zvezi z delom so:
– povračilo za prevoz na delo in z dela,
– povračilo za prehrano med delom,
– povračilo stroškov za službena potovanja,
– terenski dodatek,
– nadomestilo za ločeno življenje.
(5) Delavcem, ki delajo z delovnim časom krajšim od pol-

nega, pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v celoti, drugi 
osebni prejemki pa v sorazmerju s časom prebitim na delu.

(6) Delavci prejmejo prejemke iz tega člena v denarni 
obliki, razen če je s to kolektivno pogodbo določeno drugače.

87. člen
(splošne določbe o osebnih prejemkih)

(1) Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nanašajo na 
plače in nadomestila plač, so v bruto zneskih.

(2) Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni 
prejemki se izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna po-
godba, vendar pod pogoji in največ v zneskih, ki se ne vštevajo 
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za 
prispevke za socialno varnost.

88. člen
(pisni obračun plače)

(1) Vsakemu delavcu mora biti pri izplačilu plače vročen 
pisni obračun, ki mora vsebovati vse za pravilni obračun zah-
tevane podatke.

(2) Ob obračunu plače lahko delodajalec na istem obra-
čunskem listu obračuna tudi druge osebne prejemke, povračila 
stroškov v zvezi z delom, dodatno pokojninsko zavarovanje in 
odtegljaje od plače (neto izplačilo).

89. člen
(plače)

(1) Plačo delavca sestavlja: osnovna plača, dodatki po 
posameznih vrstah, del plače na podlagi delovne uspešnosti 
in del plače iz naslova poslovne uspešnosti.

(2) V pogodbi o zaposlitvi delavec in delodajalec določita 
znesek osnovne plače. Osnovna plača delavca je najmanj ena-
ka najnižji osnovni plači, določeni za posamezni tarifni razred 
te kolektivne pogodbe.

(3) Najnižja osnovna plača je vrednost najmanj zahtevne-
ga dela v posameznem tarifnem razredu za polni delovni čas 
ali z njim izenačen delovni čas.

3a Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavno-
sti do konca meseca februarja tekočega leta sestanejo z na-
menom sklenitve dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač.

3b Kot podlaga za uskladitev najnižjih osnovnih plač se 
uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slove-
nije o povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin in 
stanja panoge.

(5) Osnovna plača delavca se določi upoštevaje zahtev-
nost dela na delovnem mestu oziroma vrsti del, za katerega 
je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi in je plača za vnaprej 
določene delovne rezultate, normalne delovne pogoje in poln 
delovni čas ter je zapisana v pogodbi o zaposlitvi. Določi se v 
mesečnem znesku.
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(6) Dogovorjeni mesečni znesek velja za:
– povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz letnega 

delovnega časa, ki znaša 174 ur za poln delovni čas pri 40-ur-
nem delovnem tednu;

– za zahtevnost dela na delovnem mestu oziroma vrsti 
del, za katero oziroma katere je delavec sklenil pogodbo o 
zaposlitvi;

– plačilo v normalnih delovnih pogojih, ki jih predstavljajo 
običajne obremenitve pri delu, običajni neugodni vplivi okolja 
in običajna nevarnost pri delu.

(7) Na podjetniški ravni se socialni partnerji lahko dogo-
vorijo tudi za dodatno uskladitev plač.

90. člen
(zneski najnižjih osnovnih plač)

(1) Višina najnižje osnovne plače je določena v tarifni 
prilogi, ki je sestavni del te kolektivne pogodbe.

(2) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni 
razred se uporabljajo od prvega koledarskega dne v mesecu 
po objavi te kolektivne pogodbe v Uradnem listu Republike 
Slovenije dalje.

91. člen
(napredovanje delavca)

Kriteriji in merila za napredovanje se določijo v kolektivni 
pogodbi na ravni delodajalca ali v splošnem aktu delodajalca.

92. člen
(dodatek za delovno dobo)

(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo najmanj v 
višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne 
dobe.

(2) Pri uveljavljanju pravice iz prejšnjega odstavka se v 
delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je 
delavec dosegel v času delovnega razmerja ali pri opravljanju 
samostojne dejavnosti, ki so ustrezno potrjena.

(3) Dokupljena, beneficirana in posebne zavarovalne 
dobe se ne štejejo kot dobe pri uveljavljanju dodatka za de-
lovno dobo.

(4) V podjetniški kolektivni pogodbi se delodajalec in de-
lavci dogovorijo še o dodatku na stalnost v podjetju.

93. člen
(drugi dodatki)

(1) Delavcem pripadajo dodatki, ki izhajajo iz razporeditve 
delovnega časa in dodatki za posebne obremenitve pri delu, za 
neugodne vplive okolja in za nevarnost pri delu.

(2) Obračunavajo se za čas, ko je delavec delal v pogojih, 
zaradi katerih mu dodatek pripada.

(3) Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača delavca.
(4) Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa
1. Za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugo-

den, pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem odstot-
ku od osnove:

– izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni,
turnusno delo 10 %
– nočno delo 50 %
– delo preko polnega delovnega časa 30 %
– delo v nedeljo 50 %
– delo na praznik in dela proste dneve po zakonu 50 %
2. Dodatki se med seboj ne izključujejo, razen dodatka 

za delo v nedeljo in dodatka za delo na praznik in dela proste 
dneve po zakonu.

(5) Dodatki za posebne obremenitve pri delu, za neugo-
dne vplive okolja, za nevarnost pri delu

V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se določijo dodatki 
in višina dodatkov zaradi vpliva delovnega okolja, naporov in 
težjih delovnih pogojev, ki se občasno pojavljajo in niso sestav-
ni del zahtevnosti del in se ne vračunavajo v osnovno plačo.

Ti dodatki se določijo kot:
a) dodatek za dela, pri katerih se uporabljajo posebna 

zaščitna sredstva v skladu s predpisi (kot so na primer: plinske 
maske, maske proti prahu, naprave za dovajanje svežega 
zraka in druga itd.);

b) dodatek za težko delo – pri umazanem delu in drugih 
težkih delih, pri katerih je delavec izpostavljen negativnim vpli-
vom okolja, kot na primer: dim, saje, vroč pepel, prah, vlaga, 
visoke in nizke temperature, vibracije, delo s kompresorjem, 
posebno močen ropot ali posebno bleščeča umetna svetloba, 
delo v temnih prostorih ali z obremenilno barvno svetlobo itd.;

c) dodatek za nevarna dela, če je delavec izpostavljen 
posebnim nevarnostim (požar, vdor vode, eksplozija).

(6) Dodatek za pripravljenost na delo
V primeru pripravljenosti na delo, ki jo odredi delodaja-

lec in delavec čaka izven delovnega mesta, pripada delavcu 
dodatek k plači v višini 15 % vrednosti njegove urne postavke 
osnovne plače za vsako začeto uro pripravljenosti. Čas pripra-
vljenosti na delo se ne všteva v delovni čas.

(7) Druge vrste dodatkov
Delodajalec lahko v podjetniški kolektivni pogodbi opre-

deli tudi druge vrste dodatkov.

94. člen
(nadomestila plače)

(1) Delavcu pripada nadomestilo plače za čas upravičene 
plačane odsotnosti z dela skladno z zakonom in to kolektivno 
pogodbo.

(2) Nadomestilo plače delavca ne more biti višje od plače, 
ki bi jo delavec prejel, če bi v istem obdobju delal.

(3) Delavcu pripada nadomestilo plače en dan za čas stav-
ke, organizirane v skladu z zakonom, v višini 70 % plače, ki bi 
jo prejel, če bi delal. Delavcu pripada nadomestilo plače za čas 
stavke, ki je posledica kršitve pravic delavcev pri delodajalcu, v 
višini 50 % osnovne plače, vendar ne dlje kot 2 delovna dneva.

95. člen
(del plače na podlagi delovne uspešnosti delavca)
(1) Del plače na podlagi delovne uspešnosti delavca se 

določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja 
dela, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

(2) V kolektivni pogodbi na ravni delodajalca ali v splo-
šnem aktu delodajalca, ob predhodnem soglasju sindikata, se 
določijo kriteriji in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti. 
Delovna uspešnost se ugotavlja za posameznega delavca in/ali 
za skupino delavcev.

(3) Ob vsakokratni spremembi meril in kriterijev je deloda-
jalec dolžan delavca seznaniti pred uveljavitvijo le-teh.

(4) Osnova za izračun dela plače za delovno uspešnost 
je osnovna plača delavca.

96. člen
(izplačilo iz naslova uspešnosti poslovanja)

(1) Delodajalec in reprezentativni sindikat v podjetju se 
dogovorita o načinu izplačila plačila za poslovno uspešnost na 
podlagi doseženih rezultatov poslovanja glede na plan.

(2) Do tega izplačila so upravičeni vsi delavci, ki so bili 
zaposleni pri delodajalcu v letu, na katerega se to izplačilo 
nanaša, v sorazmerju prisotnosti na delu.

(3) Plačilo za poslovno uspešnost je izključeno iz osnov 
za nadomestilo plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Drugi osebni prejemki

97. člen
(božičnica)

Božičnica se lahko dogovori s kolektivno pogodbo pri de-
lodajalcu ali s splošnim aktom delodajalca. Božičnica se lahko 
izplača v nedenarni obliki.
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98. člen
(regres za letni dopust)

(1) Višina regresa za letni dopust je določena v tarifni 
prilogi te kolektivne pogodbe.

(2) V primeru nelikvidnosti delodajalca oziroma v primeru, 
ko bi izplačilo celotnega regresa povzročilo nelikvidnost deloda-
jalca, se lahko regres za letni dopust izplača v več delih in sicer 
tako, da se do 30. junija tekočega koledarskega leta izplača 
najmanj polovica, preostanek pa do 1. novembra tekočega 
koledarskega leta.

99. člen
(nagrade dijakom in študentom  
na praktičnem usposabljanju)

V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času 
obvezne prakse imajo dijaki in študenti pravico do nagrade za 
polni delovni čas v višini kot jo določa tarifna priloga te kolek-
tivne pogodbe.

100. člen
(prejemki mentorjev)

Delavcu mentorju pripravnika in mentorju usposabljanja 
na delovnem mestu ter uvajanja v delo pri delodajalcu pripada 
dodatek za mentorstvo v višini do 15 % osnovne plače oziroma 
kot je to določeno pri delodajalcu.

101. člen
(jubilejne nagrade)

(1) Članom sindikata reprezentativnih sindikatov, podpi-
snikov KP KD, pripada jubilejna nagrada za skupno delovno 
dobo najmanj v višini:

– za 10 let delovne dobe 40 %
– za 20 let delovne dobe 60 %
– za 30 let delovne dobe 80 %
– za 40 let delovne dobe 100 %

povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece.

(2) Jubilejna nagrada se izplača v enem mesecu po 
dopolnitvi delovne dobe iz prejšnjega odstavka na podlagi 
pisnega predloga reprezentativnega sindikata, podpisnika 
KP KD.

(3) Jubilejna nagrada se lahko, če je tako dogovorjeno v 
podjetniški kolektivni pogodbi, izplača tudi za dosežen jubilej pri 
zadnjem delodajalcu, in sicer v smislu nagrade za stalnost. Ta 
nagrada se lahko izplača v denarni ali tudi v drugi dogovorjeni 
obliki.

(4) Jubilejna nagrada se lahko, če je tako dogovorjeno 
v podjetniški kolektivni pogodbi, izplača vsem zaposlenim de-
lavcem.

102. člen
(solidarnostne pomoči)

(1) V primeru smrti delavca, pripada družini delavca so-
lidarnostna pomoč v višini 80 % povprečne plače v Republiki 
Sloveniji za pretekle tri mesece.

(2) Delavcu pripada solidarnostna pomoč v višini 50 % 
povprečne plače v Republike Slovenije za pretekle tri mesece, 
in sicer v naslednjih primerih:

– smrt ožjega družinskega člana (zakonec, izvenzakonski 
partner, otroci – zakonski in izvenzakonski in posvojenci),

– elementarne nesreče ali požar,
– zaradi invalidnosti (II. ali III. kategorija),
– odsotnost zaradi bolezni nepretrgano nad 90 dni.
(3) Solidarnostno pomoč, ki pripada delavcu, zaradi ne-

zmožnosti za delo zaradi bolezni v nepretrganem trajanju nad 
90 koledarskih dni, predlaga reprezentativen sindikat v organi-
zaciji oziroma pri delodajalcu. Ta solidarnostna pomoč pripada 
delavcu največ enkrat letno.

103. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

(1) Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini najmanj 
dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca 
za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.

(2) Ob upokojitvi se izplačilo odpravnine izvrši ob zadnji 
plači.

104. člen
(druge odpravnine)

Višina odpravnine v primeru odpovedi iz poslovnega raz-
loga in razloga nesposobnosti se lahko izplačujejo v znesku, ki 
je višji od določenega mnogokratnika v zakonu.

Povračila stroškov v zvezi z delom

105. člen
(prehrana med delom)

(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehra-
no med delom, višina je opredeljena v Tarifni prilogi.

(2) Do povračila stroškov prehrane med delom so upra-
vičeni tudi delavci, ki delajo štiri ure ali več na dan, učenci in 
študentje na praksi z učno pogodbo, višina je opredeljena v 
Tarifni prilogi.

(3) Če delavec dela pri dveh ali več delodajalcih, mu pri-
pada sorazmerni del povračila za prehrano med delom glede 
na pogodbeno določen delovni čas.

106. člen
(prevoz na delo in z dela)

(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz 
na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, od kraja bivali-
šča, določenega v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca 
oziroma do mesta opravljanja dela. Sprememba bivališča med 
trajanjem pogodbe o zaposlitvi pomeni spremembo podlage za 
obračun povračila, če se tako dogovorita delavec in delodajalec.

(2) Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na 
delo in z dela v višini, kot je določeno v skladu s tarifno prilogo.

(3) Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na 
delo in z dela tudi v primeru nujnega prihoda na delo.

(4) Delavec ni upravičen do povračila iz prvega odstavka, 
če delodajalec organizira brezplačen prevoz na delo in z dela.

107. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje)

(1) Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci na služ-
benem potovanju, se šteje dnevnica, ki predstavlja povračilo 
stroškov za prehrano, poleg tega pa še povračilo stroškov za 
prenočevanje in povračilo stroškov za prevoz.

(2) Višino dnevnice določa Tarifna priloga.

108. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v Sloveniji)
(1) Delavec je za službeno potovanje v Sloveniji upravičen 

do dnevnice v višini, ki jo določa tarifna priloga te kolektivne 
pogodbe.

(2) Povračila stroškov za prevoz na službenem potovanju 
v Sloveniji in stroškov za prenočevanje na službenem poto-
vanju v Sloveniji se izplačujejo v višini, kot določa vsakokrat 
veljavna uredba vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z 
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

109. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v tujini)

Delavec, ki ga je delodajalec napotil na službeno pot v tu-
jino, je upravičen do dnevnice, ki predstavlja povračilo stroškov 
za prehrano, povračila stroškov za prevoz in povračila stroškov 
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za prenočevanje, pod pogoji in v višini vsakokrat veljavne Ured-
be o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

110. člen
(tarifna priloga)

Tarifna priloga je sestavni del te kolektivne pogodbe in dolo-
ča zneske najnižjih osnovnih plač, zneske povračil stroškov v zve-
zi z delom ter drugih osebnih prejemkov delavcev v zvezi z delom.

Ljubljana, dne 5. junija 2015

Podpisniki delodajalcev:

Gospodarska zbornica Slovenije – 
Zbornica komunalnega gospodarstva

Janko Kramžar l.r.

Združenje delodajalcev – 
Sekcija za storitve
Tatjana Arčan l.r.

Podpisniki delojemalcev:

Sindikat Komunale, varovanja 
in poslovanja  

z nepremičninami Slovenije
Majda Marolt l.r.

KNSS – Neodvisnost Konfederacija 
novih sindikatov Slovenije

Vladimir Klobas l.r.

Republiški odbor sindikata 
komunalne dejavnosti

Mija Šuster l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 9. 6. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-34 o 
tem, da je Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti vpisana 
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o 
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno 
številko 6/13.

T A R I F N A   P R I L O G A 
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE

1. člen
(plače)

(1) Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih po 
Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti od vključno 1. 7. 
2015 znašajo v €:

Najnižje osnovne plače
Tarifni razred od 1. 7. 2015

I. 469,62
II. 511,64
III. 566,25
IV. 662,89
V. 721,70
VI. 956,96

VI./2 1.057,79
VII. 1.183,83

VII./2 1.309,87
VIII. 1.519,94
IX. 1.814,02

(2) Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka tega čle-
na so določene za polni delovni čas oziroma z njim izenačen 
delovni čas.

(3) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca 
niso obvezna.

(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavno-
sti do konca meseca februarja tekočega leta sestanejo z name-
nom sklenitve dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač. Kot 
podlaga za uskladitev najnižjih osnovnih plač se uporabi uradni 
podatek Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni 
letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin in stanja panoge.

(5) Na podjetniški ravni se socialni partnerji lahko dogo-
vorijo tudi za dodatno uskladitev plač.

II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM  
IN DRUGI PREJEMKI

2. člen
(regres za letni dopust)

(1) Regres za letni dopust znaša 950 €, razen če zakon 
ne določa drugače.

(2) Višino regresa za letni dopust socialni partnerji letno 
uskladijo, najkasneje do konca meseca februarja tekočega leta.

(3) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavno-
sti do konca meseca februarja tekočega leta sestanejo z na-
menom sklenitve dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač.

(4) Kot podlaga za uskladitev najnižjih osnovnih plač se 
uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slove-
nije o povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin in 
stanja panoge.

3. člen
(povračilo stroška prehrane med delom)

(1) Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je 
delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec 
upravičen do povračila stroškov prehrane v višini 6,12 EUR na 
dan, razen ko zakon določa drugače.

(2) Znesek povračila stroškov prehrane se lahko uskladijo 
do konca meseca februarja tekočega leta z doseženo povpreč-
no letno inflacijo preteklega leta.

4. člen
(povračilo stroška prevoza na delo in z dela)

(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza 
na delo in z dela najmanj v višini 80 % najcenejšega javnega 
prevoza.

(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 
0,18 EUR na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.

(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno 
do enega kilometra od mesta opravljanja dela, ni upravičen do 
povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te 
oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.

(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim 
prevoznim sredstvom) pripada delavcu povračilo stroškov prevoza 
na delo in z dela v višini 0,18 EUR za prevoženi kilometer.

5. člen
(službeno potovanje v RS)

Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povr-
nejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za 
plačilo prispevkov za socialno varnost.

6. člen
(službeno potovanje v tujino)

Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino po-
vrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stroškov 
za službeno potovanje v tujino.
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7. člen
(terenski dodatek)

Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem 
znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delov-
nega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno 
varnost.

III. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE

8. člen
(veljavnost Tarifne priloge)

Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja 
pa se od 1. 7. 2015 dalje.

Ljubljana, dne 5. junija 2015

Podpisniki delodajalcev:

Gospodarska zbornica Slovenije – 
Zbornica komunalnega gospodarstva

Janko Kramžar l.r.

Združenje delodajalcev – 
Sekcija za storitve
Tatjana Arčan l.r.

Podpisniki delojemalcev:

Sindikat Komunale, varovanja 
in poslovanja  

z nepremičninami Slovenije
Majda Marolt l.r.

KNSS – Neodvisnost Konfederacija 
novih sindikatov Slovenije

Vladimir Klobas l.r.

Republiški odbor sindikata 
komunalne dejavnosti

Mija Šuster l.r.

1778. Imenovanje članov uradniškega sveta

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 175. člena Zakona 
o javnih uslužbencih, Sindikat državnih organov Slovenije, Sin-
dikat carinikov Slovenije, Policijski sindikat Slovenije, Sindikat 
slovenskih diplomatov (MZZ), Sindikat ministrstva za obrambo, 
Sindikat delavcev pravosodja Slovenije, Sindikat policistov Slo-
venije, Sindikat vojakov Slovenije

imenujejo člana uradniškega sveta

Člana uradniškega sveta sta:
– Dušan Pečnik
– Radivoj Uroševič.

Ljubljana, dne 15. junija 2015

Sindikat državnih organov Slovenije
Frančišek Verk l.r.

Sindikat carinikov Slovenije
Dušan Pečnik l.r.

Policijski sindikat Slovenije
Radivoj Uroševič l.r.

Sindikat slovenskih diplomatov (MZZ)
Stanislav Sikošek l.r.

Sindikat ministrstva za obrambo
Darko Milenkovič l.r.

Sindikat delavcev pravosodja Slovenije
Tomaž Virnik l.r.

Sindikat policistov Slovenije
Zoran Petrovič l.r.

Sindikat vojakov Slovenije
Gvido Novak l.r.
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OBČINE

GROSUPLJE

1779. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelne št. 2115/2, 
2119/7, 2119/9, 2119/10, 2119/11 in 2119/13, 
vse k.o. 1789-Ponova vas

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, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 ter odločbe 
Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 
5. seji dne 10. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

na nepremičninah parcelne št. 2115/2, 2119/7, 
2119/9, 2119/10, 2119/11 in 2119/13, vse 

k.o. 1789-Ponova vas

1.
Na nepremičninah parcelne št. 2115/2, 2119/7, 2119/9, 

2119/10, 2119/11 in 2119/13, vse k.o. 1789-Ponova vas, se 
ukine status grajenega javnega dobra, s čimer postanejo te ne-
premičnine last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Gro-
suplje, matična številka 5880734000.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0059/2007
Grosuplje, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1780. Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra na nepremičninah parcelne 
št. 1223/19, 1225/3, 1225/4 in 1225/5, 
vse k.o. 1787-Mali vrh

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, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter 
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 10. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

na nepremičninah parcelne št. 1223/19, 1225/3, 
1225/4 in 1225/5, vse k.o. 1787-Mali vrh

1.
Na nepremičninah parcelne št. 1223/19, 1225/3, 1225/4 

in 1225/5, vse k.o. 1787-Mali vrh, se ukine status grajenega 
javnega dobra, s čimer postanejo te nepremičnine last Občine 

Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 
5880734000.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0016/2009
Grosuplje, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1781. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelni št. 1148/17 
in 1148/19, obe k.o. 1786-Šmarje

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, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter 
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 10. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

na nepremičninah parcelni št. 1148/17 in 1148/19, 
obe k.o. 1786-Šmarje

1.
Na nepremičninah parcelni št. 1148/17 in 1148/19, obe 

k.o. 1786-Šmarje, se ukine status grajenega javnega do-
bra, s čimer postaneta ti nepremičnini last Občine Grosu-
plje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 
5880734000.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0111/2013
Grosuplje, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1782. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelni št. 381/4 
in 967/7, obe k.o. 1782-Stara vas

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, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter 
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 10. 6. 2015 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelni št. 381/4 in 967/7, 

obe k.o. 1782-Stara vas

1.
Na nepremičninah parcelni št. 381/4 in 967/7, obe 

k.o. 1782-Stara vas, se ukine status grajenega javnega dobra, 
s čimer postaneta ti nepremičnini last Občine Grosuplje, Ta-
borska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0110/2014
Grosuplje, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1783. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelni št. 2025/6 
in 2025/8, obe k.o. 1785-Sela

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, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter 
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 10. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

na nepremičninah parcelni št. 2025/6 in 2025/8, 
obe k.o. 1785-Sela

1.
Na nepremičninah parcelni št. 2025/6 in 2025/8, obe 

k.o. 1785-Sela, se ukine status grajenega javnega dobra, s či-
mer postaneta ti nepremičnini last Občine Grosuplje, Taborska 
cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0114/2014
Grosuplje, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1784. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelni št. 2201/19 
in 2201/22, obe k.o. 1794-Račna

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, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter 
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 10. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičninah parcelni št. 2201/19 in 2201/22, 

obe k.o. 1794-Račna

1.
Na nepremičninah parcelni št. 2201/19 in 2201/22, obe 

k.o. 1794-Račna, se ukine status grajenega javnega dobra, s 
čimer postaneta ti nepremičnini last Občine Grosuplje, Tabor-
ska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0142/2014
Grosuplje, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1785. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelne št. 2189/3, 
2217/8, 2240/2 in 2240/3, vse k.o. 1788-Vino

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, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter 
odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 10. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

na nepremičninah parcelne št. 2189/3, 2217/8, 
2240/2 in 2240/3, vse k.o. 1788-Vino

1.
Na nepremičninah parcelne št. 2189/3, 2217/8, 2240/2 

in 2240/3, vse k.o. 1788-Vino, se ukine status grajenega jav-
nega dobra, s čimer postanejo te nepremičnine last Občine 
Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 
5880734000.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0057/2015
Grosuplje, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

ILIRSKA BISTRICA

1786. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2014

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 
101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
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št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine 
Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, 
Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 
4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 1. nadaljevanju 
5. seje dne 28. 5. 2015 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska 

Bistrica za leto 2014

1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 

2014, zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih 
terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega 
sklada.

Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.937.239

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.515.617
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 9.592.048

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.488.632
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 862.682
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 240.734

7 06 DRUGI DAVKI 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 923.569
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREM. 734.763
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7.601
712 DENARNE KAZNI 12.582
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 1.095
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 167.528

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 56.556
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 292
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEMAT. PREMOŽ. 56.264

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.006
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 1.006

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.364.060
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFIN. INST. 620.426
741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. 
IZ SRED. PRORAČUNA EU 1.743.634

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.734.286
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 3.268.235
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 694.701
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VAR. 127.793
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.166.030
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 46.909
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 232.802

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 4.221.857

410 SUBVENCIJE 467.126

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 2.365.116

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
IN USTANOVAM 336.260

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.053.355

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.147.733

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 5.147.733

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 96.461

431 INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM 
OSEBAM, KI NISO PR. UPOR. 89.366

432 INVEST. TR. PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 7.095

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 202.953

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV –

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. 
DELEŽEV 0

440 DANA POSOJILA

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZ. 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 326.099

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 326.099

IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –123.146

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –326.099

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –202.953

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRET. LETA 287.739

Občina Ilirska Bistrica je v letu 2014 po vseh treh bi-
lancah proračuna realizirala 12.937.239 evrov prihodkov in 
13.060.385 evrov odhodkov. Razlika prihodkov nad odhod-
ki tekočega leta – primanjkljaj po vseh treh bilancah znaša 
123.146 evrov.

Sredstva na računu znašajo 163.532 evrov, kar pred-
stavlja 123.146 primanjkljaja tekočega leta ter 287.739 evrov 
presežka prihodkov iz preteklih let ter 1.060 evrov primanjkljaja 
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odhodkov iz preteklih let. Pri pregledu finančne dokumentacije 
smo ugotovili, da je bilo v preteklih letih na prihodkovni strani 
premalo knjiženo za 2.295 evrov prihodkov ter 3.356 evrov 
odhodkov.

2. člen
Občinski svet Občine Il. Bistrica se je februarja 2014 ob-

vezal, da bo na postavki Proračunska rezerva zagotovil potreba 
sredstva za odpravo posledic naravne nesreče, ki je prizadela 
nekatere vasi Občine Ilirska Bistrica.

S proračunom za leto 2014 je bila oblikovana proračunska 
rezerva v višini 202.000 evrov, in sicer za namen odprave po-
sledic škode zaradi naravne nesreče – žledu in poplav, nastalih 
ob izrednih vremenskih razmerah v mesecu januarju 2014 ter 
mesecu februarju 2014, zaradi česar je ARSO dne 2. 2. 2014 
razglasil rdeči alarm.

V letu 2014 se je porabila celotna rezerva, in sicer:
– 5.951 evrov za pripravo malic ter za druge manjše 

stroške,
– 51.614 evrov za plinsko olje,
– 8.494 evrov za stroške prevoza,
– 131.782 evrov za gradbena dela na prizadetih območjih,
– 4.159 evrov za nadomestila plač za obdobje izvrševanja 

nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Skupna sredstva obvezne rezerve, in sicer s sredstvi iz pre-

teklih let (109.046 evrov), novimi sredstvi (202.000 evrov), po-
raba v letu 2014 (202.000 evrov) ter povračilo stroškov uporabe 
agregata s strani Ministrstva za infrastrukturo na podlagi Zakona 
o ukrepih za odpravo posledic žleda v višini 21.802 evrov, so v 
letu 2014 znašala 130.849 evrov in se prenašajo v leto 2015.

3. člen
Na podlagi 41. člena stanovanjskega zakona je bila s 

proračunom za leto 2014 oblikovana proračunska rezerva po 
stanovanjskem zakonu v višini 9.000 evrov.

Sredstva so se v letu 2014 koristila v višini 1.795 evrov, in 
sicer za beljenje stopnišč v stanovanjskih blokih, barvanje fa-
sade na blokih, popravilo instalacij ter razna investicijska dela.

Skupna sredstva rezervnega sklada, in sicer s sredstvi 
preteklih let na dan 31. 12. 2014 znašajo 65.130 evrov.

4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska 

Bistrica za leto 2014, so:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov, 

račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti ob-

činskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave, 
krajevnih skupnosti,

– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega 
dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,

– obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
– računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev 

sistema EZR.

5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bi-

strica za leto 2014 začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

6. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bi-

strica za leto 2014 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani 
Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.

Št. 410-15/2015
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2015

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

1787. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 
30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa 
Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in na predlog sklepa Odbora za stavb-
na zemljišča stanovanja in poslovne prostore, sprejetega na 4. seji 
z dne 26. 5. 2015 na 6. seji dne 28. 5. 2015 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Zemljišče parc. št. 2093/0 k.o. 2510 Koritnice, se izloči iz 

javnega dobra in se pri njem vpiše lastninska pravica na Občino 
Ilirska Bistrica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-78/2014
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2015

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

1788. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 
30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa 
Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in na predlog sklepa Odbora za stavb-
na zemljišča stanovanja in poslovne prostore, sprejetega na 4. seji 
z dne 26. 5. 2015 na 6. seji dne 28. 5. 2015 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Zemljišči parc. št. 2080/352 v izmeri 11 m2 ter parc. 

št. 2080/332 v izmeri 51 m2 k.o. 2509 Bač, se izločita iz jav-
nega dobra ter se pri njiju vpiše lastninska pravica na Občino 
Ilirska Bistrica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-20/2010
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2015

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

1789. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne 
takse za posebno in podrejeno rabo javnih 
površin v Občini Ilirska Bistrica

Na podlagi 26. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi 
javnih površin (Uradni objave Snežnik, št. 3/03) in na podlagi 
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, 
št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne obja-
ve časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Bistriški 
odmevi, št. 5/10) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 
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predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne 
prostore sprejetega na 4. seji dne 26. 5. 2015 na 6. seji dne 
28. 5. 2015 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno 

in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša 
0,135 €.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 422-2/2015
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2015

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

1790. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, 
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog 
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore 
sprejetega na 4. seji dne 26. 5. 2015 na 6. seji dne 28. 5. 2015 
sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 1864/16 k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/16-0) 

v izmeri 28 m2 in parc. št. 1864/14 k.o. Šembije (ID znak 2512-
1864/14-0) v izmeri 98 m2, se izbriše zaznamba javnega dobra 
– grajeno javno dobro lokalnega pomena.

II.
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra začne veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-2/2011
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2015

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

KOMEN

1791. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen 
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 100/08, 
79/09 – ZLS-P, 14/10, 51/10 – ZLS-R in 84/10 in 40/12), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB-4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 in 101/13) in 16. člena 
Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) 
je Občinski svet Občine Komen na 1. izredni seji dne 4. 6. 
2015 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen  

za leto 2015

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2015 (Urad-

ni list RS, št. 15/15) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»2. člen
 (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun 2015 Rebalans 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.418.143 5.175.143

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.275.392 3.275.392
70 DAVČNI PRIHODKI 2.484.523 2.484.523

700 Davki na dohodek in dobiček 2.275.291 2.275.291
703 Davki na premoženje 154.702 154.702
704 Domači davki na blago in storitve 54.530 54.530
706 Drugi davki 0 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 790.869 790.869
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 654.664 654.664
711 Takse in pristojbine 3.350 3.350
712 Globe in druge denarne kazni 9.450 9.450
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 71.065 71.065
714 Drugi nedavčni prihodki 52.340 52.340
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 350.000 350.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 350.000 350.000

73 PREJETE DONACIJE 28.618 28.618
730 Prejete donacije iz domačih virov 25.618 25.618
731 Prejete donacija iz tujine 3.000 3.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.764.133 1.521.133
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 173.011 173.011
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije 1.591.122 1.348.122
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 5.336.364 5.093.164
40 TEKOČI ODHODKI 1.455.698 1.463.198

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 352.833 352.833
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 49.035 49.035
402 Izdatki za blago in storitve 987.830 995.330
403 Plačila domačih obresti 49.000 49.000
409 Rezerve 17.000 17.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.470.328 1.470.828
410 Subvencije 136.000 136.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 731.754 732.254
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 171.961 171.961
413 Drugi tekoči domači transferi 430.613 430.613
414 Tekoči transferi v tujino 0 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.340.413 2.089.213
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.340.413 2.089.213

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 69.925 69.925
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 65.500 65.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.425 4.425

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 81.779 81.979
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV (750+751+752) 0 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0
440 Dana posojila 0 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (IV.-V.) 0 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0
50 ZADOLŽEVANJE 0 0

500 Domače zadolževanje 0 0
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VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 130.000 130.000
55 ODPLAČILA DOLGA 130.000 130.000

550 Odplačilo domačega dolga 130.000 130.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –48.221 –48.021
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –130.000 –130.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –81.779 –81.979
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 48.954 48.954

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena
I.

Pri nepremičnini s parc. št. 3194/3 k.o. Bertoki, pri nepre-
mičnini s parc. št. 2132/3, k.o. Jernej, pri nepremičnini s parc. 
št. 1570/50, k.o. Koper, pri nepremičnini s parc. št. 1234/2, 
k.o. Marezige, pri nepremičnini s parc. št. 1606/34, k.o. Rakito-
vec, pri nepremičninah s parc. št. 634/8, 634/9, 634/10, 634/11, 
636/2, 2404/3, 2410/2, 2412/9, 2415/6, 2416/4, 2417/2, 2419/5, 
k.o. Sveti Anton, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra 

z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s 
parc. št. 3194/3, k.o. Bertoki, pri nepremičnini s parc. št. 2132/3, 
k.o. Jernej, pri nepremičnini s parc. št. 1570/50 k.o. Koper, pri 
nepremičnini s parc. št. 1234/2, k.o. Marezige, pri nepremičnini 
s parc. št. 1606/34, k.o. Rakitovec, pri nepremičninah s parc. 
št. 634/8, 634/9, 634/10, 634/11, 636/2, 2404/3, 2410/2, 2412/9, 
2415/6, 2416/4, 2417/2, 2419/5, k.o. Sveti Anton, zaznamuje 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-3/2015
Koper, dne 28. maja 2015

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzet-
ta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

N. 478-3/2015
Capodistria, 29 maggio 2015

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale 
(G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-testo unico ufficiale 2, 76/08, 
79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), per effetto 
degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capo-
distria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 38/08) 
ed in virtù dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Komen.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-04/2015-4
Komen, dne 4. junija 2015

Župan
Občine Komen

Marko Bandelli l.r.

KOPER

1792. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

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

R A Z G L A Š A M   S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

Št. 478-3/2015
Koper, dne 29. maja 2015

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 27. in 127. člena Sta-
tuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na 
podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 
120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – 
Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem. in 110/13) je Občinski 
svet Mestne občine Koper na seji dne 28. maja 2015 sprejel
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fabbricati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
n. 102/04 – ZGO-1-testo unico ufficiale 1, 92/05, 111/05 – sen-
tenza della CC, 93/05, 120/06 – sentenza della CC, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – sentenza della CC, 57/12 
e 101/13 – ZDavNepr e 110/13), il Consiglio comunale del 
Comune citta di Capodistria, nella seduta del 28 maggio 2015 
ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sull'acquisizione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

I
Riguardo al bene immobile insistente sulla particella 

n. 3194/3, c.c. Bertocchi, al bene immobile insistente sulla 
particella n. 2132/3, c.c. Jernej, al bene immobile insistente 
sulla particella n. 1570/50, c.c. Capodistria, al bene immobile 
insistente sulla particella n. 1234/2, c.c. Marezige, al bene 
immobile insistente sulla particella n. 1606/34, c.c. Raki-
tovec, ai beni immobili insistenti sulle particelle n. 634/8, 
634/9, 634/10, 634/11, 636/2, 2404/3, 2410/2, 2412/9, 2415/6, 
2416/4, 2417/2, 2419/5, c.c. Sveti Anton tutti proprietà del 
Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello 
status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.

II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene 

pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisio-
ne ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. 
Divenuta esecutiva, tale decisione e trasmessa al competente 
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione 
tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza lo-
cale relativamente al bene immobile insistente sulla particella 
n. 3194/3, c.c. Bertocchi, al bene immobile insistente sulla particel-
la n. 2132/3, c.c. Jernej, al bene immobile insistente sulla particella 
n. 1570/50 c.c. Capodistria, al bene immobile insistente sulla par-
ticella n. 1234/2, c.c. Marezige, al bene immobile insistente sulla 
particella n. 1606/34, c.c. Rakitovec, ai beni immobili insistenti 
sulle particelle n. 634/8, 634/9, 634/10, 634/11, 636/2, 2404/3, 
2410/2, 2412/9, 2415/6, 2416/4, 2417/2, 2419/5, c.c. Sveti Anton.

III
La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-3/2015
Capodistria, 28 maggio 2015

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

1793. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

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

R A Z G L A Š A M   S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

Št. 478-4/2015
Koper, dne 29. maja 2015

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 27. in 127. člena 
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 
30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter 
na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 
93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem. in 110/13) 
je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. maja 
2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičnini s parc. št. 1895/4 k.o. Hribi, nepremičnina-

ma s parc. št. 3200/11, 3200/10, k.o. Marezige, nepremičnini s 
parc. št. 2014/8, k.o. Semedela, se odvzame status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznam-
ba o javnem dobru lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-4/2015
Koper, dne 28. maja 2015

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzet-
ta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A
sulla dismissione del bene pubblico edificato  

di rilevanza locale

N. 478-4/2015
Capodistria, 29 maggio 2015

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia lo-
cale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-testo unico ufficiale 2, 
76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), per 
effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 
38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione 
dei fabbricati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
n. 102/04 – ZGO-1-testo unico ufficiale 1, 92/05, 111/05 – sen-
tenza della CC, 93/05, 120/06 – sentenza della CC, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – sentenza della CC, 57/12 
e 101/13 – ZDavNepr e 110/13), il Consiglio comunale del 
Comune citta di Capodistria, nella seduta del 28 maggio 2015 
ha accolto la seguente
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D E L I B E R A
sulla dismissione del bene pubblico edificato  

di rilevanza locale

I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale che interessa il bene immobile insi-
stente sulla particella n. 1895/4, c.c. Hribi, i beni immobili insi-
stenti sulle particelle n. 3200/11, 3200/10, c.c. Marezige, il bene 
immobile insistente sulla particella n. 2014/8, c.c. Semedella.

II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene 

pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione 
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. 
Divenuta esecutiva, tale decisione viene trasmessa al compe-
tente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancel-
lazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato 
di rilevanza locale.

III
La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-4/2015
Capodistria, 28 maggio 2015

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

LJUBNO

1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Lokacijskem načrtu IPC Loke

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C in 57/12) ter 20. čle-
na Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski 
svet Občine Ljubno na 6. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Lokacijskem načrtu IPC Loke

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve 

Lokacijskega načrta IPC Loke (Uradni list RS, št. 117/05).

2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka obsegajo tekstualno 

spremembo odloka. Spremembe obsegajo natančnejšo opre-
delitev dejavnosti v posameznih območjih zazidave in tole-
rance.

3. člen
V 5. členu odloka se v drugem odstavku Tabela 1 nado-

mesti z novo tabelo:

»Tabela 1: Pregled območij opredeljene namenske rabe 

Oznaka območja  
v grafičnem delu Prevladujoča namenska raba

a1 Območje obrtnih, servisnih, proizvodnih dejavnostih

a2 Območje obrtnih, servisnih, proizvodnih dejavnostih, parkirišče za tovornjake

b Območje obrtnih, servisnih, proizvodnih dejavnostih, parkirišče za tovornjake, storitve in trgovina

c1 Območje obrtnih, servisnih, proizvodnih dejavnostih, storitve in trgovina

c2 Območje obrtnih, servisnih, proizvodnih dejavnostih, storitve in trgovina

d Območje obrtno stanovanjske dejavnosti

e Obstoječe proizvodno območje KLS
«

4. člen
V 6. členu odloka se tretji odstavek nadomesti z novim 

besedilom:
»(3) Na območju novih gradbenih parcel so s pomočjo 

gradbenih linij opredeljene površine za gradnjo objektov (v 
grafičnih prilogah so opredeljene okvirne gradbene linije).

V 6. členu odloka se v tabeli 2, petega odstavka, v vseh 
območjih črta besedilo: Pomožni objekti niso dopustni in se 
nadomesti z novim besedilom:

»Dopusti se umestitev enostavnih objektov, ki so kot 
proizvod, dani na trg v skladu s predpisom. Namembnost teh 
objektov je za potrebe skladiščenja za proizvodnje, obrtne in 
storitvene dejavnosti ob upoštevanju ostalih določil odloka. 
Investitor je dolžan pridobiti soglasja upravljavcev gospodarske 
javne infrastrukture in plačati komunalni prispevek. Za vsak 
objekt se izdela urbanistična preveritev in pridobi soglasje 
občine.«

5. člen
V 9. členu odloka se za štirinajstim odstavkom dodajo 

naslednji odstavki:
»(15) Za obstoječe stanje je izdelana Hidrološko hidravlič-

na presoja vodnega režima Savinje in Ljubnice v Občini Ljubno, 
št. proj. 062-5a-13, izdelal Urbania d.o.o.. Iz študije izhaja, da so 
območja predvidena za gradnjo v naslednjih razredih poplavne 
nevarnosti:

– območje a1 – območje preostale nevarnosti (Pp)
– območje a2 – območje srednje nevarnosti (Ps) in male 

nevarnosti (Pm)
– območje b – območje male nevarnosti (Pm), območje 

preostale nevarnosti (Pp) in v severovzhodnem delu območje 
srednje nevarnosti (Ps)

– območje c1 – območje srednje nevarnosti (Ps) in obmo-
čje preostale nevarnosti (Pp)

– območje c2 – območje srednje nevarnosti (Ps), območje 
male nevarnosti (Pm) in območje preostale nevarnosti (Pp)
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– območje d – območje preostale nevarnosti (Pp)
– območje e – območje preostale nevarnosti (Pp).
(16) Za potrebe načrtovanja na območju je bila za zagotav-

ljanje poplavne varnosti izdelana Hidrološko-hidravlična študija 
na območju lokacijskega načrta IPC Loke (Eho projekt d.o.o., 
št. proj. H-39/14, november 2014), ki je sestavni del projekta iz 
1. člena tega odloka. Za izboljšanje poplavne varnosti območja 
se predvidijo ukrepi. Ukrep 1 obsega regulacijo potoka na ob-
močju LN. Ukrep 2 obsega dvig terena in določitev kot predvide-
nih objektov na poplavno varne kote kot sledi:

– območje a2 na koti najmanj 404.00 n.m.v.
– območje b na koti najmanj 404.80 n.m.v.
– območje c1 na koti najmanj 405.10 n.m.v. do 405.80 n.m.v.
– območje c2 na koti najmanj 405.10 n.m.v.
– območje d na koti najmanj 405.80 n.m.v. (cesta c na koti 

405.30 n.m.v.).
(17) Območja predvidena za gradnjo bodo po izvedbi ukre-

pov poplavno varna pred nastopom stoletnih voda, in sicer bodo 
v razredu preostale nevarnosti (Pp) zaradi preplavitve obstoječe 
cone IPC Loke. Predvideni ukrepi se lahko izvajajo fazno, v prvi 
fazi se zagotovi izvedbo ukrepa 1 – regulacijo potoka, delno ali 
v celoti nato pa nadvišanje terena gradbene parcele posamez-
nega investitorja.

(18) Možnost gradnje po posameznih območjih:
– Pred izvedbo ukrepov je možno graditi na območju a1, d 

in e. Gradnja je mogoča tudi na delu območja c1, c2 in b, izven 
območja srednje poplavne nevarnosti, kot je opredeljeno v pro-
jektu iz petnajstega odstavka tega člena.

– Za območje a2 je potrebno izvesti regulacijo potoka od 
prečkanja poljske poti (parc. št. 951/11, k.o. Savina) do izliva v 
Savinjo.

– Za območje b je potrebno izvesti regulacijo potoka med 
dostopno cesto v IPC Loke na vzhodu in izlivom potoka v Savinjo.

– Za območji c1 in c2 je potrebno izvesti regulacijo potoka 
od dostopne ceste v IPC Loke na vzhodu do gorvodne meje 
območja c1.«

6. člen
V 28. členu se v drugem odstavku doda druga alineja, ki 

se glasi:
»– maksimalna gradbena linija opredeljena v grafičnih pri-

logah se spremeni in znaša:
– ob cesti »a« je 6 m od ceste oziroma predvidenega 

pločnika
– ob cesti »b«, »b1« in »c«, je 5 m od ceste, ob zahodnem 

delu ceste »b«, se upošteva obstoječa gradbena linija že izgra-
jenega objekta

– gradbena linija (do maksimalne gradbene linije) v primeru 
združevanja parcel mora biti mestoma prekinjena, da daje vtis 
prehodnosti in zračnosti

– za vse posege se pridobi soglasja tangiranih upravljavcev 
gospodarske javne infrastrukture.«

7. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-08/2015
Ljubno, dne 4. junija 2015

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

MIRNA PEČ

1795. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske 
lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode ter zbiranja in odvoza komunalnih 
in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč – UPB 
(Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10), 5. člena Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja v Občini Mirna Peč je Občinski svet 
Občine Mirna Peč na 5. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne 

cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 

ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških 
odpadkov v Občini Mirna Peč

I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborate o oblikovanju 

cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne služ-
be oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških 
odpadkov v Občini Mirna Peč za leto 2015.

II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja 

obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter 
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini 
Mirna Peč za leto 2015.

Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim 
povračilom za leto 2015 za vse uporabnike:

Oskrba s pitno vodo Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka 
DN 20 faktor 1 15,6945 17,1854
OMREŽNINA priključka 
DN 25 faktor 3 47,0834 51,5563
OMREŽNINA priključka 
DN 40 faktor 10 156,9447 171,8544
OMREŽNINA priključka 
DN 50 faktor 15 235,4170 257,7816
OMREŽNINA priključka 
DN 80 faktor 50 784,7233 859,2720
OMREŽNINA priključka 
DN 100 faktor 100 1.569,4467 1.718,5441
OMREŽNINA priključka 
DN 150 faktor 200 3.138,8934 3.437,0883
Vodarina v m3 0,7085 0,7758

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in pada-
vinske odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:

Odvajanje odpadnih voda Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka 
DN 20 faktor 1 9,8370 10,7715
OMREŽNINA priključka 
DN 25 faktor 3 29,5110 32,3145
OMREŽNINA priključka 
DN 40 faktor 10 98,3699 107,7151
OMREŽNINA priključka 
DN 50 faktor 15 147,5549 161,5726
OMREŽNINA priključka 
DN 80 faktor 50 491,8495 538,5751
OMREŽNINA priključka 
DN 100 faktor 100 983,6991 1.077,1505
OMREŽNINA priključka DN 150 
faktor 200 1.967,3981 2.154,3009
Stroški izvajanja storitve v m3 0,3744 0,4100
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Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:

Čiščenje odpadnih voda Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka 
DN 20 faktor 1 2,7845 3,0490
OMREŽNINA priključka
DN 25 faktor 3 8,3534 9,1470
OMREŽNINA priključka 
DN 40 faktor 10 27,8448 30,4901
OMREŽNINA priključka 
DN 50 faktor 15 41,7672 45,7351
OMREŽNINA priključka 
DN 80 faktor 50 139,2241 152,4503
OMREŽNINA priključka 
DN 100 faktor 100 278,4483 304,9009
OMREŽNINA priključka 
DN 150 faktor 200 556,8966 609,8018
Stroški izvajanja storitve v m3 1,6325 1,7876

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih 
in bioloških odpadkov za leto 2015 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih 
in bioloških odpadkov

Cena 
v EUR

Cena v EUR 
z 9,5 % DDV

Strošek javne infrastrukture na kg 0,0046 0,0050
Stroški izvajanja storitve na kg 0,0740 0,0810
SKUPAJ za kg 0,0786 0,0861

Št. 354-14/2015-3
Mirna Peč, dne 4. junija 2015

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

1796. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ter zbiranja 
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov 
v Občini Mirna Peč

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč – UPB 
(Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10), 5. člena Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju 
gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Mirna Peč 
je Občinski svet Občine Mirna Peč na 5. redni seji dne 4. 6. 
2015 sprejel

S K L E P
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe  

s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih 

in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč

I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in 
odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč in 
subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne 
veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu RS, cene storitev in 
subvencije se uporabljajo s 1. dnem naslednjega meseca po 
veljavnosti sklepa.

gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Oskrba	s	pitno	vodo Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 8,5154 9,3244 15,6945 17,1854
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 25,5462 27,9731 47,0834 51,5563
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 85,1540 93,2436 156,9447 171,8544
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 127,7310 139,8654 235,4170 257,7816
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 425,7700 466,2182 784,7233 859,2720
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 851,5400 932,4363 1.569,4467 1.718,5441
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 1.703,0800 1.864,8726 3.138,8934 3.437,0883

Vodarina	v	m3 0,7085 0,7758 0,7085 0,7758 	
	

gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Odvajanje	odpadnih	voda Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 5,2958 5,7989 9,8370 10,7715
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 15,8874 17,3967 29,5110 32,3145
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 52,9580 57,9890 98,3699 107,7151
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 79,4370 86,9835 147,5549 161,5726
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 264,7900 289,9451 491,8495 538,5751
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 529,5800 579,8901 983,6991 1.077,1505
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 1.059,1600 1.159,7802 1.967,3981 2.154,3009

Stroški	izvajanja	storitve	v	m3 0,1956 0,2142 0,3744 0,4100 	
	

	

Občina subvencionira ceno omrežnine za 45,74 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom 
v Občini Mirna Peč:
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gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Oskrba	s	pitno	vodo Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 8,5154 9,3244 15,6945 17,1854
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 25,5462 27,9731 47,0834 51,5563
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 85,1540 93,2436 156,9447 171,8544
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 127,7310 139,8654 235,4170 257,7816
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 425,7700 466,2182 784,7233 859,2720
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 851,5400 932,4363 1.569,4467 1.718,5441
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 1.703,0800 1.864,8726 3.138,8934 3.437,0883

Vodarina	v	m3 0,7085 0,7758 0,7085 0,7758 	
	

gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Odvajanje	odpadnih	voda Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 5,2958 5,7989 9,8370 10,7715
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 15,8874 17,3967 29,5110 32,3145
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 52,9580 57,9890 98,3699 107,7151
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 79,4370 86,9835 147,5549 161,5726
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 264,7900 289,9451 491,8495 538,5751
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 529,5800 579,8901 983,6991 1.077,1505
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 1.059,1600 1.159,7802 1.967,3981 2.154,3009

Stroški	izvajanja	storitve	v	m3 0,1956 0,2142 0,3744 0,4100 	
	

	

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v 
Občini Mirna Peč:

Občina subvencionira ceno omrežnine za 46,16 % in ceno izvajanja storitve za 47,76 % za gospodinjstva in uporabnike 
z nepridobitno dejavnostjo.

1 
 

gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Čiščenje	odpadnih	voda Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 1,6302 1,7851 2,7845 3,0490
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 4,8906 5,3552 8,3534 9,1470
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 16,3020 17,8507 27,8448 30,4901
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 24,4530 26,7760 41,7672 45,7351
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 81,5100 89,2535 139,2241 152,4503
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 163,0200 178,5069 278,4483 304,9009
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 326,0400 357,0138 556,8966 609,8018

Stroški	izvajanja	storitve	v	m3 0,5185 0,5678 1,6325 1,7876 	

	
	
Zbiranje in odvoz komunalnih in

bioloških	odpadkov Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV

Strošek	javne	infrastrukture	na	kg 0,0046 0,0050
Stroški	izvajanja	storitve	na	kg 0,0740 0,0810

SKUPAJ	za	kg 0,0786 0,0861 	
	
 

Občina subvencionira ceno omrežnine za 41,45 % in ceno izvajanja storitve za 68,24 % za gospodinjstva in uporabnike 
z nepridobitno dejavnostjo.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode 
v Občini Mirna Peč:
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Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in 
bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč za vse uporabnike:

1 
 

gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Čiščenje	odpadnih	voda Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 1,6302 1,7851 2,7845 3,0490
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 4,8906 5,3552 8,3534 9,1470
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 16,3020 17,8507 27,8448 30,4901
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 24,4530 26,7760 41,7672 45,7351
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 81,5100 89,2535 139,2241 152,4503
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 163,0200 178,5069 278,4483 304,9009
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 326,0400 357,0138 556,8966 609,8018

Stroški	izvajanja	storitve	v	m3 0,5185 0,5678 1,6325 1,7876 	

	
	
Zbiranje in odvoz komunalnih in

bioloških	odpadkov Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV

Strošek	javne	infrastrukture	na	kg 0,0046 0,0050
Stroški	izvajanja	storitve	na	kg 0,0740 0,0810

SKUPAJ	za	kg 0,0786 0,0861 	
	
 

Št. 354-14/2015-2
Mirna Peč, dne 4. junija 2015

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

1797. Sklep o določitvi objekta v Šentjuriju 
na Dolenjskem za javno infrastrukturo

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2), 15. člena Statuta Občine Mirna Peč 
(Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) je Občinski svet Občine 
Mirna Peč na 5. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o določitvi objekta v Šentjuriju na Dolenjskem  

za javno infrastrukturo

1. člen
Objekt s trgom in pripadajočo opremo v Šentjuriju na 

Dolenjskem, parc. št. 3494/14, k.o. 1452 Hmeljčič se določi za 
javno infrastrukturo.

2. člen
Uradno ime objekta je »Pavčkov dom«.

3. člen
Gre za večnamenski objekt, katerega glavna dejavnost 

je postavitev stalne Spominske zbirke Toneta Pavčka, pred-
stavljanje le-te širši javnosti in za potrebo zbirke potrebnim 
aktivnostim.

Objekt je namenjen tudi ostalim potrebam Občine Mirna 
Peč in vaščanov Šentjurija na Dolenjskem.

4. člen
Lastnik in upravljalec objekta je Občina Mirna Peč.

5. člen
Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Št. 411-1/2013-139
Mirna Peč, dne 5. junija 2015

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

POSTOJNA

1798. Sklep o ustanovitvi Medobčinske lokalne 
akcijske skupine za preprečevanje 
zasvojenosti za občini Postojna in Pivka

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o prepre-
čevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 
prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter Statuta Občine Postojna 
(Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) in Statuta Občine Pivka (Urad-
ni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) 
je Občinski svet Občine Postojna na 5. seji dne 9. 4. 2015 in 
Občinski svet Občine Pivka na 5. seji dne 14. 5. 2015 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Medobčinske lokalne akcijske 
skupine za preprečevanje zasvojenosti  

za občini Postojna in Pivka

1. člen
Ustanovi se Medobčinsko lokalno akcijsko skupino za 

preprečevanje zasvojenosti za občini Postojna in Pivka kot 
strokovno posvetovalno telo s področja preprečevanja zasvo-
jenosti (v nadaljnjem besedilu: LAS).

Sedež LAS je v Postojni, Ljubljanska cesta 4.

2. člen
Naloge in cilji LAS-a so:
– usklajevanje (koordinacija) dela organov lokalnih skup-

nosti, javnih ustanov in služb, nevladnih organizacij, strokov-
njakov z različnih področij, posameznikov ter interesnih skupin 
pri preprečevanju zasvojenosti v občini;

– priprava, izvajanje in vrednotenje strategij in akcijskih 
načrtov na področju preprečevanja zasvojenosti v občinah 
Postojna in Pivka;

– priprava in izvedba raziskav oziroma analiz stanja glede 
uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih 
oblik zasvojenosti v občinah Postojna in Pivka;
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– razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje programov s 
področja preventive, zmanjševanja škode zaradi uporabe drog, 
zdravljenja in socialne obravnave v občinah Postojna in Pivka;

– sodelovanje z organi pregona pri preprečevanju ponudbe 
drog na lokalni ravni;

– informiranje in osveščanje lokalnega prebivalstva o proble-
matiki drog in zasvojenosti.

3. člen
LAS sestavljajo člani, od katerih ima vsak svojega name-

stnika.
Člani LAS-a ob ustanovitvi so:
– predstavnik Občine Postojna, ki ga imenuje Občinski svet 

Občine Postojna,
– predstavnik Občine Pivka, ki ga imenuje Občinski svet 

Občine Pivka,
– po en predstavnik iz vsake šole, ki delujejo v občinah,
– predstavnik Vzgojnega zavoda Planina,
– predstavnik Zdravstvenega doma Postojna,
– predstavnik Policijske uprave Koper,
– predstavnik Centra za socialno delo,
– predstavnik organizacije s področja športa,
– predstavnik mladinskih organizacij,
– predstavnik humanitarnih organizacij in organizacij s po-

dročja sociale in zdravstva,
– predstavnik organizacij s področja preprečevanja in zdra-

vljenja zasvojenosti.
V primeru potreb po razširitvi, se v LAS naknadno imenujejo 

tudi predstavniki drugih zainteresiranih skupin. Način sprejemanja 
novih članov v LAS se podrobno opredeli v poslovniku LAS-a.

4. člen
Sredstva za izvajanje programa LAS se zagotovijo v vsako-

letnih proračunih občin Postojna in Pivka, iz drugih javnih sredstev, 
sponzorskih prispevkov in donacij ter drugih virov.

5. člen
Delo LAS-a je javno. LAS deluje na sejah. Predsednika 

LAS-a imenujejo člani izmed sebe. Predsednik sklicuje in vodi 
seje.

Pri obravnavi posameznih vprašanj lahko sodelujejo tudi 
predstavniki zainteresirane javnosti in strokovnjaki, ki niso člani 
LAS-a.

Člani LAS-a niso upravičeni do sejnine.

6. člen
Ustanovno sejo skličeta župana. Delovanje LAS-a je po-

drobno urejeno s poslovnikom, ki ga sprejme LAS v dveh mesecih 
po konstituiranju z 2/3 večino vseh članov.

7. člen
Občinski upravi zagotavljata LAS-u tehnično in administra-

tivno pomoč. Koordinatorja LAS-a za občini Postojna in Pivka 
določita župana občin Postojna in Pivka na predlog LAS-a.

8. člen
LAS je enkrat letno dolžan občinskima svetoma poročati o 

svojem delu in predstaviti akcijski načrt za naslednje proračunsko 
obdobje.

9. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Repub-

like Slovenije. Sklep objavi sedežna občina.

Št. 032-2/2014
Postojna, dne 9. aprila 2015

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

Št. 9000-5/2015
Pivka, dne 14. maja 2015

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

SEVNICA

1799. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin 
in samostojnih svetnikov Občine Sevnica

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 63/11, 103/11, 22/14 in 8/15) in 19. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11, 
33/14, 11/15, 16/15 – popr. in 37/15) je Občinski svet Občine 
Sevnica na 7. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin 

in samostojnih svetnikov Občine Sevnica

1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti sve-

tniških skupin in samostojnih svetnikov o uporabi finančnih in 
drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Sevni-
ca (v nadaljevanju občina).

2. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do 

porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo 
svetniških skupin in samostojnih svetnikov, občina pa jim za 
opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne prosto-
re, druga osnovna sredstva ter druge materialne pogoje za delo.

3. člen
(1) Občinski svet Občine Sevnica (v nadaljevanju občinski 

svet) določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin 
in samostojnih svetnikov v proračunu občine za posamezno 
leto s posebnim sklepom.

(2) Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni 
do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvolje-
nih članov občinskega sveta tekočega mandata.

4. člen
(1) V primeru izstopa člana iz svetniške skupine, se sve-

tniški skupini finančna sredstva zmanjšajo za ustrezen odstotek 
oziroma znesek.

(2) V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino, 
se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo 
za ustrezen odstotek oziroma znesek.

(3) Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupi-
ne in ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do 
finančnih sredstev kot samostojni svetnik.

(4) O spremembi števila članov v svetniški skupini je vodja 
svetniške skupine dolžan v roku petnajstih dneh obvestiti župana.

(5) Sprememba števila članov v svetniški skupini se na 
spremembo višine finančnih sredstev upošteva z naslednjim 
koledarskim letom.

5. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostoj-

nih svetnikov vodi organ občinske uprave za vsako svetniško 
skupino oziroma samostojnega svetnika posebej.

6. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna 

sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za naslednje 
namene:

– nakup pisarniškega materiala,
– nakup in vzdrževanje pisarniške, računalniške in druge 

opreme,
– plačilo tiska,
– plačilo strokovne literature,
– plačilo stroškov izobraževanja (kotizacije),
– plačilo stroškov strokovne pomoči,
– plačilo najemnin poslovnih prostorov,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, preda-

vanja, …).
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7. člen
(1) Svetniška skupina oziroma samostojni člani za na-

mene iz prejšnjega člena občini posredujejo pisno zahtevo za 
izdajo naročilnice.

(2) Ob naročilu se preveri namenskost porabe skladno s 
6. členom tega pravilnika. V primeru, da namenskost porabe 
sredstev ni zagotovljena po prejšnjem členu, se zahteva za 
izdajo naročilnice zavrne.

(3) Občina nato ponudniku izstavi naročilnico v imenu in 
za račun občine. Račun se mora glasiti na naslov občine. Vod-
ja svetniške skupine oziroma samostojni člani morajo potrditi 
dostavljen račun.

8. člen
(1) Osnovna sredstva, nabavljena v skladu s tem pra-

vilnikom so last občine in jih svetniške skupine in samostojni 
člani občinskega sveta le uporabljajo v času trajanja mandata 
njihovih članov. Po preteku mandata jih morajo vrniti občini. 
Pravice in obveznosti glede uporabe se določijo s pogodbo.

(2) Svetniške skupine in samostojni člani občinskega 
sveta morajo z osnovnimi sredstvi, za katera so zadolženi, 
ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so materialno od-
govorni 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.

(3) Svetniška skupina in samostojni člani občinskega 
sveta morajo inventurni komisiji Občine Sevnica omogočiti 
vsakoletni pregled in popis osnovnih sredstev.

9. člen
(1) Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo in gospo-

darnostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravlja 
Nadzorni odbor Občine Sevnica.

(2) Pristojni delavec občinske uprave je dolžan na zahtevo 
vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana občin-
skega sveta le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumenta-
cijo o porabi sredstev svetniške skupine oziroma samostojnega 
člana občinskega sveta ter mu posredovati zahtevane podatke.

10. člen
Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega 

pravilnika preneha s potekom proračunskega leta.

11. člen
Do sprejema proračuna za tekoče leto v situacijah za-

časnega financiranja, se sredstva v okviru dvanajstin iz pro-
računa Občine Sevnica za tekoče leto razporedijo svetniškim 
skupinam glede na delitev v preteklem proračunskem letu. Ob 
sprejemu proračuna za tekoče leto se opravi poračun.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2015
Sevnica, dne 3. junija 2015

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

1800. Sklep o postopku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 
industrijske cone Sevnica

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (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 – skl. US in 76/14 – odl. 
US) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 63/11, 103/11, 22/14 in 8/15) je župan Občine Sevnica dne 
2. 6. 2015 sprejel

S K L E P
o postopku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone 

Sevnica

1. člen
(splošno)

S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in 
postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidal-
nem načrtu industrijske cone Sevnica (v nadaljevanju SDZN).

2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SDZN)

Občina Sevnica ima sprejet Odlok o občinskem prostor-
skem načrtu (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 
50/14, 67/14 in 6/15) (v nadaljevanju: OPN).

Industrijska cona Sevnica je umeščena znotraj samega 
naselja, med reko Savo in železniško progo Zidani Most–Do-
bova. Na območju industrijske cone je v veljavi Odlok o zazidal-
nem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 
46/03 in 35/06) (v nadaljevanju: ZN).

Na območju ZN je na zemljišču s parc. št. 325/5, 325/39, 
325/41 in 325/42, vse k.o. Sevnica, ki so v lasti podjetja Rafael, 
gradbena dejavnost, d.o.o., Savska cesta 24 d, 8290 Sevni-
ca in druge fizične osebe, predvidena rušitev treh obstoječih 
objektov s pripadajočimi pomožnimi stavbami in ureditev treh 
novih gradbenih parcel s pozidavo novih, ločenih objektov ter 
ureditvijo lastnih parkirišč.

Na navedenih parcelah lastnik opravlja dejavnost grad-
beništva. Za ta namen že uporablja obstoječe objekte in jih 
nima namena porušiti, kot je zapisano v določilih ZN. Poleg 
obstoječih objektov, je lastnik zaradi boljše funkcionalnosti ter 
nižjih stroškov gradnje, za potrebe svoje dejavnosti zgradil le 
en nov objekt, namesto treh manjših objektov, kot je določeno 
v grafičnem delu ZN.

Ravno tako lastnik vrši svojo dejavnost le na eni gradbeni 
parceli in nima potrebe po delitvi svojega funkcionalnega ze-
mljišča na tri nove gradbene parcele.

Ker so potrebe lastnika po ureditvi parcele za opravljanje 
njegove dejavnosti gradbeništva drugačne od veljavnega ZN, 
je potrebno spremeniti ZN v delu, ki se nanaša na prej nave-
dene parcele.

Sprejem odloka SDZN bo podlaga za izdelavo projektne 
dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za 
gradnjo in uporabo objektov.

Ker se SDZN nanašajo samo na posamični poseg v 
prostoru, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih 
ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se na pod-
lagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, priprava in 
sprejem SDZN vodi po skrajšanem postopku.

3. člen
(območje SDZN)

Obravnavano območje SDZN obsega zemljišča s parc. 
št. 325/5, 325/39, 325/41 in 325/42, vse k.o. Sevnica.

Natančno območje OPPN se določi v dopolnjenem osnut-
ku, ko bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, 
ker je lahko na podlagi pridobljenih smernic ugotovljena potre-
ba po širši obravnavi območja.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Izdelajo se strokovne podlage, kot sestavni del SDZN, ki 
bodo utemeljile ustreznost predlaganih rešitev ob upoštevanju 
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podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v 
okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev 
v izdanih smernicah in drugih podatkov.

5. člen
(roki za pripravo)

Priprava SDZN bo potekala po zaporednih fazah in na-
slednjih rokih:

Faza Nosilec Rok/dni

sklep o pripravi župan junij 2015

objava sklepa  
v Uradnem listu RS

občina 8

izdelava osnutka izdelovalec 20

pridobivanje smernic nosilci urejanja 
prostora

15

usklajevanje smernic  
za načrtovanje

izdelovalec,  
občina

5

izdelava dopolnjenega  
osnutka

izdelovalec 20

izdelava okoljskega  
poročila (po potrebi)

izdelovalec OP 20

objava javnega naznanila  
o javni razgrnitvi in obravnavi 
dopolnjenega osnutka SDZN 
v Uradnem listu RS

občina 10

javna razgrnitev in javna 
obravnava

občina,  
izdelovalec

15

zavzemanje stališč  
do pripomb

občina,  
izdelovalec

10

potrditev stališč do pripomb 
in seznanitev javnosti

občinski svet, 
občina

na naslednji 
seji OS

priprava predloga izdelovalec 15

pridobivanje mnenj  
nosilcev urejanja prostora

nosilci urejanja 
prostora

15

izdelava usklajenega  
predloga

izdelovalec 10

sprejem odloka  
na občinskem svetu

občinski svet na naslednji 
seji OS

objava odloka v  
Uradnem listu RS

občina 10

predaja končnega gradiva izdelovalec 7
Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 7–8 me-

secev.
Okvirni predvideni roki se, zaradi nepredvidenih zahtev 

in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku, lahko tudi 
spremenijo, saj izdelovalec in pripravljalec SDZN, na to ne 
moreta vplivati.

Za izdelavo SDZN naročnik in investitor zagotovi ustrezni 
geodetski načrt za celotno območje OPPN v digitalni obliki z 
natančnostjo, ki ustreza merilu 1:500. Načrt mora biti izdelan 
v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, 
št. 40/04).

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k 
osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu SDZN, so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 
1000 Ljubljana;

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za 
upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi 
trg 9, 8000 Novo mesto;

4. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
5. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolod-

vorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
6. Elektro Celje d.d., PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 

Krško;
7. Javno podjetje Komunala Sevnica d.o.o., Naselje 

heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
8. Javno podjetje Plinovod Sevnica, Trg svobode 9, 

8290 Sevnica;
9. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svo-

bode 13a, 8290 Sevnica;
10. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Ma-

roka 24, 8290 Sevnica,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi 

organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave 
SDZN za to izkazala potreba.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim od-
stavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati 
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta 
v 15 dneh od prejema poziva.

V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja 
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upo-
števati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se 
v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti 
tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, 
se le-te pridobijo v istem postopku.

7. člen
(obveznosti financiranja SDZN)

Izdelavo SDZN, geodetskega načrta, idejnih zasnov 
in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci 
urejanja prostora ter vodenja postopka zunanjih izvajalcev, 
v celoti krije pobudnik in naročnik SDZN, podjetje Rafael, 
gradbena dejavnost, d.o.o., Savska cesta 24 d, 8290 Sev-
nica.

8. člen
(končna določba)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati z dnem objave.

Št. 3505-0006/2015
Sevnica, dne 2. junija 2015

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SLOVENJ GRADEC

1801. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: 
(št. 14.1)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem 
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 7. seji dne 27. 5. 2015 sprejel
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S K L E P
o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 14.1)

1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra 
na zemljišču s parc. št. 11/15 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj 
Gradcu (ID parcele 2294361).

2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0019/2015
zveza spis št. 478-33/2014
Slovenj Gradec, dne 4. junija 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1802. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 14.2)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem 
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 7. seji dne 27. 5. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.2)

1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na ze-
mljišču s parc. št. 1613/5 k.o. 847 – Vrhe (ID 4853805) in na 
zemljišču s parc. št. 1611/12 k.o. 847 – Vrhe (ID 2841659).

2) Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti 
značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0019/2015
zveza spis št. 371-41/2007
Slovenj Gradec, dne 4. junija 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1803. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (14.3)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem 
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 7. seji dne 27. 5. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (14.3)

1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na 
zemljišču s parc. št. 1109/11 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj 
Gradcu (ID 3645198).

2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0019/2015
zveza spis št. 478-31/2012
Slovenj Gradec, dne 4. junija 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1804. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 14.4)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem 
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 7. seji dne 27. 5. 2015 sprejel

S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.4)

1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na 
zemljišču s parc. št. 1622/5 k.o. 846 – Gradišče (ID 1361501) 
in na zemljišču s parc. št. 1622/3 k.o. 846 – Gradišče (ID 
2537388).

2) Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti 
značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0019/2015
zveza spis št. 478-0001/2014
Slovenj Gradec, dne 4. junija 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

ŠKOCJAN

1805. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja 
predšolskih otrok v oddelke Vrtca Radovednež 
Škocjan

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO) in 6. točke 6. člena Statuta Občine Škocjan 
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(Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 16. 6. 2015 
sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih 
otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan

1. člen
V Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih 

otrok v oddelke Vrtca Radovednež Škocjan (Uradni list RS, 
št. 14/12) se 18. člen spremeni tako, da se glasi:

Starši otrok, za katere je Občina Škocjan po veljavni 
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v vrtcu, lahko enkrat letno uveljavijo dodatno olajšavo oziroma 
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 
1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za 
napovedano neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in naj-
več dva meseca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec najpozneje 
15 dni pred nastopom odsotnosti s pisno vlogo.

Plačilo staršev v tem primeru znaša 50 % njim določene-
ga prispevka plačila programa. Vrtec pri mesečnem obračunu 
pošlje Občini Škocjan potrdilo o odsotnosti otroka iz vrtca z 
navedbo datuma.

Poračun se izvede pri obračunu oskrbnine za mesec, v 
katerem se neprekinjena odsotnost zaključi.

Starši otrok, za katere je Občina Škocjan po veljavni zako-
nodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, 
lahko uveljavijo dodatno znižanje plačila zaradi zdravstvenih 
razlogov, ki traja neprekinjeno več kot mesec dni. Znižano 
plačilo uveljavljajo starši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom 
oziroma ustreznim zdravniškim dokumentom, ki ju predložijo 
vrtcu najkasneje 5. dan po končani odsotnosti.

Plačilo staršev v tem primeru znaša 50 % njim določenega 
prispevka plačila programa. Vrtec pri mesečnem obračunu po-
šlje Občini Škocjan fotokopijo zdravniškega potrdila ter njihovo 
potrdilo o odsotnosti otroka iz vrtca z navedbo datuma.

Poračun se izvede pri obračunu oskrbnine za mesec, v 
katerem se neprekinjena odsotnost zaključi.

Za uveljavitev dodatne olajšave oziroma znižanje plačila 
za otroka, morajo imeti starši otrok poravnane vse finančne 
obveznosti do Osnovne šole Frana Metelka Škocjan – Vrtca 
Radovednež.

Določbe tega člena veljajo za starše otrok, ki imajo 
skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Škocjan, za 
ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno 
programa in plačilom staršev oziroma pravili, ki jih določa 
občina plačnica.

Določbe tega člena veljajo tudi za starše s stalnim prebi-
vališčem na območju Občine Škocjan, katerih otroci so vključe-
ni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami 
teh občin možno uveljavljati.

Vrtec mora v primeru obračunavanja olajšav iz tega člena 
odbiti celoten strošek prehrane za ves čas odsotnosti otroka 
iz vrtca.

2. člen
Ostale določbe pravnika ostajajo nespremenjene.

3. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-0002/2012
Škocjan, dne 16. junija 2015

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ZAGORJE OB SAVI

1806. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za del območje KI 11 v Kisovcu

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju 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 – Ski. US: U-1-43/13), Sklepa o 
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za del območje KI 11 (Uradni list RS, št. 69/14) in 28. člena 
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je 
župan Občine Zagorje ob Savi sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za del območje KI 11 v Kisovcu

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrob-

nega prostorskega načrta za del območje KI 11 v Kisovcu – be-
sedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. 06/14, ki ga je iz-
delalo podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.

2. člen
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del območje KI 11 v Kisovcu bo javno razgrnjen v 
mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Kisovec – Loke, 
Trg Pohorskega bataljona 15, Kisovec v času uradnih ur. Javna 
razgrnitev bo trajala od 1. do 31. julija 2015.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, 

ki bo v sredo dne 22. julija 2015 ob 16. uri na sedežu KS Kiso-
vec – Loke, Trg Pohorskega bataljona 15, Kisovec.

4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen 

dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za del območje KI 11 v Kisovcu podajo pripombe in pre-
dloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo 
pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne 
razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe 
in predlogi podajo na javni obravnavi.

5. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred 

začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep 
se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem 
listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-3/2014-7
Zagorje ob Savi, dne 10. junija 2015

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ŽALEC

1807. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Žalec 
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 20. člena 
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Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski 
svet Občine Žalec na 7. redni seji dne 16. aprila 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Žalec 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 Žalec 
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 mi-
nimis (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 Žalec (v nadaljevanju: 
občina) se zagotavljajo v proračunu občine. 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 čle-

na 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2. "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki 

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

v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov;

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

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

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

7. "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve 

prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi 
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, 
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

8. "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
kmetijsko proizvodnjo;

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

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

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

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

letnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
12. "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih se-

stavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
13. "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki ni-

majo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokov-
no 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 dejav-
nosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna 
dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedlji-
vosti, 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 dav-
kov ali drugih dajatev;

17. "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan 
z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči posa-
mezna 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 podje-
tja, ne štejejo za standarde Skupnosti;

18. "naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo 
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom 
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zako-
nodajo Unije;

19. "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je 
opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih 
zemljišč;

20. "mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predložitve 
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno 
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodar-
stvo kot nosilec tega gospodarstva;

21. "investicijska dela" pomenijo dela, ki jih opravijo kmet 
osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;

22. "skupina in organizacija proizvajalcev" pomeni skupi-
no ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene 
v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

23. "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;

24. "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proi-
zvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, kate-
rega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

25. "živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so 
navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta;
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26. "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne spa-
dajo 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;

27. "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-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej (a) do (d) 
te točke 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 (v skladu 
s 14. členom Uredbe Komisije 
702/2014/EU);
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev 
kmetijskih in gozdnih zemljišč 
(v skladu s 15. in 43. členom 
Uredbe Komisije 702/2014/EU);
UKREP 3: Pomoč za naložbe 
v zvezi s premestitvijo kmetijskih 
poslopij (v skladu s 16. členom 
Uredbe Komisije 702/2014/EU);
UKREP 4: Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij (v skladu 
z 28. členom Uredbe Komisije 
702/2014/EU);
UKREP 5: Pomoč za naložbe 
za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih (v skladu 
z 29. členom Uredbe Komisije 
702/2014/EU).

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

UKREP 6: Pomoč za naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – 
de minimis;
UKREP 7: Pomoč za izobraževanje 
in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja.

Ostali ukrepi občine UKREP 8: 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)

Upravičenci do pomoči so:
1. fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 

podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v 
primeru ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
dejavna v gozdarskem sektorju, imajo sedež na kmetijskem 
gospodarstvu v Občini Žalec, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev;

2. fizične in pravne 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 go-
spodarstvu v Občini Žalec, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev;

3. registrirana stanovska in interesna združenja (društva), 
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 pod-
lagi 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 
vračljiv.

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

(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo 
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavlje-
nega v občinskem časopisu UTRIP Savinjske doline, internetni 
strani in občinski oglasni deski, 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.

(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 pri-
meru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne 
ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni uči-
nek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja 
projekta ali dejavnosti.

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:
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– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka 

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

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

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

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

na tega pravilnika.

10. člen
(dodelitev sredstev)

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

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

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom po-
moči se uredijo s pogodbo.

(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 
odločbe.

(4) Skupna intenzivnost dodeljenih pomoči po tem pravil-
niku lahko v programskem obdobju znaša največ 50.000 EUR.

(5) Skupna intenzivnost dodeljenih pomoči po tem pra-
vilniku lahko za ukrep iz člena 12. v enem letu znaša največ 
10.000 EUR.

11. člen
(izplačila sredstev)

(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izpla-
čajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.

(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdi-

lo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali 

dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi 
nadzornih ukrepov, ogled na kraju samem o izvedeni naložbi).

12. člen
(kumulacija)

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

ločeni v členih od 12 do vključno 16 tega pravilnika, ne 
smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 
14, 15, 16, 28, 29, 43 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 prese-
žena 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 neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:

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

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

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

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic;
– nakupa in zasaditve letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo po-

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

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne doku-
mentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta potreben za 
izvedbo investicije;

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

ke Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja 
vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
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.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlin-

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

dnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije gospodar-

skih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji 
ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije;
– stroški opreme gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v ra-

stlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

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

tentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški novogradnje ali rekonstrukcije hmeljskih žičnic 

in sadovnjakov;
– stroški nakupa trajnih rastlin.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine, in katerih naložba 
se izvaja na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
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– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazi-
la 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 go-

spodarstvih.
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 paš-

nikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči so:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 

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

– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra-
vičeni 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 pri-
meru 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 razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih.
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) kmetij-

skih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanj-
šanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč.

Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni 

menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev in imajo zemljišča, vključena v zaokrožitev na 
območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne 

službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov);
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postop-

kov, vključno s stroški pregleda;
– najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kme-

tijskega 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 jav-

nim interesom.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih 

gospodarskih poslopij;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoje-

čih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega 
poslopja;

– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s poveča-
njem proizvodne zmogljivosti.

Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski proi-

zvodnji, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Žalec, 
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel.

Pogoji upravičenosti:
– premestitev na podlagi javnega interesa mora biti oprede-

ljena 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.

– Če ima premestitev poslopja v javnem interesu za posle-
dico modernizacijo teh objektov ali povečanje proizvodnje zmo-
gljivosti, 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 sodob-
no 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 kme-
tijskega gospodarstva.

16. člen
UKREP 4: 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: bolezni živali ter naravne in druge nesreče 
(toča, požar, udar strele, pozeba, poplava, vihar ...).
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Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s 

pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, s sedežem na območju občine, ki sklenejo za-
varovalno pogodbo za tekoče leto;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino naci-

onalnega sofinanciranja;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel.

Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacional-

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

17. člen
UKREP 5: 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 vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične 
kulturne dediščine in ležijo na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne 

dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor je le-to 

potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predra-

čunom 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.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo je 5.000 EUR 

letno.

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 koli-
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

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

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

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

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

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

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

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe 
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za 
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali raz-
likovanje 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.

(8) Skupna intenzivnost dodeljenih pomoči po tem pra-
vilniku lahko za ukrep iz člena 20. v enem letu znaša največ 
20.000 EUR.

19. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno po-
močjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo 
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumu-
lacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

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

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

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko 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 prede-
lave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti 
na kmetiji;
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– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predela-
ve in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

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 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem go-

spodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v 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 dokazi-

la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stro-

škov, razen za nakup opreme manjše vrednosti, za kar se 
pridobi mnenje KSS;

– 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.
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 18. člena tega pravilnika.

21. člen
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 

področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraže-
nosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov 
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kme-
tijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, preda-

vanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejav-
nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede 
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trže-
njem 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.

Upravičenci do pomoči so:
– 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;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se 

uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja pove-

zanega 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.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, a ne več kot 1.000 EUR 

na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno 

zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz tretjega odstavka 19. 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 
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu;

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

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

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na 
določilo sedmega odstavka 18. 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  8:  Podpora  delovanju  društev  s  področja 

kmetijstva in razvoja podeželja
Cilj pomoči je povezovanje na podeželju ter ohranja-

nje in spodbujanje razvoja na področju kmetijstva v občini.
Upravičeni stroški:
– finančno ovrednoten program društva.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Žalec oziroma 

izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na 
območju Občine Žalec;

– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma 
uporabnikov iz Občine Žalec;

– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter 
zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja;

– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov 
oziroma projektov na področju kmetijstva;

– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje 
za delo.

Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena 

sredstva na drugih razpisih Občine Žalec oziroma so njihovi 
programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Ob-
čine Žalec;

– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
– določeno z javnim razpisom.
Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja (društva), 

ki imajo sedež na območju Občine Žalec in katerih dejavnost 
je nepridobitnega značaja oziroma izvajajo programe, ki se 
pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Žalec.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % prijavljenega programa, a ne več kot 

1.500 EUR na društvo.
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V. NADZOR IN SANKCIJE

24. člen
(Nadzor in sankcije)

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-
nje 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 pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke;

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

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske pora-
be sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(4) Kolikor posamezni upravičenec ne odda zahtevka v 
skladu z 11. členom pravilnika, upravičenec izgubi pravico do 
pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

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 natančne evidence z informacijami 
o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset 
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodeli-

tev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU in Uredbi 
Komisije (EU) št. 1407/2013, začnejo uporabljati po objavi 
obvestila župana v Uradnem listu Republike Slovenije o prido-
bitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij 
o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.

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

nik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 66/07 in 100/13).

28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 320-01-0006/2015
Žalec, dne 16. aprila 2015

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

ŽELEZNIKI

1808. Odlok o javnem redu in miru v Občini Železniki

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 
in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 

št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) ter 
16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 
47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 6. redni seji dne 
4. 6. 2015 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo: 
– javnega reda in miru, 
– občanov in premoženja, 
– zdravja in čistoče, 
– zunanjega videza naselij ter 
– ureditev plakatiranja.

2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju Obči-

ne Železniki, so dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, 
da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, 
razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali 
premoženja, da spoštujejo javno moralo in da ne opuščajo 
ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma 
prepovedana.

3. člen
Starši oziroma skrbniki in osebe, ki jim je zaupano varstvo 

in vzgoja mladoletnikov, so odgovorni za prekrške, ki jih storijo 
mladoletniki, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen
Na območju Občine Železniki je zaradi varstva javnega 

reda in miru prepovedano:
1. pred pogrebom in med njim je zaradi spoštljivega odno-

sa do pokojnika v bližnji okolici, kjer ta leži, prepovedano z glas-
bo ali kako drugače motiti svojce in druge udeležence pogreba;

2. prodajati alkoholne pijače med 21. uro in 7. uro nasle-
dnjega dne, razen v gostinskih obratih in prireditvenih prostorih, 
kjer je dovoljena prodaja alkoholnih pijač do konca njihovega 
obratovalnega časa določenega z zakonom;

3. prodajati žgane pijače v gostinskih obratih od začetka 
dnevnega obratovalnega časa do 10. ure dopoldan. Prepoved 
prodaje vključuje tudi dodajanje žganih pijač brezalkoholnim 
pijačam in drugim napitkom;

4. zadrževati se preko dovoljenega obratovalnega časa v 
gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne 
pijače;

5. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni 
za točenje alkoholnih pijač;

6. prenočevati ali spati na javnih krajih ali drugih dosto-
pnih prostorih, ki za to niso namenjeni (senik, kozolec, park, av-
tobusna postaja, zapuščeno vozilo …) in kampirati na javnem 
kraju, ki za to ni določen;

7. kaditi v javnih prostorih;
8. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati 

motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dlje kot 5 minut;
9. voziti z vozili v naravnem okolju (Uredba o prepovedi 

vožnje z vozili v naravnem okolju, Uradni list RS, št. 16/95, 
28/95 in 35/01);

10. uporabljati pirotehnične izdelke na javnih prostorih 
ali prireditvah, če z zakonom ni drugače določeno (Zakon o 
eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, Uradni list RS, št. 35/08 
in 19/15);

11. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem 
podatkov proti njihovi volji, proti njihovi volji izvajati propagand-
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no dejavnost ter jih proti njihovi volji nadlegovati s prodajo 
predmetov ali storitev;

12. igrati hazardne igre na srečo v javnih lokalih, razen, 
če imajo ti posebno dovoljenje oziroma koncesijo pristojnega 
organa za prirejanje iger na srečo;

13. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne 
prireditve in zborovanja in druge javne prostore, v/na katerih 
vodstvo/organizator tega ne dovoljuje (izjema so službeni psi, 
psi, ki vodijo slepe in terapevtske živali);

14. prosjačiti po domovih;
15. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in tele-

vizijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov ter druge 
vrste hrupa (petje, vpitje, pasji lajež …), ki jih je potrebno v času 
nočnega počitka, med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj, prilagoditi 
na jakost, določeno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 
62/10), in sicer v stanovanjskih zgradbah, zunaj njih, v bližini 
šol, zdravstvenih ustanov in drugih javnih ustanov.

5. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi Zakona 

o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5). Javni shodi 
in javne prireditve lahko trajajo vsak dan do 24.00 ure, v petek, 
soboto in pred dela prostimi dnevi pa do 3.00 ure samo s so-
glasjem župana občine, razen v obdobju med 23. decembrom 
in 1. januarjem vsakega leta, ko se prireditev lahko s soglasjem 
izjemoma podaljša.

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javni prireditvi 
oziroma javnem shodu je odgovoren vodja shoda oziroma 
prireditve, ki ga določi organizator; v gostinskem obratu ter na 
kmetiji, kjer se opravlja gostinska dejavnost, pa lastnik oziroma 
druga odgovorna oseba.

Skladno z določbo prvega odstavka tega člena tega od-
loka je taka oseba dolžna:

1. poskrbeti za red, čistočo, odpadke in disciplino ter za 
varnost na prireditvenem prostoru oziroma javnem lokalu;

2. poskrbeti, da se vinjenim osebam ne daje ali toči al-
koholnih pijač;

3. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red 
in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo goste;

4. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o pri-
glasitvi prireditve oziroma zapreti in izprazniti lokal po izteku 
obratovalnega časa;

5. poskrbeti, da se mladina do 16. leta starosti po 22. uri, 
brez spremstva staršev, ne zadržuje na prireditvenem prostoru 
ali v gostinskem obratu, kjer se toči alkoholne pijače, razen, če 
se tam toči izključno brezalkoholne pijače;

6. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja 
o dovolitvi prireditve, z upoštevanjem predhodnega mnenja 
občine.

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

6. člen
Z namenom, da se zavaruje občane in njihovo premože-

nje, je prepovedano:
1. na prireditvah in javnih lokalih imeti orožje ali nevarno 

orodje;
2. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za 

varnost občanov in premoženja;
3. se sankati, smučati, kotalkati, rolati, drsati ali igrati se 

z žogo na javnih prometnih površinah; kotalkanje in rolanje je 
dovoljeno na pločnikih oziroma kolesarskih stezah, če je njiho-
va hitrost prilagojena hitrosti ostalih udeležencev, katerim so te 
površine namenjene;

4. uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne table, 
oznake ali druge naprave, ki služijo javnemu namenu;

5. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa 
k stenam javnih ustanov in robnikom ali na druge javne kraje, 
kjer se lahko povzroči škodo ali ovira promet;

6. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pepel 
na kraju, kjer je nevarnost požara;

7. kuriti ogenj na odprtem prostoru v strnjenih naseljih, v 
bližini zgradb in drugih objektov; prepovedano je kuriti ogenj 
na odprtem prostoru v bližini gozdov in drugih krajev, če ogenj 
ni ustrezno zavarovan, sežigati travo, listje ali druge odpadke 
na krajih, kjer je možno, da se zaneti požar, netiti ali prenašati 
ogenj na način, ki ogroža varnost prometa, premoženja ali 
povzroča zadimljenje kraja, kjer prebivajo občani;

8. sežigati nevarne in ostale odpadke;
9. metati kamenje ali druge predmete, streljati z zračno 

puško, s fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je 
lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja;

10. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
11. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površi-

nah brez nadzorstva, ali puščati domače živali, da delajo škodo 
na javnih površinah;

12. puščati psa brez nadzora, popadljivega psa brez na-
gobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti 
in vznemirja okolico;

13. na javnih površinah trgati cvetje, sekati ali poškodovati 
drevje, okrasno grmičevje, živo mejo ali drugo napravo, ki je 
splošne koristi ali okras okolja, pobirati sadje, poljske in vrtne 
pridelke, nepooblaščeno kositi travo ali kako drugače poško-
dovati rastline;

14. ugasniti, poškodovati ali odstraniti signalne naprave in 
svetilke za razsvetljavo javnega prostora ali kraja;

15. namerno ovirati uporabo vode, elektrike, ali poškodo-
vati telefonske, domofonske in RTV naprave;

16. ovirati promet na pločnikih za pešce ali drugih javnih 
poteh z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov dalj kot 12 ur;

17. puščati ograjo ali živo mejo ob javnih poteh v takem 
stanju, da ovira ali ogroža varnost občanov ali kazi zunanji 
videz kraja;

18. opremljati ograjo ob javnih cestah in poteh z bodečo 
žico ali steklenimi drobci;

19. puščati predšolske otroke brez nadzorstva na prome-
tnih in drugih javnih površinah;

20. lastnikom gozdov, predvsem pa lastnikom obrežnih 
gozdov in obrežnih zemljišč vodotokov na teh zemljiščih depo-
nirati les (hlodovina, drva, vejevje …), odlagati bale kmetijske 
krme oziroma kakršnekoli predmete in postavljati objekte, ki 
jih lahko ob poplavah voda odnese v vodotoke in zaradi tega 
zmanjša njeno pretočnost in povzroča nevarne zajezitve.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

7. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih jav-

nih prostorih zanemariti red in čistočo tako, da se s tem kvari 
videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;

2. voditi živali v vozila javnega prometa, javne prostore, 
otroška igrišča, javna kopališča in pokopališča, razen službenih 
psov, psov vodičev slepih in terapevtskih živali;

3. pranje vozil in drugih predmetov v potokih in rekah ter 
pranje ali umivanje pri studencih in javnih vodovodnih napra-
vah, ki so namenjene za pitno vodo;

4. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih 
postavljene zabojnike za odpadke in koše, ali brskati po zaboj-
nikih z namenom iskanja uporabnih predmetov;

5. prevažati ali prenašati mrhovino, kosti, kože, fekalije 
ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih posodah in s 
tem povzročati smrad;

6. povzročati ali razširjati smrad, plin, prah, ki prekomerno 
moti ali neprijetno vpliva v mestnem ali stanovanjskem okolju na 
občane, pristojni organ (sanitarni inšpektor) odredi, da se takoj 
ali v določenem roku prepreči razširjanje smradu, plina, prahu;

7. metati v kanalizacijske naprave karkoli, kar bi lahko 
povzročilo zamašitev le-teh;
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8. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar 
povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov;

9. spuščati odplake, fekalije, gnojnice ali odpadke v jarke, 
opuščene vodnjake, na javne poti, v odkrite cestne jarke ali na 
druga neprimerna mesta, kakor tudi na območje objektov za 
preskrbo s pitno vodo;

10. puščati pasje iztrebke na tleh (kaznuje se lastnika psa);
11. odlagati sneg z dvorišč na javne površine, ki se plužijo.

V. VARSTVO IN ZUNANJI VIDEZ NASELIJ

8. člen
Zaradi varstva in zunanjega videza naselij je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način umazati ali 

poškodovati zidove javnih stavb, ograj in podobno;
2. postavljati šotore, barake, bivalne avtobuse ali avtomo-

bilske prikolice za bivanje, vagone, zasilne in druge podobne 
objekte, ali kako drugače taboriti na javnih površinah, ki niso 
za to posebej določene; če objektov iz prejšnjega odstavka 
lastnik ali uporabnik na poziv pristojnega upravnega organa 
ne odstrani, ta organ odredi, da se objekti odstranijo na stro-
ške lastnika oziroma uporabnika; če lastnika ali uporabnika ni 
mogoče ugotoviti, se odstranitev opravi na stroške proračuna 
občine; v primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški 
odstranitve izterjajo kasneje;

3. puščati odpadke na kraju taborjenja ali piknika;
4. prevračati, prestavljati ali onesnažiti klopi, ograje ali 

druge naprave na javnih površinah ali ob javnih poteh;
5. opustiti popravilo zgradbe ali naprave, kakor tudi name-

stitve in vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah in popravi-
lih, ter pustiti nezavarovane jame, jaške in podobno;

6. kakorkoli poškodovati ali uničiti kulturne spomenike;
7. puščati neregistrirana vozila ali poškodovana vozila 

ter druge predmete na parkirnih in ostalih javnih površinah; če 
predmetov iz prejšnjega odstavka lastnik na poziv upravnega 
organa ne odstrani, pristojni upravni organ odredi, da se pred-
met odstrani na stroške lastnika; če lastnika ni mogoče ugoto-
viti, pristojni upravni organ odredi, da se predmet odstrani na 
stroške občinskega proračuna; v primeru, da se lastnik ugotovi 
kasneje, se stroški izterjajo naknadno.

9. člen
Lastniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih 

zgradb, lastniki ter najemniki stanovanj in drugih zgradb so 
dolžni pred objektom in na svojih zemljiščih (na pripadajočih 
funkcionalnih zemljiščih):

1. poskrbeti, da so na objektih, ki mejijo na javne površine, 
nameščeni in vzdrževani strešni žlebovi in odtoki meteornih 
voda, ter da imajo objekti ustrezno strešno kritino, ki preprečuje 
zdrs snega;

2. dnevno odstranjevati s streh in žlebov, ki mejijo na 
javne površine, ledene sveče;

3. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira 
promet vozil in pešcev na javnih površinah.

10. člen
Za ureditev izložb ali drugih prostorov v sklopu poslovnih 

prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in dejav-
nosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti lastniki ali 
imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov.

Izložbe ali druge reklame, ki služijo namenu v skladu s 
prejšnjim odstavkom tega člena, morajo biti primerno urejene 
in ne smejo s svojim videzom kaziti videza lokala ali širše 
okolice lokala.

VI. UREDITEV PLAKATIRANJA

11. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav (v na-

daljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno na mesta in na objekte, 

ki so za to posebej določeni (v nadaljnjem besedilu: javna pla-
katna mesta). Javna plakatna mesta določi občina.

Organizacije, društva, fizične ali pravne osebe imajo na 
javnih površinah lahko tudi svoja plakatna mesta (v nadaljnjem 
besedilu: zasebna plakatna mesta), morajo pa biti postavljena 
s soglasjem upravnega organa občine.

Javna in zasebna plakatna mesta morajo biti postavljena 
tako, da ne ovirajo prometa, ne vplivajo na namembnost pro-
stora in ne kvarijo videza okolja.

Javna in zasebna plakatna mesta so lahko stalna ali 
premična.

Stalna plakatna mesta so oglasne deske, oglasni stebri, 
samostojno stoječe ali na stene pritrjene vitrine ter table in 
plakatna mesta na avtobusnih postajališčih.

Premična plakatna mesta so panoji manjšega formata, 
mobilne reklamne prikolice, obrazložitvene table v primeru 
naložb, ki so sofinancirane s pomočjo evropskih sredstev in 
podobno.

Plakate je pred nameščanjem na stalna javna plakatna 
mesta potrebno dostaviti v tajništvo Občine Železniki, ker se 
žigosajo s štampiljko Občine Železniki.

Za postavitev premičnih plakatnih mest na javna plakatna 
mesta je potrebno pridobiti soglasje upravnega organa občine.

Za nameščanje plakatov na javna plakatna mesta skrbi 
občinska uprava Občine Železniki. Prav tako občinska uprava 
Občine Železniki skrbi za odstranitev plakatov z javnih plaka-
tnih mest.

Za nameščanje in odstranjevanje plakatov s plakatnih 
mest iz drugega odstavka tega člena skrbijo lastniki oziroma 
uporabniki plakatnih mest.

Lastniki oziroma uporabniki javnih in zasebnih plakatnih 
mest so odgovorni za njihovo redno vzdrževanje, vse raztrga-
ne in onesnažene plakate pa so dolžni takoj odstraniti in/ali 
prelepiti.

Plakate, ki oglašujejo prireditev, mora občinska uprava z 
javnih plakatnih mest odstraniti najkasneje v roku petnajst dni 
po končani prireditvi, lahko pa jih po končani prireditvi prekrije 
z novimi.

V odloku, ki ureja področje komunalnih taks, se lahko 
predvidi tarifa za oglaševanje na javnih plakatnih mestih.

Za plakatiranje v času volilne ali referendumske kampanje 
veljajo določila Zakona o volilni in referendumski kampanji.

VII. NADZOR

12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni ob-

činski inšpektor ali redar, skladno s svojimi pristojnostmi, razen 
določil, ki so vezana na državne predpise in jih nadzorujejo 
Policija ali pristojni inšpekcijski ali drugi organi.

Če pristojna uradna oseba ugotovi, da so kršena določila 
tega odloka, ima pravico in dolžnost, da odredi, da se nepravil-
nosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lah-
ko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

13. člen
Prekrškovni organ sme za prekršek, storjen v takih olajše-

valnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega, izreči opomin. 
Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni 

bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom 
povzročena škoda, storilec pa se zaveže, da bo izpolnil predpi-
sano obveznost oziroma popravil ali povrnil povzročeno škodo.

14. člen
Z globo 900,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna 

oseba, ki:
1. ravna v nasprotju z določilom 4. člena, točkami 1, 2, 3, 

4, 7, 8, 9, 10, 13 in 15;
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2. ravna v nasprotju z določili 5. člena; 
3. ravna v nasprotju z določilom 6. člena, točkami 1, 2, 6, 

7, 8, 9, 15, 17, 18, 19 in 20; 
4. ravna v nasprotju z določilom 7. člena, točkama 1 in 3; 
5. ravna v nasprotju z določilom 8. člena, točko 5. 
Z globo 450,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo 250,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgo-
vorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo 200,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznik.

15. člen
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna 

oseba, ki:
1. ravna v nasprotju z določilom 4. člena, točkami 5, 6, 

11, 12, in 14;
2. ravna v nasprotju z določilom 6. člena, točkami 3, 4, 5, 

10, 11, 12, 13, 14, in 16; 
3. ravna v nasprotju z določilom 7. člena, točkami 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 in 11; 
4. ravna v nasprotju z določilom 8. člena, točkami 1, 2, 

3, 4, 6 in 7; 
5. ravna v nasprotju z določili člena 9; 
6. ravna v nasprotju z določili člena 10; 
7. ravna v nasprotju z določili člena 11.
Z globo 400,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo 200,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgo-
vorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo 150,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznik.

IX. KONČNI DOLOČBI

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

javnem redu in miru Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenj-
ske, št. 26/97, Uradni list RS, št. 106/12).

17. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in zač-

ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-4/2015-014
Železniki, dne 4. junija 2015

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

1809. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta in župana ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 46/13, 50/14), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta 
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski 
svet Občine Železniki na 6. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta  

in župana ter članov drugih občinskih organov 
ter o povračilih stroškov

1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 

članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list 
RS, št. 42/07, 25/09, 14/11) se v četrtem odstavku 2. člena 
na koncu drugega stavka črta besedilo: »odločitev pa potrdi 
občinski svet«; vejico nadomesti pika.

2. člen
V drugem odstavku 4. člena se na koncu črta besedilo: 

»v skladu z naslednjimi kriteriji:
– nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadr-

žanosti,
– vodenje občinskega sveta,
– koordinacijo dela delovnih teles,
– pomoč županu pri izvrševanju nalog,
– opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu«; 

vejico nadomesti pika.

3. člen
V tretjem odstavku 4. člena se črta besedilo »v skladu s 

kriteriji«.

4. člen
V petem odstavku 4. člena se črta besedilo »plača, ki bi 

jo dobil župan« in se nadomesti z besedilom »plača, ki mu jo 
določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.

5. člen
V prvem odstavku 6. člena se »15 %« nadomesti s 

»7,5 %«.

6. člen
V drugem odstavku 6. člena se črta besedilo v oklepaju 

»(obračunajo se davki, ki so predpisani za plačila na podlagi 
mandatne pogodbe)«.

7. člen
V 14. členi se številka »15« nadomesti s številko »20«.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 015-4/2015-012
Železniki, dne 4. junija 2015

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

ŽIRI

1810. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Žiri za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri 
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(Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 6. red-
ni seji dne 11. 6. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri 

za leto 2015

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2015 (Uradni list 

RS, št. 6/15) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna 
se na ravni podskupine kontov določa v naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2015 v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.882.122,10

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.924.030,00
70 DAVČNI PRIHODKI 3.227.980,00

700 Davki na dohodek in dobiček 2.841.930,00
703 Davki na premoženje 345.050,00
704 Domači davki na blago in storitve 41.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 696.050,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 62.450,00
711 Takse in pristojbine 2.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 1.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 590.600,00
714 Drugi nedavčni prihodki 40.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 252.775,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 222.775,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 705.317,10
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 301.523,10
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 403.794,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.877.426,41
40 TEKOČI ODHODKI 1.477.757,81

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 314.406,40
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 50.405,89
402 Izdatki za blago in storitve 1.030.715,57
403 Plačila domačih obresti 8.400,00
409 Rezerve 73.829,95

41 TEKOČI TRANSFERI 1.430.241,39
410 Subvencije 24.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 766.025,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 174.842,00
413 Drugi tekoči domači transferi 465.374,39

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.860.071,21
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.860.071,21

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 109.356,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 70.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 39.356,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 4.695,69

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 36.465,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 36.465,00
750 Prejeta vračila danih posojil 36.465,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 5.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000,00
440 Dana posojila 5.000,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 31.769,31

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 36.465,00
55 ODPLAČILA DOLGA 36.465,00

550 Odplačila domačega dolga 36.465,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + 0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –36.465,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –4.695,69

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 0,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Žiri.

Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2015-1
Žiri, dne 12. junija 2015

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.
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1811. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žiri 
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 Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet 
Občine Žiri na 6. redni seji dne 11. 6. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v Občini Žiri za programsko 
obdobje 2015–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste po-
moči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Žiri 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 mi-
nimis (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 Žiri (v nadaljevanju: 
občina) se zagotavljajo v proračunu občine. 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;

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

(6) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane 

kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za 
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(7) "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve 
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi 
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, 
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

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

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

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

(11) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih 
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;

(12) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki ni-
majo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokov-
no 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 dejav-
nosti 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) "velika podjetja" pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

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

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

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

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

(19) "nezahtevna agromelioracija" in "krčitev" je agro-
melioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja 
področje kmetijskih zemljišč (do 0.5 ha);

(20) "mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predložitve 
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno 
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodar-
stvo kot nosilec tega gospodarstva;

(21) "investicijska dela" pomenijo dela, ki jih opravijo kmet 
osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;

(22) "biogorivo na osnovi hrane" pomeni biogorivo, proi-
zvedeno iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, 
rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je opredeljeno v pre-
dlogu 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 skupi-
no 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 she-
mi kakovosti" pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve 
v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po 
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potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotav-
ljanje 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 proi-
zvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, kate-
rega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

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

(28) "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne spa-
dajo 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-
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);
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);
UKREP 5: Pomoč za naložbe 
za ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
(29. člen).

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

UKREP 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;
UKREP 9: Pomoč za gozdarstvo.

Ostali ukrepi občine UKREP 10: Štipendiranje bodočih 
nosilcev kmetij;
UKREP 11: 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:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, 

majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski 
proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 29 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sek-
torju, ter v primeru ukrepa po členu 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, 
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 
gospodarstev;

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

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

(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 4 iz 5. člena tega pra-
vilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke prvega 
odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se 
izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrez-
no registrirani za opravljanje storitev in opravljajo storitve na 
območju občine.

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

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

be Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na pod-

lagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) 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 Žirovske 
stopinje in internetni strani, skladno z veljavnimi predpisi s po-
dročja javnih financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.

(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo po-
samezni ukrepi, višina razpoložljivih sredstev za posamezen 
ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
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(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje držav-
nih pomoči in pomoči de minimis (točkovanje) ter zahtevana 
dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se 
podrobneje določijo v javnem razpisu oziroma javnem na-
ročilu.

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 po-

moči 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 direktor občinske uprave.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravi-
čenec vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi 
na drugi stopnji odloča župan. 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 izplača-
jo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek 
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdi-
lo/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, dolo-

čeni v členih od 13 do vključno 17 tega pravilnika, ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 
16, 21, 29 in 43 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 prese-
žena 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 neo-

predmetena 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 stan-
dardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;

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

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

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

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

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

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

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

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

marno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlin-

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

dnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tijskem gospodarstvu;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški ma-
teriala in storitev);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne 
vrednosti;

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v ra-

stlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

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

tentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
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Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, 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. Za 1 ha primer-
ljivih površin se po podatkih GERK-a štejejo: 1 ha njiv, 2 ha 
travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 
0,25 plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, 
vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha 
gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov 
oziroma drugih površin.

Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investi-

cije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter doka-

zila o teh stroških (račun, potrdilo o plačilu), kadar so upravi-
čeni do sofinanciranja;

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena 
Uredbe 702/2014, mora biti izdelana presoja vplivov na okolje, 
če je le ta potrebna, in 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 (mnenje je potrebno za 
naložbe, pri katerih se to določi z javnim razpisom);

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % dokazljivih upravičenih stroškov naložb na 

kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetij-

skem gospodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašni-

kov
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 ži-

vino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih 

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

– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine;

– minimalni obseg primerljivih kmetijskih površin je 1 ha.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra-
vičeni do sofinanciranja;

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pri-

pravi 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 % dokazljivih upravičenih stroškov naložb na 

kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetij-

skem gospodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR.

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) kmetij-

skih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih oziroma gozdnih 
zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo 
kmetijskih zemljišč.

Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni 

menjavi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč, vključno s stroški 
pregleda.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev in imajo kmetijska oziroma gozdna zemljišča, 
vključena v zaokrožitev na območju občine.

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

ljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne 

službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % dokazljivih upravičenih stroškov pravnih in 

upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpi-

som.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.

15. člen
UKREP  3:  Pomoč  za  naložbe  v  zvezi  s  premesti-

tvijo  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 ponovna postavitev obsto-

ječih stavb;
– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoje-

čih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega 
poslopja;

– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev s pove-
čanjem proizvodne zmogljivosti.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski 

proizvodnji in vpisana v register kmetijskih gospodarstev, in 
imajo zemljišča oziroma objekte, vključene v naložbe, na ob-
močju občine.

Pogoji upravičenosti:
– premestitev na podlagi javnega interesa mora biti opre-

deljena v določbah občinskega akta.
Pogoji za pridobitev:
– načrt ureditve s predračunom stroškov,
– mnenje o upravičenosti naložbe pristojne strokovne 

službe,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % dejansko nastalih stroškov, kadar premestitev 

kmetijskega poslopja zajema razstavljanje, odstranitev in po-
novno izgradnjo obstoječih objektov;

– do 100 % dejansko nastalih stroškov, če se premestitev 
nanaša na dejavnost blizu podeželski 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 po-
sledico 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 gospo-
darstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Zamenjava obstoječe zgradbe ali objekta z novo sodob-
no zgradbo ali objektom, ki ne vključuje bistvene spremembe 
zadevne proizvodnje ali tehnologije, ne šteje, da je povezana 
z modernizacijo.

Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpi-
som.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva.

16. člen
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in in-

formiranja (21. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izo-

braženosti in usposobljenosti v kmetijskem 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 izvedbo storitev izobraževanja, usposabljanja 

in informiranja, izvedba delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.
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 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.
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 gospodar-
stva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju 
občine.

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

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

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % dokazljivih upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom.

17. člen
UKREP 5: 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 vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev 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;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor je le to 

potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predra-

čunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % dokazljivih upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči za investicijska dela je 

10.000 EUR letno.

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 koli-
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

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

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

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

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

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

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičen-
cu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« 
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru 
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prome-
tu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v 
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije.
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(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstav-
ka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sek-
torjih, 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 dejavno-
sti 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 Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisi-
je (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 7: Pomoč za naložbe v predelavo  in  trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko 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 pre-
delave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske de-
javnosti na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti prede-
lave 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 investi-

cije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter do-

kazila 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 % dokazljivih upravičenih stroškov oziroma do 

2.000 EUR na posamezno naložbo.
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.

21. člen
UKREP 8: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 

na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraže-
nosti 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, pre-

davanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi 
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne ogle-
de povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževa-
nje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi 
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekme-
tijskimi 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 tr-
ženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se 

uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja pove-

zanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali 
trženjem kmetijskih proizvodov;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim raz-

pisom.
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 9: Gozdarski ukrepi (Nove investicije za delo 

v gozdu)
Namen ukrepa:
Z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v gozdu 

ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, 
ki imajo v lasti gozdne površine.

Predmet:
– podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in osebno 

varovalno opremo za kvalitetnejše in bolj varno delo v gozdu.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne povr-

šine na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih 

parcel (podrobneje se določi z javnim razpisom);
– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upraviče-

nec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji;
– predračun za načrtovano naložbo ali račun, če je bila 

naložba že izvedena (v letu javnega razpisa).
Upravičeni stroški:
– gozdarski stroji (cepilci, vitli, gozdarske prikolice …) 

in osebna varovalna oprema (čelada, hlače, obutev).
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Intenzivnost pomoči:
– do 50 % dokazljivih upravičenih stroškov, vendar ne 

več kot 800 EUR letno.

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) po-
močeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodelje-
nim 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 10: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju di-

jakov 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.

(4) Upravičenci do pomoči:
– udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so 

predvideni za naslednike kmetij na kmetijskem gospodarstvu, 
vpisanem v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na 
območju občine.

(5) Finančna določbe:
– do 800 EUR/učenca v tekočem letu.

25. člen
UKREP  11:  Podpora  delovanju  društev  s  področja 

kmetijstva in razvoja podeželja
Namen ukrepa:
Izmenjava znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na 

podeželju, in dvig kvalitete življenja na podeželju.
Predmet:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik so-

delovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s 
kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.

Upravičenci do pomoči:
Društva in združenja s sedežem v Občini Žiri oziroma 

društva, katerih člani so občani Občine Žiri.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti dru-

štev, potrebno je priložiti program dela in oceno stroškov 
izvedbe za tekoče leto,

– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva iz območja občine.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški za delovanje društev;
– stroške priprave/izvedbe izobraževanj, usposabljanj, 

tečajev, delavnic, predstavitvenih dejavnosti ter vseh drugih 
dejavnosti prenosa znanja in informiranja;

– stroške organiziranja/izvedbe raznih sejmov, razstav, 
prireditev, kvizov, iger, srečanj, strokovnih ekskurzij, izletov 
ipd. oziroma stroške udeležbe na njih (vključno s potnimi 
stroški, stroški avtobusnih prevozov ter stroški hrane in 
pijače).

Višina pomoči:
Višina sofinanciranja do 100 % dokazljivih upravičenih 

stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim raz-

pisom.

V. NADZOR IN SANKCIJE

26. člen
(Nadzor in sankcije)

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

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sred-
stev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s 
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko 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
(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 informa-
cijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju po-
gojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem 
pravilniku.

VII. KONČNE DOLOČBE

28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati 

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri (Uradni list RS, 
št. 79/07, 101/07).
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29. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na 

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

Št. 007-0008/2015
Žiri, dne 11. junija 2015

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

ŽUŽEMBERK

1812. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev 
za namen subvencioniranja nakupa 
in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini 
Žužemberk

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Urad-
ni list RS, št. 66/10 z dne 13. 8. 2010 z vsemi spremembami 
in dopolnitvami) in Odloka o proračunu Občine Žužemberk 
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14 z vsemi spremem-
bami) je Občinski svet Občine Žužemberk dne 5. 2. 2015 
sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
subvencioniranja nakupa in vgradnje malih 

čistilnih naprav v Občini Žužemberk

NAMEN

1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje in merila za do-

delitev proračunskih sredstev iz proračunske postavke Subven-
cioniranje izgradnje malih čistilnih naprav, za namen subven-
cioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini 
Žužemberk.

2. člen
Občina Žužemberk (v nadaljevanju: občina) subvencioni-

ra del stroškov nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav (indivi-
dualne ali skupinske), do velikosti 20 populacijskih ekvivalentov 
(v nadaljevanju: PE).

PE je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesna-
ževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan na poselitve-
nih območjih.

UPRAVIČENCI

3. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pra-

vilniku so tiste fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih ali 
večstanovanjskih objektov, v katerih imajo stalno prebivališče 
in se nahajajo na območjih Občine Žužemberk, kjer ni možnosti 
priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na območjih, 
kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in je 
potreben nakup in vgradnja malih čistilnih naprav.

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 male čistilne naprave v PE, v maksimalni višini 500 € 
izkazane investicijske vrednosti čistilne naprave brez DDV.

5. člen
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu pri-

spelih popolnih vlog, in sicer do porabe proračunskih sredstev 
za ta namen.

V primeru, da so proračunska sredstva za ta namen izčr-
pana so tisti prijavitelji, ki so se na poziv prijavili pravočasno, pa 
so proračunska sredstva pošla, upravičeni do subvencije, takoj 
ko bodo za ta namen razpoložljiva nova sredstva.

JAVNI POZIV

6. člen
Sredstva za subvencioniranje se dodeljujejo na podlagi 

javnega poziva. Javni poziv se objavi na spletni strani občine 
in javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o..

Podrobnejši način s pogoji se določi v razpisni dokumen-
taciji, ki jo pred objavo javnega poziva potrdi župan s sklepom.

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 tričlanska komisija, 

ki jo s sklepom imenuje župan (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo:
– 2 predstavnika občine,
– 1 predstavnik uporabnikov.
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 direktorju občinske uprave.

Direktor občinske uprave na podlagi seznama izda odloč-
bo o dodelitvi subvencije za posameznega upravičenca. Zoper 
odločbo je možna pritožba županu. Pritožba zoper odločbo ne 
zadrži njene izvršitve. Odločitev župana je dokončna.

Nakazilo odobrenih sredstev subvencije se izvede na 
transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca, v roku 
30 dni po opravljeni vročitvi odločbe.
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VLOGA

9. člen
Vlagatelji lahko oddajo vloge po objavi poziva do porabe 

proračunskih sredstev oziroma najkasneje do 15. novembra 
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 

malih čistilnih naprav:
– vlagatelj mora biti lastnik stanovanjskega, večstanovanj-

skega ali poslovnega objekta v katerem ima stalno prebivali-
šče, oziroma ima sedež dejavnosti ali sedež PE na območju 
Občine Žužemberk, kjer ni možnosti priključitve na javno kana-
lizacijsko omrežje ali na območjih, kjer ni predvidena izgradnja 
kanalizacijskega omrežja.

– vlagatelj mora predložiti veljavno gradbeno dovoljenje 
za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za 
stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na 
podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje,

– čistilna naprava mora imeti certifikat in listino o skla-
dnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih 
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10),

– če se čistilna naprava nahaja znotraj agromelioracijske-
ga območja, v katerem se predvideva izgradnja kanalizacijske-
ga omrežja, mora vlagatelj pridobiti potrdilo javnega podjetja 
Komunala Novo mesto, s katerim bo potrjeno, da bi tehnična 
priključitev objekta na kanalizacijsko omrežje predstavljala ne-
sorazmerno večji strošek od stroška nakupa in vgradnje čistilne 
naprave,

– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obrato-
vanja do oddaje zahtevka za subvencioniranje,

– pridobljena mora biti izjava o prevzemu naprave s strani 
upravljalca,

– vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih bo razviden 
nakup in vgradnja čistilne naprave,

– vloga mora biti popolna.

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 dode-
ljenih 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 naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-49/20115-1
Žužemberk, dne 5. februarja 2015

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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VLADA
1813. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno 

telo vodonosnika Ljubljanskega polja

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 
74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – 
ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 
in 40/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnika Ljubljanskega polja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodno telo 

vodonosnika Ljubljanskega polja (v nadaljnjem besedilu: VVO), 
ki se uporablja za oskrbo prebivalcev s pitno vodo za Mestno 
občino Ljubljana in delno za občini Dol pri Ljubljani in Škofljica, 
ter vodovarstveni režim.

2. člen
(1) VVO sestavljajo notranja območja z območji zajetij, 

ki so prikazana na publikacijski karti v prilogi 1, ki je sestavni 
del te uredbe.

(2) Območja zajetij so določena okoli črpalnih vrtin, ki so 
navedene na seznamu v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe. 
Na karti iz prejšnjega odstavka so črpalne vrtine prikazane z 
znakom, ki je krog modre barve.

(3) Notranja območja iz prvega odstavka tega člena se 
delijo na:

a) najožja VVO z najstrožjim vodovarstvenim režimom, 
znotraj katerih so območja zajetij,

b) ožja VVO, ki so razdeljena na:
– dve podobmočji s strogim vodovarstvenim režimom in
– tri podobmočja z manj strogim vodovarstvenim režimom 

ter
c) širša VVO, ki so razdeljena na:
– dve podobmočji z milejšim vodovarstvenim režimom in
– pet podobmočij z milim vodovarstvenim režimom.
(4) Notranja območja iz prejšnjega odstavka in območja 

zajetij so prikazana na publikacijski karti iz prvega odstavka 
tega člena in so označena na naslednji način:

a) območje zajetja z belo barvo in oznako »VVO 0«,
b) najožje VVO z oranžno barvo in oznako »VVO I«,
c) ožje VVO z rumenima barvama in oznakama:
– podobmočje s strogim vodovarstvenim režimom z ozna-

ko »VVO II A« in
– podobmočje z manj strogim vodovarstvenim režimom z 

oznako »VVO II B« ter
č) širše VVO z zelenima barvama in oznakama:
– podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom z 

oznako »VVO III A« in
– podobmočje z milim vodovarstvenim režimom z oznako 

»VVO III B«.

3. člen
(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: par-

cela), ki so meje VVO, je naveden v prilogi 2, ki je sestavni del 
te uredbe. Seznam parcel, ki so znotraj VVO na območjih zajetij 
in notranjih območjih, je objavljen na spletni strani ministrstva.

(2) Seznama parcel iz prejšnjega odstavka sta povzeta 
po digitalnem zemljiškem katastru iz maja 2014, ki ga vodi 
Geodetska uprava Republike Slovenije.

(3) Meje VVO, območja zajetij in notranjih območij so po-
ligoni, določeni v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega 

informacijskega sistema, dostopni na spletni strani Agencije RS 
za okolje in prikazani na karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo, 
pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(4) Če se parcele na VVO združujejo s parcelami, ki ima-
jo drugačen vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj VVO, 
se na novonastalih parcelah določi vodovarstveni režim, ki je 
strožji.

(5) VVO se evidentira v vodnem katastru kot atributni del 
digitalne zbirke podatkov.

II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE

4. člen
(1) Na najožjem VVO je prepovedana raba podzemne 

vode iz virov, ki se varujejo s to uredbo, razen za javno oskrbo 
prebivalcev s pitno vodo.

(2) Na podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim 
režimom, na podobmočju ožjega VVO z manj strogim vodo-
varstvenim režimom, na podobmočju širšega VVO z milejšim 
vodovarstvenim režimom in na podobmočju širšega VVO z 
milim vodovarstvenim režimom se lahko podeli vodna pravica 
za rabo vode iz vodnega telesa, ki se varuje s to uredbo, če 
to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se uporablja, ali je 
namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

5. člen
(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, določena 

v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem 
besedilu: gradnja), razen gradnje, ki je namenjena za javno 
oskrbo prebivalcev s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno 
soglasje.

(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejav-
nosti, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost 
in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje sistema 
oskrbe s pitno vodo, kot so: odlaganje odpadkov, skladiščenje 
nevarnih snovi, uporaba fitofarmacevtskih sredstev (v nadalj-
njem besedilu: FFS), uporaba gnojil, soljenje utrjenih površin 
zunaj urejenega območja odvajanja padavinske odpadne vode, 
vzdrževanje vozil in parkiranje gradbenih strojev, razen če gre 
za dejavnosti za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

6. člen
(1) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je 

v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3, ki je sestavni del te 
uredbe, označena z oznako »–«.

(2) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je 
v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z 
oznakama »pp« ali »pip«, če v postopku pridobivanja vodnega 
soglasja ali mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu analiza tveganja za one-
snaženje ni bila izvedena ali če je iz izsledkov analize tveganja 
za onesnaženje razvidno, da tveganje za onesnaženje zaradi 
te gradnje ali izvajanja gradbenih del na notranjih območjih ni 
sprejemljivo.

7. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

notranjih območjih dovoljena sprememba namembnosti stano-
vanjskih in nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 
te uredbe in se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če se 
namembnost stavbe ne spremeni oziroma če sprememba na-
membnosti stavbe ne pomeni povečanja tveganja za onesna-
ženje vodnega telesa, če je zagotovljena priključitev na javno 
kanalizacijo in se hkrati ne poveča zmogljivost kanalizacijskega 
priključka na obstoječo javno kanalizacijo ter če so zagotovljeni 
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na sta-
nje površinskih in podzemnih voda.
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(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na no-
tranjih območjih dovoljena gradnja vojaških objektov, objektov 
za potrebe zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah 
ter objektov za varnost in se vodno soglasje izda, če se zaradi 
rekonstrukcije ne spremenita velikost in namembnost objek-
ta oziroma sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja 
tveganja za onesnaženje vodnega telesa in če so za gradnjo 
zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni 
vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(3) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na 
notranjih območjih dovoljena vzdrževalna dela v javno korist 
na javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, vzdrževalna dela v javno 
korist na železniški infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo 
železniški promet, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, inve-
sticijska vzdrževalna dela na letališki infrastrukturi in objektih, 
sistemih in napravah navigacijskih služb zračnega prometa 
(v nadaljnjem besedilu: letalski navigacijski objekti) v skladu 
s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje 
razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi vzdrževalnih 
del v javno korist sprejemljivo.

(4) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na 
notranjih območjih dovoljena tudi redna vzdrževalna dela na 
železniški infrastrukturi, če gre za obnove v okviru vzdrževanja 
v skladu s predpisi, ki urejajo železniški promet, in predpisi, 
ki urejajo graditev objektov, redna vzdrževalna dela letalskih 
navigacijskih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, 
in predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter vzdrževalna dela 
v javno korist na elektroenergetski infrastrukturi in objektih v 
skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na 
področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in 
se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če so zagotovljeni 
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na sta-
nje površinskih in podzemnih voda.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek vodno soglasje na no-
tranjih območjih ni potrebno za redna vzdrževalna dela na jav-
nih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in redna 
vzdrževalna dela na železniški infrastrukturi, ki niso obnove v 
okviru vzdrževanja iz prejšnjega odstavka, v skladu s predpisi, 
ki urejajo železniški promet.

(6) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 
notranjih območjih dovoljena odstranitev objektov.

8. člen
(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v 

preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z 
oznako »+«.

(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v preglednicah 
1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pd«, je 
treba pridobiti vodno soglasje.

(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v 
preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z 
oznako »pp«, če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je 
iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je 
tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k pro-
jektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je 
izdano vodno soglasje.

(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v 
preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z oznako 
»pip«, če je to gradnja infrastrukture v skladu z državnim pro-
storskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načr-
tom, za katerega je narejena celovita presoja vplivov na okolje 
in pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena za gradnjo, ki je 
v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z 
oznako »pp« in je na območju, ki se ureja z državnim prostor-
skim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, 
ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaže-
nje preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in sta-

nje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje 
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem 
prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena za gradnjo, ki je 
v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z ozna-
ko »pip« in je na območju, ki se ureja z državnim prostorskim 
načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, mini-
strstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje 
preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje 
vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje 
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem 
prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu.

9. člen
Vodno soglasje se izda za gradnjo na notranjih obmo-

čjih, če so upoštevane prepovedi in pogoji glede odvajanja 
odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri 
odvajanju odpadnih voda.

10. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

notranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, 
če gre za prenosni plinovod izključno za zemeljski plin v skladu 
s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za graditev, obratovanje 
in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter 
pogoje za posege na območjih njihovih varovalnih pasov, in če 
so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize 
tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesna-
ženje zaradi te gradnje sprejemljivo.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 
notranjih območjih dovoljena gradnja letališč za javne potrebe 
za helikopterje s premerom do 40 m v skladu s predpisi, ki 
urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se 
izda vodno soglasje, če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere 
je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je 
tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo.

11. člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na 

notranjih območjih za gradnjo avtoceste, hitre ceste, glavne, 
regionalne in lokalne ceste ter javne poti in glavne ter regio-
nalne železniške proge dovoljena gradbena dela, navedena v 
preglednici 1.2 priloge 3 te uredbe pod zaporednima številkama 
1 in 14, in se izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zašči-
tni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesna-
ženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi izvajanja 
gradbenih del sprejemljivo.

12. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

podobmočjih ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom 
dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če:

– je zagotovljeno odvajanje odpadnih voda v skladu s 
predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, ali

– je javna kanalizacija, ki omogoča priključevanje, določe-
na kot investicija v načrtu razvojnih programov Mestne občine 
Ljubljana in v programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je 
izdelan v skladu s predpisi o urejanju prostora, oziroma se v 
skladu s programom opremljanja gradnja javne kanalizacije 
zagotovi z ustrezno pogodbo med Mestno občino Ljubljana in 
investitorjem.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti na 
območju Škofovih zavodov, Stegen in Korotanskega naselja na 
parcelah iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, izpolnjeni tudi 
naslednji posebni pogoji:

1. dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 
1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami 
1, 2 in 3;
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2. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb iz pre-
glednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi 
številkami:

– 1, 2, 11, 12, 20 in 22,
– 3, 6, 7 in 9, če za gradnjo ni potrebna presoja vplivov na 

okolje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in če dejavnosti v 
teh stavbah ne pomenijo povečanje tveganja za onesnaženje 
podzemne vode,

– 14, če gre za ambulanto,
– 8, če gre za gradnjo garažnih stavb z največ dvema 

podzemnima etažama, in
– 13, če ne gre za znanstveno raziskovalno delo;
3. na območju Stegen je poleg gradenj iz prejšnje točke 

dovoljena tudi gradnja nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 
priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporedno številko 10 a;

4. gradnja posameznih vrst stavb iz 1., 2. in 3. točke tega 
odstavka je dovoljena pod pogoji, določenimi za posamezno 
vrsto stavbe iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, kakor so 
navedeni za podobmočje ožjega VVO z manj strogim vodovar-
stvenim režimom, pri čemer največja dovoljena globina izkopa 
lahko sega največ do 10 m nad najvišjo gladino podzemne 
vode;

5. za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska od-
padna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma da se odvaja 
preko lovilnika olj v skladu z zahtevami iz točke 10 c poglavja 
IV iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, če gre za začasno 
rešitev v prehodnem obdobju do zgraditve javnega kanalizacij-
skega omrežja za padavinsko odpadno vodo ali do zagotovi-
tve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju 
mešanega sistema.

(3) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena morajo 
biti na območju Litostroja na parcelah iz priloge 5 te uredbe 
izpolnjeni tudi naslednji posebni pogoji:

1. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb iz pre-
glednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi 
številkami:

– 1, 2, 3, 8, 10 a, 11, 12, 13, 22 in
– 6, 7 in 9, če za gradnjo ni potrebna presoja vplivov na 

okolje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in če dejavnosti v 
teh stavbah ne pomenijo povečanje tveganja za onesnaženje 
podzemne vode;

2. gradnja posameznih vrst stavb iz prejšnje točke je 
dovoljena pod pogoji, določenimi za posamezno vrsto stavbe 
iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, kakor so navedeni za 
podobmočje ožjega VVO z manj strogim vodovarstvenim reži-
mom, pri čemer največja globina izkopa lahko sega največ do 
10 m nad najvišjo gladino podzemne vode;

3. za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska od-
padna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma da se odvaja 
preko lovilnika olj v skladu z zahtevami iz točke 10 c poglavja 
IV iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, če gre za začasno 
rešitev v prehodnem obdobju do zgraditve javnega kanalizacij-
skega omrežja za padavinsko odpadno vodo ali do zagotovi-
tve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju 
mešanega sistema;

4. gre za gradnjo v skladu s podrobnim prostorskim aktom 
Mestne občine Ljubljana.

(4) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena morajo 
biti na območju ob Verovškovi na parcelah iz priloge 5 te ured-
be izpolnjeni tudi naslednji posebni pogoji:

1. dovoljena je gradnja športnih igrišč za športe na pro-
stem, razen za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konj-
ske dirke;

2. dovoljena je gradnja drugih gradbeno inženirskih objek-
tov za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in druga 
javna igrišča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni deli 
javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine;

3. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb iz pre-
glednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi 
številkami 2, 3, 6, 8, 9 in 22, če so na podlagi izsledkov analize 
tveganja za onesnaženje zagotovljeni zaščitni ukrepi, s ka-

terimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in 
podzemnih voda, in če gre za gradnjo v skladu s podrobnim 
prostorskim aktom Mestne občine Ljubljana;

4. zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obra-
tovanja naprav na stanje podzemne vode v nestanovanjskih 
stavbah iz prejšnje točke je treba zagotoviti izvajanje obrato-
valnega monitoringa stanja podzemne vode;

5. gradnja posameznih vrst stavb iz 1. in 2. točke tega 
odstavka je dovoljena pod pogoji, določenimi za posamezno 
vrsto stavbe iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, kakor so 
navedeni za podobmočje ožjega VVO z manj strogim vodovar-
stvenim režimom, pri čemer največja globina izkopa lahko sega 
največ do 10 m nad najvišjo gladino podzemne vode;

6. za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska od-
padna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma da se odvaja 
preko lovilnika olj v skladu z zahtevami iz točke 10 c poglavja 
IV iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, če gre za začasno 
rešitev v prehodnem obdobju do zgraditve javnega kanalizacij-
skega omrežja za padavinsko odpadno vodo ali do zagotovi-
tve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju 
mešanega sistema.

(5) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena morajo 
biti na območju severnega Bežigrada in na območju ob Šta-
jerski cesti na parcelah iz priloge 5 te uredbe izpolnjeni tudi 
naslednji posebni pogoji:

1. dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 
1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami 
1, 2 in 3;

2. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb iz pre-
glednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi 
številkami:

– 1, 2, 11, 12, 13, 20 in 22,
– 14, če gre za ambulanto, in
– 3 in 6, če za gradnjo ni potrebna presoja vplivov na 

okolje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in če dejavnosti v 
teh stavbah ne pomenijo povečanje tveganja za onesnaženje 
podzemne vode;

3. dovoljena je gradnja športnih igrišč za športe na pro-
stem, razen za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konj-
ske dirke;

4. dovoljena je gradnja drugih gradbeno inženirskih objek-
tov za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in druga 
javna igrišča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni deli 
javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine;

5. gradnja posameznih vrst stavb iz 1., 2., 3. in 4. točke 
tega odstavka je dovoljena pod pogoji, določenimi za posa-
mezno vrsto stavbe iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, 
kakor so navedeni za podobmočje ožjega VVO z manj strogim 
vodovarstvenim režimom;

6. za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska od-
padna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma da se odvaja 
preko lovilnika olj v skladu z zahtevami iz točke 10 c poglavja 
IV iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, če gre za začasno 
rešitev v prehodnem obdobju do zgraditve javnega kanalizacij-
skega omrežja za padavinsko odpadno vodo ali do zagotovi-
tve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju 
mešanega sistema.

(6) Ne glede na zahteve iz 2. točke prejšnjega odstavka 
je na parcelah št. 1001/4 in 1000/2 k. o. Ježica dovoljena grad-
nja in se izda vodno soglasje za gasilski dom s pripadajočo 
infrastrukturo, če so na podlagi izsledkov analize tveganja za 
onesnaženje zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepre-
čijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(7) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena morajo 
biti na območju ob Savi na parcelah iz priloge 5 te uredbe iz-
polnjeni tudi naslednji posebni pogoji:

1. na rekreacijskem območju ob Savi zahod so dovoljeni:
– ureditev desnega brega Save z navezavo na rekreacij-

ski program širšega mestnega pomena,
– gradnja športnih igrišč za športe na prostem, razen za 

avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke, in
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– gradnja drugih gradbeno inženirskih objektov za šport, 
rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in druga javna igri-
šča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni deli javne ceste, 
zelenice in druge urejene zelene površine;

2. na območju hipodroma je dovoljena gradnja in se 
izda vodno soglasje, če je zagotovljena priključitev na javno 
kanalizacijo v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne in padavinske vode, in če so na podlagi 
izsledkov analize tveganja za onesnaženje zagotovljeni zaščitni 
ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje povr-
šinskih in podzemnih voda, in sicer za:

– rekonstrukcijo hipodroma in tribun za gledalce s spre-
mljajočimi prostori, potrebnimi za delovanje športnih objektov, 
kot so: garderobe, sanitarije, klubski prostori, shrambe športnih 
rekvizitov do največ 200 m2 bruto tlorisne površine, prostori za 
izvajanje gostinske dejavnosti do največ 250 m2 bruto tlorisne 
površine in prostori za izvajanje trgovske dejavnosti do največ 
150 m2 bruto tlorisne površine;

– dve odprti jahališči in sprehajalni krog za športne konje;
– stavbe za rejo športnih konj za največ 100 glav velike 

živine;
– skladišča za krmo in spravilo delovnih strojev, namenje-

nih vzdrževanju objektov hipodroma;
– skladišča za živinska gnojila, pri čemer morata njihova 

zmogljivost in izvedba ustrezati zahtevam iz predpisa, ki ureja 
varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov; 
zmogljivost skladišč za živinska gnojila mora zadoščati tudi 
za skladiščenje večjih količin živinskih gnojil, ki nastanejo na 
območju hipodroma med konjeniškimi prireditvami;

– rekonstrukcijo obstoječih stavb za rejo športnih konj 
in njihovo spremembo v največ dve pokriti jahalni dvorani ali 
gradnjo največ dveh novih jahalnih dvoran, če z rekonstrukcijo 
obstoječih stavb za rejo športnih konj ureditev jahalnih dvoran 
zaradi prilagoditve zahtevam vodovarstvenega režima tehnično 
ni izvedljiva ali pomeni nesorazmerno visoke stroške; gradnja 
novih jahalnih dvoran je dopustna, če se obstoječe stavbe za 
rejo živali odstranijo;

– postavitev enostavnih objektov za potrebe konjeniških 
prireditev znotraj območja hipodroma, ki morajo biti urejeni 
tako, da je preprečeno kakršno koli izcejaje ali pronicanje 
onesnaževal v podzemno vodo; po končani prireditvi morajo 
biti objekti odstranjeni;

– ureditev parkirnih mest vzdolžno ob tribunah, ob jahal-
nih dvoranah in ob dovoznih cestah;

– ureditev jahalnih in pešpoti ter ureditev območja z do-
datno parkovno opremo, otroškimi in drugimi javnimi igrišči ter 
orodjem za rekreacijo;

– ureditev desnega brega Save z navezavo na rekreacij-
ski program širšega mestnega pomena;

3. na rekreacijskem območju ob Savi vzhod so dovoljeni:
– ureditev jahalnih in pešpoti ter gradnja drugih gradbeno 

inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za 
otroška in druga javna igrišča, javne vrtove, parke, trge, ki niso se-
stavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine;

– ureditev sanitarij s priključitvijo na javno kanalizacijo v 
skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne in padavinske vode;

– gradnja stavbe za šport, če so na podlagi izsledkov 
analize tveganja za onesnaženje zagotovljeni zaščitni ukrepi, 
s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih 
in podzemnih voda;

– gradnja gostinske stavbe z največ 200 m2 bruto tlorisne 
površine, če je zagotovljena priključitev na javno kanalizacijo 
v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne in padavinske vode;

– ureditev parkirnih mest ob dovoznih cestah;
4. na območju konjeniškega centra za rekreativno jahanje 

je dovoljena gradnja, če so na podlagi izsledkov analize tvega-
nja za onesnaženje zaradi gradenj in ureditev zagotovljeni za-
ščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje 
površinskih in podzemnih voda, če gre za:

– stavbo za rejo športnih konj za največ 50 glav velike 
živine;

– skladišče za živinska gnojila, pri čemer morata njegova 
zmogljivost in izvedba ustrezati zahtevam iz predpisa, ki ureja 
varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

– pokrito jahalno dvorano s spremljajočimi prostori, po-
trebnimi za delovanje športnih objektov, kot so: garderobe, 
sanitarije, klubski prostori, shrambe športnih rekvizitov do naj-
več 200 m2 bruto površine, prostori za izvajanje gostinske 
dejavnosti do največ 150 m2 bruto tlorisne površine;

– skladišča za krmo in spravilo delovnih strojev, namenje-
nih vzdrževanju objektov konjeniškega centra;

– odprto jahališče in sprehajalni krog za konje;
5. na območju Tomačevega je dovoljena gradnja stano-

vanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih 
pod zaporednima številkama 1 in 2, znotraj območja, določene-
ga s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu iz priloge 
6, ki je sestavni del te uredbe;

6. na območju parka ob Savi so dovoljeni:
– gradnja športnih igrišč za športe na prostem, razen za 

avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke;
– gradnja drugih gradbeno inženirskih objektov za šport, 

rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in druga javna igri-
šča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni deli javne ceste, 
zelenice in druge urejene zelene površine;

– ureditev vstopnega objekta na rekreacijsko območje s 
prostori, kot so: informacijski center, sanitarije, izposojevalnica 
športne opreme, sedež službe za vzdrževanje rekreacijskega 
območja in prostori za izvajanje gostinske dejavnosti do največ 
200 m2 bruto tlorisne površine, s priključitvijo na urejeno kana-
lizacijsko omrežje v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode;

– ureditev sanitarij s priključitvijo na urejeno kanalizacijsko 
omrežje v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne in padavinske vode;

– ureditev parkirnih mest ob dovoznih cestah;
7. na območju kinološkega centra ob Savi sta dovoljeni:
– ureditev kinološkega poligona z gradnjo spremljajočih 

objektov oziroma spremembo namembnosti obstoječih objektov, 
če se tlorisna površina objektov ne poveča, če so upoštevane 
prepovedi in pogoji glede odvajanja odpadnih voda v skladu 
s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, 
in če sprememba namembnosti rabe stavbe ne pomeni poveča-
nja tveganja za onesnaženje vodnega telesa, in sicer za: odprt 
in nadkrit kinološki poligon, stavbo za shranjevanje delovnih 
strojev, stavbo s pesjaki, stavbo s spremljajočimi prostori, kot so: 
garderobe, sanitarije, klubski prostor in sprejemna pisarna, ter

– ureditev parkirišča za največ 20 vozil, pri čemer je treba 
zagotoviti, da se padavinska odpadna voda odvaja neposredno 
ali posredno v vode preko usedalnika in lovilnika olj.

13. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

podobmočjih ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom, 
ki niso območja iz prejšnjega člena, dovoljena gradnja in se 
izda vodno soglasje, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 
prejšnjega člena ter zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se 
preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih 
voda, in če:

1. gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremlje-
nih območij ter gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih 
in nezadostno izkoriščenih površin znotraj naselij,

2. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih z 
Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljub-
ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 
22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 
23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr. in 92/14),

3. gre za gradnjo nestanovanjskih stavb iz preglednice 
1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami:

– 2, 3 in 12, do največ 500 m2 bruto površine, če gre za 
stavbe javne uprave ali za stavbe, namenjene poslovanju s 
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strankami v bankah ali poštah, za samostojne prodajalne z živili 
oziroma tekstilom, prodajne galerije ali knjižnice;

– 6, do največ 150 m2 bruto površine, razen kemičnih 
čistilnic, pralnic in avtopralnic;

– 13 in 14, če gre za vrtec, jasli ali ambulanto;
– 8, če gre za ureditev mirujočega prometa v soseski Ru-

ski car, če zmogljivost stavbe ne presega 550 parkirnih mest, 
pri čemer ima stavba lahko največ dve podzemni etaži, in če 
so na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje zago-
tovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi 
na stanje površinskih in podzemnih voda. Za izvedbo tesnilnih 
sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injekti-
ranje, uporaba brizganega betona) se uporabljajo betoni z ne-
alkalnim pospeševalcem vezanja, ki nimajo negativnih vplivov 
na kakovost podzemne vode in so le v funkciji gradnje objekta. 
Vse morebitne izcedne vode je treba zbrati in odvesti na čistilno 
napravo. Gradnja tesnilnih zaves, ki niso v funkciji objektov, ni 
dovoljena. Dodatno zmanjšanje transmisivnosti vodonosnika 
zaradi izvedbe tesnilne zavese ali injektiranja ne sme presegati 
10 %. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika. 
Zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja 
naprav na stanje podzemne vode je treba zagotoviti izvajanje 
obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode;

– 8, če gre za ureditev mirujočega prometa v soseski Nove 
Jarše, če zmogljivost stavbe ne presega 500 parkirnih mest, pri 
čemer ima stavba lahko največ dve podzemni etaži, in če so na 
podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje zagotovljeni 
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje 
površinskih in podzemnih voda. Za izvedbo tesnilnih sistemov za 
zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba 
brizganega betona) se uporabljajo betoni z nealkalnim pospeše-
valcem vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podze-
mne vode in so le v funkciji gradnje objekta. Vse morebitne izce-
dne vode je treba zbrati in odvesti na čistilno napravo. Gradnja 
tesnilnih zaves, ki niso v funkciji objektov, ni dovoljena. Dodatno 
zmanjšanje transmisivnosti vodonosnika zaradi izvedbe tesnilne 
zavese ali injektiranja ne sme presegati 10 %. Tesnilne zavese 
ne smejo segati do dna vodonosnika. Zaradi ugotavljanja vpliva 
izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav na stanje podzemne 
vode je treba zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa 
stanja podzemne vode;

– 1 in 15, do največ 200 m2 bruto površine, če gre za 
spremljajoči objekt ob obstoječih športnih igriščih na območju 
ob Avšičevi cesti, namenjen gostinski dejavnosti ter garderobi, 
shrambi rekvizitov, sanitarijam in klubskim prostorom, in če je za-
gotovljena priključitev na urejeno kanalizacijsko omrežje v skladu 
s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na podo-
bmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom na delu 
območja pokopališče Žale na območju krematorija na parcelah iz 
priloge 5 te uredbe dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, 
če so na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje za-
gotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi 
na stanje površinskih in podzemnih voda, in sicer za:

– ureditev dovozne poti in ploščadi za ločeno zbiranje 
nenevarnih odpadkov na parceli št. 1648/2 – del, k. o. Stožice; 
padavinska voda z dovozne poti in ploščadi, očiščena v skladu 
s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, 
se mora odvajati v javno kanalizacijo;

– gradnjo objekta za shranjevanje delovnih strojev in vozil 
za potrebe upravljanja pokopališča ter gradnjo zbiralnika pada-
vinske vode s strešnih površin za rabo vode za zalivanja grobov 
in drugih zelenih površin pokopališča na parcelah št. 1648/2 – 
del, 1647/2, 1649/2 in 1650/7, k. o. Stožice.

(3) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 
podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom 
na območju ob Šmartinski cesti na parcelah iz priloge 5 te 
uredbe dovoljena ureditev obračališča za mestni potniški pro-
met in parkirišč za največ 900 parkirnih mest, pri čemer je treba 
zagotoviti, da se padavinska odpadna voda odvaja v javno 
kanalizacijo.

(4) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 
podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom na 
območju med pokopališčem Žale, PST in Štajersko cesto na par-
celah iz priloge 5 te uredbe dovoljena ureditev parkovne površine.

14. člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na po-

dobmočjih ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom, 
ki niso območja iz 12. člena te uredbe, gradnja stanovanjskih 
objektov iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod 
zaporednima številkama 1 in 2, če gre za dvostanovanjske 
stavbe, dovoljena ter se izda vodno soglasje, če gre za funkcio-
nalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij in dopolnilno 
gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno 
izkoriščenih površin znotraj naselij, in če je gradnja dovoljena 
s prostorskim aktom Mestne občine Ljubljana.

15. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 

podobmočjih ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom 
dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za nestanovanjske 
stavbe iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod za-
porednimi številkami 16, 17, 17a, 18 in 19, če gre za dopolnilno 
gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno 
izkoriščenih površin znotraj grajenega območja kmetije, in če je 
gradnja dovoljena s prostorskim aktom Mestne občine Ljubljana.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na 
podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom 
dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če so izpolnjeni 
pogoji iz prvega odstavka 12. člena te uredbe in če so zagoto-
vljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na 
stanje površinskih in podzemnih voda, in sicer za:

– kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodar-
stva KMG-MID 100291421 ali njenega pravnega naslednika na 
parcelah št. 748 in 749, k. o. Ježica, za gradnjo nestanovanj-
skih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih 
pod zaporedno številko 17a, vključno z gradnjo zbiralnika gno-
jevke in gnojnice v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, če skupna 
obremenitev na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega 
gospodarstva na podobmočju ožjega območja s strogim vo-
dovarstvenim režimom ne presega 80 glav velike živine, in 
nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, 
navedenih pod zaporednima številkama 18 in 19;

– kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodar-
stva KMG-MID 100356755 ali njenega pravnega naslednika 
na parceli št. 813, k. o. Ježica, za gradnjo nestanovanjskih 
stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod 
zaporednima številkama 18 in 19, ter za gradnjo stanovanjske 
stavbe iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedene pod 
zaporedno številko 1;

– kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodar-
stva KMG-MID 100330903 ali njenega pravnega naslednika 
na parceli št. 658/1, k. o. Ježica, za gradnjo nestanovanjskih 
stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod 
zaporednima številkama 18 in 19.

16. člen
(1) Ne glede na preglednico 1.1 in preglednico 1.2 priloge 

3 te uredbe je na podobmočjih iz tretjega odstavka 2. člena 
te uredbe dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če je 
iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je 
tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo in so 
zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni 
vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, in če so izpol-
njeni naslednji posebni pogoji, in sicer za:

1. glavne in regionalne železnice ter pripadajoče mostove 
in viadukte ter predore in podhode, če:

– gre za gradnjo v obstoječih koridorjih;
– se vodotesni predori v območju nihanja gladine pod-

zemne vode izvedejo zunaj območij maksimalnih depresijskih 
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lijakov črpališč. Maksimalni depresijski lijak se določi s pomočjo 
numeričnega modela toka podzemne vode in ob maksimalni 
izdatnosti celotnega črpališča;

– so temeljna tla železniške proge od površine vodonosni-
ka ločena s tesnilnimi sistemi, za katere je dokazana 100 od-
stotna nepropustnost za vodo;

– se vode iz železniške proge odvajajo ločeno po vodo-
tesni kanalizaciji na čistilno napravo. Zaledne vode se lahko z 
vodo, ki priteka z železniške proge, mešajo, če odvajanje po 
ločeni vodotesni kanalizaciji tehnično ni izvedljivo ali pomeni 
nesorazmerno visoke stroške, in morajo biti v tem primeru 
skupaj odvedene na čistilno napravo. Čiste zaledne vode lahko 
ponikajo;

– so na podobmočjih ožjega VVO s strogim vodovarstve-
nim režimom in na podobmočju ožjega VVO z manj strogim 
vodovarstvenim režimom tesnilni sistemi izvedeni tako, da ob 
iztirjenju vlečnega vozila oziroma vagonov ni mogoče onesna-
ženje podzemne vode;

– se na gradbiščih, večjih od 1 hektarja, izvaja etapna 
gradnja, pri čemer se največja dovoljena površina gradbišča 
brez izvedenih tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode z 
dokazanim 100 odstotnim tesnjenjem določi za vsak odsek eta-
pne gradnje posebej, velikost in zaščitni ukrepi pa se preverijo 
v analizi tveganja za onesnaženje;

– se za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne 
vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega beto-
na) uporabljajo betoni z nealkalnim pospeševalcem vezanja, ki 
nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so le 
v funkciji gradnje objekta. Vse morebitne izcedne vode je treba 
zbrati in odvesti na čistilno napravo. Gradnja tesnilnih zaves, 
ki niso v funkciji objektov, ni dovoljena. Dodatno zmanjšanje 
transmisivnosti vodonosnika zaradi izvedbe tesnilne zavese ali 
injektiranja ne sme presegati 10 %. Tesnilne zavese ne smejo 
segati do dna vodonosnika;

2. avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste 
ter pripadajoče mostove in viadukte ter predore in podhode, če:

– se z gradnjo objektov ne poseže na območje maksi-
malnih depresijskih lijakov črpališč in pod območje obstoječih 
nivelet dna spodnjega ustroja (pod posteljico). Maksimalni de-
presijski lijak se določi s pomočjo numeričnega modela toka 
podzemne vode in ob maksimalni izdatnosti celotnega črpa-
lišča. Pri gradbenih delih v primeru rekonstrukcij obstoječih 
objektov se ne sme posegati pod območje obstoječih nivelet 
dna spodnjega ustroja (pod posteljico);

– se na gradbiščih, večjih od 1 hektarja, izvaja etapna 
gradnja, pri čemer se največja dovoljena površina gradbišča 
brez izvedenih tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode z 
dokazanim 100 odstotnim tesnjenjem določi za vsak odsek eta-
pne gradnje posebej, velikost in zaščitni ukrepi pa se preverijo 
v analizi tveganja za onesnaženje;

– se za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne 
vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega beto-
na) uporabljajo betoni z nealkalnim pospeševalcem vezanja, ki 
nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so le 
v funkciji gradnje objekta. Vse morebitne izcedne vode je treba 
zbrati in odvesti na čistilno napravo. Gradnja tesnilnih zaves, 
ki niso v funkciji objektov, ni dovoljena. Dodatno zmanjšanje 
transmisivnosti vodonosnika zaradi izvedbe tesnilne zavese ali 
injektiranja ne sme presegati 10 odstotkov. Tesnilne zavese ne 
smejo segati do dna vodonosnika.

(2) Ne glede na točko 10 c poglavja IV iz preglednice 
1.1 priloge 3 te uredbe je prepovedano ponikaje padavinske 
odpadne vode s cest prek lovilnika olj na najožjem VVO na 
območju Kleč (odsek Avšičeve ceste od križišča z Ulico bratov 
Komel do prečkanja železniške proge Ljubljana–Kamnik, Cesta 
Urške Zatlerjeve in Saveljska cesta) in na območju Hrastja 
(odsek Šmartinske ceste od prečkanja severne obvoznice do 
križišča s Cesto na Ježo).

(3) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na naj-
ožjem VVO na območju Kleč in na najožjem VVO na območju 
Hrastja dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če:

– gre za širitev obstoječe državne ceste znotraj obstoječe-
ga varovalnega pasu ob tej državni cesti, določenega v skladu 
s predpisi, ki urejajo ceste,

– je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvi-
dno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo 
in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo nega-
tivni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, ter

– gre za gradnjo znotraj varovalnega pasu v širini, ki velja 
na dan uveljavitve te uredbe.

IV. PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI  
IN GOZDOM

17. člen
(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih pre-

povedano:
– gnojiti brez gnojilnega načrta;
– gnojiti z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu 

in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, 
ne glede na čas njegovega skladiščenja;

– uporabljati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav 
v kmetijstvu;

– uporabljati kompost, digestat ali pregnito blato 2. ka-
kovostnega razreda, določeno v skladu s predpisom, ki ureja 
predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo kompo-
sta ali digestata;

– gnojiti z vsebino greznic, blatom komunalnih ali skupnih 
čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;

– shranjevati organska gnojila, razen odlagati uležan hle-
vski gnoj, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred one-
snaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se uležan 
hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 100 m 
od območja zajetja;

– shranjevati kompost, digestat in pregnito blato 1. in 
2. kakovostnega razreda, določeno v skladu s predpisom, ki 
ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo 
komposta ali digestata;

– shranjevati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav 
v kmetijstvu;

– vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljino ali 
polnilo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obremenjeva-
nje tal z vnašanjem odpadkov.

(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora 
biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na 
vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora 
vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega ozi-
roma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino 
ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s 
Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene 
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za 
analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni 
vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake 
talne lastnosti na teh parcelah.

18. člen
(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena 

je na kmetijskih zemljiščih na najožjih VVO prepovedano tudi:
– gnojiti z gnojnico in gnojevko;
– preoravati trajno travinje, razen če gre za travinje (trave, 

detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), 
ki je vključeno v kolobar;

– uporabljati kompost, digestat ali pregnito blato 1. ka-
kovostnega razreda, določeno v skladu s predpisom, ki ureja 
predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo kompo-
sta ali digestata;

– pasti živino.
(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih 

VVO letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posa-
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mezno enoto rabe kmetijskih zemljišč znotraj najožjih VVO ne 
sme presegati 140 kg N/ha.

(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih 
VVO lahko uporabljajo, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in pri 
gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:

– za okopavine največja dovoljena količina dušika pri 
začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;

– največji enkraten odmerek dušika za dognojevanje oko-
pavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopa-
vin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se 
opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Preizkus in vrednotenje 
rezultatov preizkusa se izvedeta v skladu s smernicami iz dru-
gega odstavka prejšnjega člena;

– za žita enkraten vnos dušika z dognojevanjem ne sme 
presegati 60 kg N/ha. Jeseni pred setvijo ozimnih vrst žita je 
vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;

– za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne 
sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo;

– za trajne nasade enkraten vnos dušika z dognojevanjem 
ne sme presegati 60 kg N/ha;

– za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri 
začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkraten 
vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 
60 kg N/ha.

(4) Na najožjih VVO morajo biti kmetijska zemljišča vse leto 
pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja 
varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

19. člen
Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in so 

ograde s pašnimi površinami tudi na podobmočjih ožjega VVO 
s strogim vodovarstvenim režimom, se živali v teh ogradah 
lahko pasejo na naslednji način:

– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) 
morata biti urejena tako, da se korita lahko premešča po pašni 
površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih 
izločkov po zemljišču;

– pašo je treba prekiniti, če se na pašni površini travna 
ruša uniči zaradi gaženja.

20. člen
Določbe 18. člena in prvega odstavka 22. člena te uredbe 

se ne uporabljajo za območja, ki so namenjena za bodočo jav-
no oskrbo s pitno vodo, na parcelah št. 871, 894 in delih parcel 
št. 862, 863, 864, 865, 866, 869, 870, 872, 873/1, 895, 915, 
920, 921, 926, 927, 1233/1, vse k. o. 1729 Šmartno ob Savi, 
na parcelah št. 2174 in delih parcel št. 1564, 1565, 1569, 1570, 
1571, 1578, 1579, 1580, 1582, 1583, 1584, 1585, 1601, 1602, 
1603, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2170, 
2173, 2338, vse k. o. 1734 Ježica in na delih parcel št. 1446, 
1448, 1450, 1451, 1452/1, 1490, 1558/2, 1558/4, vse k. o. 1749 
Gameljne, in so prikazana na posebnem sloju geografskega 
informacijskega sistema iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.

21. člen
Kmetijska zemljišča se z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo 

dušik, na podobmočjih iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe 
gnojijo tako, da enkraten vnos dušika z mineralnimi gnojili pri 
začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju 
pa 80 kg N/ha.

22. člen
(1) Na najožjih VVO je za zatiranje škodljivih organizmov 

na kmetijskih zemljiščih prepovedana uporaba FFS, ki vse-
bujejo aktivne snovi s Seznama prepovedanih aktivnih snovi 
(v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2) Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 
v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za okolje, in ministr-
stvom, pristojnim za zdravje, vsako leto najpozneje do konca 
novembra za naslednje leto na podlagi preveritve vseh FFS, 
registriranih v Republiki Sloveniji, in ob upoštevanju podatkov 

o potencialu za spiranje aktivnih snovi v podzemno vodo, 
pridobljenih ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju ak-
tivnih snovi na ravni Evropske unije ter na podlagi upoštevanja 
rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje 
iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za 
zdravje, in rezultatov monitoringa stanja voda za obravnavano 
območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja Agencija Repub-
like Slovenije za okolje.

(3) Seznam je objavljen na spletni strani ministrstva, pri-
stojnega za okolje.

(4) Če seznam ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega 
člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljen seznam.

23. člen
(1) Na najožjih VVO se škodljivi organizmi lahko zatirajo 

s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih 
uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, pod 
naslednjimi pogoji:

– uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep drugim nekemij-
skim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični 
ukrepi),

– prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in tistih 
FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo 
ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov,

– med sezonami oziroma v sezoni je treba menjavati FFS 
(aktivne snovi), ko je za posamezne škodljive organizme na 
voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, in

– na kmetijskih zemljiščih se lahko FFS uporabljajo po 
setvi in po vzniku kmetijskih rastlin in plevela oziroma po pre-
sajanju kmetijskih rastlin in po vzniku plevela.

(2) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka je upo-
raba FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih 
uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, na 
najožjih VVO na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje po 
setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in plevela oziroma pred 
presajanjem kmetijskih rastlin in pred vznikov plevela dovo-
ljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere ni na voljo FFS za 
uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma po presajanju in 
hkrati iz ocene tveganja glede onesnaževanja podzemne vode 
v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za onesna-
ženje vode s tem FFS sprejemljivo.

24. člen
Na kmetijskih zemljiščih na podobmočjih iz tretjega od-

stavka 2. člena te uredbe se lahko škodljivi organizmi zatirajo 
z uporabo FFS v skladu s predpisi, ki urejajo FFS.

25. člen
Na notranjih območjih je v gozdu, na stavbnih zemljiščih, 

vključno z objekti prometne infrastrukture, v parkih, na otroških 
igriščih in drugih javnih igriščih, zelenicah, športnih igriščih ter 
gradbeno inženirskih objektih za šport, rekreacijo in prosti čas 
prepovedano:

1. gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati ali shranje-
vati blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je meša-
nica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede 
na čas njegovega shranjevanja;

2. gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebuje-
jo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih stavbah;

3. uporabljati ali shranjevati vsebino greznic in blato ko-
munalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;

4. uporabljati kompost in pregnito blato 2. kakovostnega 
razreda, določeno v skladu s predpisom, ki ureja predelavo bio-
loško razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

5. shranjevati organska gnojila, določena v skladu s pred-
pisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov, razen če ni s to uredbo določeno drugače;

6. shranjevati kompost, digestat ali pregnito blato 1. ali 
2. kakovostnega razreda, določeno v skladu s predpisom, ki 
ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo 
komposta ali digestata;
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7. vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljino 
ali polnila, določena v skladu s predpisom, ki ureja obremenje-
vanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos v gozdu ali če 
gre za vnos na najožjih VVO.

26. člen
(1) Na notranjih območjih je dovoljeno pogozdovanje, če 

so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni 
vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda. Pred začetkom 
del na najožjih VVO je treba o tem obvestiti izvajalca obvezne 
občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.

(2) Na notranjih območjih je v gozdu prepovedana oskrba 
strojev in naprav z olji, razen če gre za biološko razgradljive 
vrste olja.

(3) Pred sečnjo in spravilom lesa z mehanizacijo iz gozda 
na najožjih VVO je treba o tem obvestiti izvajalca obvezne 
občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.

27. člen
(1) Na notranjih območjih je zatiranje škodljivih organiz-

mov s kemičnimi ukrepi in uporabo FFS prepovedano v gozdu 
in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infra-
strukture, v parkih, na otroških igriščih in drugih javnih igriščih, 
zelenicah, športnih igriščih ter gradbeno inženirskih objektih za 
šport, rekreacijo in prosti čas.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na najožjih VVO na 
nepozidanih stavbnih zemljiščih, na katerih se izvaja kmetijska 
pridelava, zatiranje škodljivih organizmov dovoljeno v skladu 
z zahtevami in omejitvami iz 22. in 23. člena te uredbe in na 
podobmočjih iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe na ne-
pozidanih stavbnih zemljiščih, na katerih se izvaja kmetijska 
pridelava, v skladu s 24. členom te uredbe.

V. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

28. člen
(1) Na najožjih VVO je prepovedana raba FFS in gnojil na 

kmetijskih in drugih nepozidanih zemljiščih, ki se uporabljajo 
za vrtičke.

(2) Ne glede na prvi in drugi odstavek 8. člena te uredbe je 
najožjih VVO prepovedana gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov na kmetijskih in drugih nepozidanih zemljiščih, ki se 
uporabljajo za vrtičke.

(3) Za vrtiček iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
šteje zemljišče, oblikovano v grede ali druge oblike, značilne 
za vrtove, na katerem lastnik dopusti rabo tega zemljišča za 
pridelavo vrtnin, sadja in cvetja drugim posestnikom.

29. člen
(1) Na podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstve-

nim režimom je na območju pokopališča Žale na parcelah iz 
priloge 5 te uredbe dovoljeno žarno pokopavanje. Klasično 
pokopavanje na tem območju je dovoljeno, če je bil v grobnem 
prostoru klasično pokopan najmanj eden od pokojnikovih dru-
žinskih članov.

(2) Na območjih obstoječih pokopališč v Stožicah, Dra-
vljah in Šentvidu sta dovoljena žarni in klasični način pokopa-
vanja. Širitev pokopališča na parcele zunaj območij obstoječih 
pokopališč ni dovoljena.

30. člen
(1) Na območju ob Savi iz osmega odstavka 12. člena te 

uredbe je treba za živinska gnojila, ki nastajajo pri reji športnih 
konj ali na konjeniških prireditvah na območju hipodroma in 
konjeniškega centra ali pri reji športnih konj pravnih ali fizičnih 
oseb, ki niso registrirane kot kmetijska gospodarstva in nimajo 
kmetijskih zemljišč v uporabi, zagotoviti:

– oddajo kmetijskim gospodarstvom v skladu s predpi-
som, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov,

– odvoz v predelavo živinskih gnojil ali
– predelavo in odstranjevanje na drug način v skladu s 

predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Količina oddanega ali na drug način odstranjenega du-

šika iz živinskih gnojil iz prejšnjega odstavka mora biti izkazana 
na obrazcu v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Obrazec mora biti 
ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, 
če to zahteva.

(3) Če se na območju hipodroma, konjeniškega centra in na 
zemljiščih pravnih ali fizičnih oseb, ki niso registrirane kot kmetij-
ska gospodarstva, izvaja paša in so ograde s pašnimi površinami 
tudi na podobmočjih ožjega VVO s strogim vodovarstvenim re-
žimom, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji način:

– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) 
morata biti urejena tako, da se korita lahko premešča po pašni 
površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih 
izločkov po zemljišču;

– pašo je treba prekiniti, če se na pašni površini travna 
ruša uniči zaradi gaženja.

31. člen
Na notranjih območjih sta poseganje v vodotoke ali na 

priobalna zemljišča ter odvzem naplavin iz vodotokov in prio-
balnih zemljišč prepovedana, razen če gre za izvajanje obvez-
ne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih 
zemljišč ali za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delo-
vanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali za posebno 
rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica.

32. člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih ob-

močjih morajo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne 
službe za oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu državnega mo-
nitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno vzdrževanje 
objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvaja-
nje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za 
izvajanje meritev količin in kakovosti vode.

(2) Ukinitev oziroma odstranitev objektov za izvajanje 
meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo izvajalec 
obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno 
vodo ali nosilec državnega monitoringa stanja voda, izvede pa 
z njune strani pooblaščeni izvajalec.

VI. NADZOR

33. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektor-

ji, pristojni za vode.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem 

te uredbe v zvezi z:
– ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravljajo 

inšpektorji, pristojni za kmetijstvo in gozdarstvo,
– prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za 

zaščito lesa opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo,
– prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov ter s 

prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih in enostavnih 
objektov opravljajo gradbeni inšpektorji,

– prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opra-
vljajo zdravstveni inšpektorji.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

34. člen
(1) Z globo od 4.100 do 41.700 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, če:
– rabi vodo v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 

4. člena te uredbe;
– gradi ali opravlja dejavnosti v nasprotju s prepovedmi 

iz 5. člena te uredbe;
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– gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim 
soglasjem (5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. člen);

– gnoji v nasprotju s prepovedjo iz prve alineje prvega 
odstavka 17. člena te uredbe;

– gnoji v nasprotju z drugo in peto alinejo prvega odstavka 
17. člena te uredbe;

– uporablja ali shranjuje kompost in pregnito blato 1. ali 
2. kakovostnega razreda v nasprotju s četrto in sedmo alinejo 
prvega odstavka 17. člena te uredbe;

– uporablja ali shranjuje blato iz čistilnih naprav v nasprot-
ju s tretjo in osmo alinejo prvega odstavka 17. člena te uredbe;

– shranjuje organska gnojila v nasprotju s šesto alinejo 
prvega odstavka 17. člena te uredbe;

– vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali 
polnila v nasprotju z deveto alinejo prvega odstavka 17. člena 
in 7. točko 25. člena te uredbe;

– gnoji z gnojnico in gnojevko, preorava trajno travinje, 
uporablja kompost, digestat ali pregnito blato 1. kakovostnega 
razreda, pase živino v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena 
te uredbe;

– gnoji z uležanim hlevskim gnojem v nasprotju z drugim 
odstavkom 18. člena te uredbe;

– uporablja mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, v na-
sprotju s tretjim odstavkom 18. člena te uredbe;

– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 18. člena te uredbe;
– pase živino v nasprotju z 19. členom te uredbe;
– gnoji z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, v nasprotju 

z 21. členom te uredbe;
– uporablja FFS v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena 

te uredbe;
– zatira škodljive organizme s FFS v nasprotju s 23. in 

24. členom te uredbe;
– gnoji z blatom, ga uporablja ali shranjuje v nasprotju s 

1. točko 25. člena te uredbe;
– gnoji v nasprotju z 2. točko 25. člena te uredbe;
– uporablja ali shranjuje vsebino greznic ali blato komu-

nalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav 
ali kompost, digestat ali pregnito blato v nasprotju s 3., 4. in 
6. točko 25. člena te uredbe;

– shranjuje organska gnojila v nasprotju s 5. točko 25. čle-
na te uredbe;

– ravna z gozdom v nasprotju z drugim in tretjim odstav-
kom 26. člena te uredbe;

– zatira škodljive organizme s FFS v nasprotju s 
27. členom te uredbe;

– ravna z zemljišči iz 28. člena te uredbe v nasprotju s 
prepovedjo iz prvega odstavka 28. člena te uredbe;

– gradi v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena te uredbe;
– ne zagotovi ravnanja v skladu z 29. členom te uredbe;
– ne zagotovi ravnanja v skladu s 30. členom te uredbe;
– posega v vodotoke ali na priobalna zemljišča v nasprot-

ju z 31. členom te uredbe;
– ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje 

meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem 
vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in odstranitve 
objektov za izvajanje meritev iz 32. člena te uredbe;

– za obstoječe parkirišče ne zagotovi odvajanja pada-
vinske odpadne vode v javno kanalizacijo v roku iz prvega 
odstavka 35. člena te uredbe;

– se ne prilagodi zahtevam v roku iz drugega odstavka 
35. člena te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena posameznik.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
(1) Mestna občina Ljubljana mora na podobmočju ožjega 

VVO s strogim vodovarstvenim režimom na parcelah iz priloge 
5 te uredbe najpozneje do 31. decembra 2016 urediti parki-
rišče tako, da se padavinska odpadna voda odvaja v javno 
kanalizacijo.

(2) Na najožjem VVO se morajo drugi posestniki zemljišč 
prilagoditi zahtevam iz prvega in drugega odstavka 28. člena 
te uredbe najpozneje do 1. januarja 2017.

36. člen
Gnojilni načrti, pripravljeni pred uveljavitvijo te uredbe, se 

uporabljajo kot gnojilni načrti iz drugega odstavka 17. člena te 
uredbe do konca obdobja, za katero so bili pripravljeni.

37. člen
Seznam iz 22. člena te uredbe se za rastno sezono 

kmetijskih rastlin za leti 2015 in 2016 objavi na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za okolje, najpozneje en mesec po 
uveljavitvi te uredbe.

38. člen
(1) Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 

za oskrbo s pitno vodo na VVO, določenem s to uredbo, mora 
prilagoditi načrt postavitve tabel za označevanje VVO v skladu 
s predpisom, ki ureja označevanje VVO, najpozneje v enem 
letu od uveljavitve te uredbe.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti 
oznake območij zajetij in notranjih območij na novo nameščene 
ali prestavljene najpozneje ob prvi zamenjavi izrabljenih ali 
poškodovanih prometnih znakov iz predpisa, ki ureja označe-
vanje VVO.

39. člen
Mestna občina Ljubljana in izvajalec obvezne občinske 

gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo morata 
zagotoviti namestitev ograj okoli zajetij v skladu s predpisom, 
ki določa kriterije za določitev VVO, v enem letu od uveljavitve 
te uredbe.

40. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodne-

ga soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po 
dosedanjih predpisih.

41. člen
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnjo objektov 

in izvedbo gradbenih del, za katere je bilo do uveljavitve te 
uredbe:

– izdano pravnomočno oziroma dokončno gradbeno do-
voljenje,

– izdana informacija o pogojih posega v prostor, ki lahko 
vpliva na vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev 
vodnega soglasja, ali

– izdano pravnomočno oziroma dokončno vodno soglasje.

42. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-16/2015
Ljubljana, dne 17. junija 2015
EVA 2015-2550-0069

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1: Prikaz VVO 
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PRILOGA 2: Seznam zemljiških parcel, ki tvorijo obodno mejo VVO  
 
Šifra katastrske občine: 1721_GRADIŠČE I 
Na parceli: 46/8, 47/18, 48/36, *90/2, 90/37, 90/38, *94, 171/2, 171/4, 177/3, 177/6, 177/12, 177/13, 
192/3, 192/4, 205/2, 293, 294, 295, 297, 300, 303, 314 
 
Šifra katastrske občine: 1725_AJDOVŠČINA 
Na parceli: 2010, 2013, 2035, 2036, 2081, 2086, 2094, 3229, 3230, 3238, 3245, 3247, 3248 
Del parcele: 2084, 2089 
 
Šifra katastrske občine: 1726_ŠENTPETER 
Na parceli: 353/3, 363/5, 399/12 
Del parcele: 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/10, 245/2, 245/3, 253/1, 265, 266/1, 266/2, 267/4, 269/1, 
269/2, 270/2, 270/3, 363/1, 363/2, 363/3, 389/2, 396/2, 396/17, 396/20, 399/4, 401/4, 402/3, 403, 
405/4, 407/1, 409/1 
 
Šifra katastrske občine: 1727_POLJANSKO PREDMESTJE 
Na parceli: 181, 373/26, 434 
Del parcele: 179, 180, 186, 188, 371/6, 371/7, 372/3, 373/15, 373/23, 373/24, 373/27, 384/2, 421, 
437, 438, 452, 469/1, 469/3, 517/1, 519/1, 524/6, 525/12, 529/8, 530/5, 531 
 
Šifra katastrske občine: 1728_LJUBLJANA MESTO 
Na parceli: *24, 27, 47/5, 47/6, 47/7, 58/1, 58/5, 61/2, 64/1, 65/2, 153/4, 153/18, *166/2, 166, 167/1, 
167/2, 167/3, 167/4 
Del parcele: 153/28, 155 
 
Šifra katastrske občine: 1729_ŠMARTNO OB SAVI 
Del parcele: 926, 945/13, 945/14, 949, 951/1, 952, 953, 960, 961, 962, 1234/1, 1273/1, 1273/3, 1301, 
1302 
 
Šifra katastrske občine: 1730_MOSTE 
Na parceli: 96/14, 127/48, 127/50, 127/53, 127/58, 127/62, 127/74, 127/75, 127/105, 127/127, 
127/129, 127/130, 127/217, 127/223, 127/225, 127/295, 127/319, 127/320, 127/337, 127/367, 
127/368, 127/394, 127/396, 127/398, 127/426, 127/428, 127/429, 127/432, 127/433, 127/435, 
127/437, 127/439, 127/445, 127/501, 127/512, 127/514, 127/516, 127/518, 127/520, 127/522, 
127/524, 127/525, 127/526, 127/527, 127/528, 127/530, 127/532, 127/534, 192/7, 192/8, 342/5, 500/1, 
500/11, 500/13, 501/13, 501/14, 501/15, 504/3, 541/3, 542/5, 543/15, 543/18, 544/5, 544/17, 545/7, 
546/12, 547/25, 548/7, 568/6, 568/7, 572/1, 573/1, 574/1, 575/1, 575/16, 576/1, 1384 
Del parcele: 96/13, 467/20, 472/1, 473/24, 473/74, 473/75, 473/82, 473/85, 473/89, 473/90, 473/93, 
473/94, 474/3, 474/11, 474/16, 474/26, 475/1, 475/4, 475/6, 479/2, 482, 485, 493/2, 495/2, 498/8, 908, 
909, 910, 911, 1028, 1029/2, 1029/3, 1032, 1033, 1036/1, 1036/2, 1043, 1193/1, 1206/1, 1207/2, 
1209, 1215/6, 1215/15, 1250/2 
 
Šifra katastrske občine: 1731_UDMAT 
Del parcele: 119, 121, 131/1, 132/1, 135, 136, 137, 162/2, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 180/7, 183/1, 
200, 223, 224/1, 237/1, 237/2, 423, 428, 429/1, 894/1, 916/1 
 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Na parceli: 2545 
Del parcele: 2528, 2533, 2534, 2539, 2540, 2544, 2549, 2552, 2557, 2559, 2560, 2566, 2663/1 
 
Šifra katastrske občine: 1738_DRAVLJE 
Na parceli: 1336/6, 1337/2, 1342/1, 1343/4, 1345/1, 1345/11, 1346/21, 1347/18, 1348/8, 1350/5, 
1351/7, 1351/13, 1351/14, 1351/15, 1358/1, 1361, 1364/3, 1574/2, 1575/1, 1575/2, 1577, 1580/2, 
1580/4, 1581, 1582, 1668/17, 1672/12, 1673/1, 1673/3, 1673/4, 1673/5, 1674/13, 1678/17, 1730/7, 
1734/35, 1734/36, 1734/38, 1734/39, 1862/1, 1862/4 
Del parcele: 1677/4 
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Šifra katastrske občine: 1739_ZGORNJA ŠIŠKA 
Na parceli: 868/2, 871/1, 1011/2, 1051/2, 1051/3, 1051/6, 1051/7, 1051/8, 1065/2, 1067/1, 1067/2, 
1113/3, 1114/6, 1114/8, 1114/9, 1117/7, 1117/21, 1117/22, 1117/23, 1117/24, 1121/1, 1121/6, 
1121/11, 1152/2, 1156/9, 1156/12, 1157/7, 1157/10, 1898/2, 1902/21, 1902/22, 2191/1, 2198/2, 
2209/42, 2209/47 
Del parcele: 1868/2, 1883, 1898/1, 2200/1 
 
Šifra katastrske občine: 1740_SPODNJA ŠIŠKA 
Na parceli: 1478, 1515, 1518, 1519, 1520, 1521/5, 1589/1 
Del parcele: 1586 
 
Šifra katastrske občine: 1746_RAŠICA 
Na parceli: 83/1, 85, 87, 89, 95/2, 96/2, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 274/1, 274/2, 
714/1, 714/3, 722, 724/1, 725, 728, 729, 732, 733, 736, 745/1, 746, 759/1, 760/1, 841, 849, 852, 853, 
854, 866/2, 866/4, 875, 877/2, 884 
Del parcele: 863/1, 864/1 
 
Šifra katastrske občine: 1749_GAMELJNE 
Na parceli: 127/2, 129/2, 149/1, 149/2, 150/2, 151/6, 151/10, 152/3, 152/5, 153/1, 154, 195, 197, 198, 
199, 201, 203/1, 203/2, 203/4, 203/5, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 549, 
550, 551/1, 603, 637/1, 637/2, 639, 640/6, 1534, 1541/1, 1541/2, 1541/3 
Del parcele: 1532/2, 1535/1, 1555/3, 1559/2 
 
Šifra katastrske občine: 1750_ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 
Na parceli: 74/1, 75/1, 75/3, 76/1, 91, 92, 96/1, 96/2, 96/3, 97, 298, 308, 474/3, 478/7, 479/3, 480/1, 
499/1, 508, 509, 526, 527/2, 529/1, 529/2 
Del parcele: 472/9, 473/2, 525/2, 551, 559 
 
Šifra katastrske občine: 1751_TACEN 
Na parceli: 245/3, 245/15, 246/20, 247/3, 247/4, 270/1, 270/2, 271/2, 284, 298, 318, 319, 320, 324/1, 
325/2, 334, 337, 339, 340, 341, 342, 509, 570, 582/3, 596/1, 596/2 
Del parcele: 565/1 
 
Šifra katastrske občine: 1752_STANEŽIČE 
Na parceli: 463, 464, 478, 484, 881, 882, 883, 884, 885/1, 895, 937, 938, 944, 945, 946, 947, 960, 
961, 964, 991, 995, 996/1, 997, 1003/1, 1003/2, 1007, 1009, 1011/1, 1012, 1076, 1077, 1079, 1080, 
1084, 1116/2, 1127/2, 1168, 1170, 1172, 1173, 1180, 1182/1, 1184, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193/3, 
1195, 1609/6, 1618/1, 1626, 1628, 1644/1, 1649/3, 1651/3 
Del parcele: 1411/5, 1590/1, 1597, 1598/3, 1602/1, 1661, 1667/14 
 
Šifra katastrske občine: 1753_VIŽMARJE 
Na parceli: 2000, 2004, 2005, 2006, 2034 
 
Šifra katastrske občine: 1754_ŠENTVID NAD LJUBLJANO 
Na parceli: 1487, 1491, 1496, 1502, 1503, 1508, 1509, 1511/1, 1682, 1683, 1684, 1690, 1894, 1895, 
1896, 1897 
 
Šifra katastrske občine: 1755_GLINCE 
Na parceli: 215/1, 215/2, 219/1, 702/11, 702/14, 831/5, 831/8, 831/9, 1051/1, 1051/3, 1057, 1061/1, 
1063/1, 1063/3, 1140/2, 1140/3, 1143/1, 1191/1, 1191/2, 1192, 1195/1, 1210/3, 1210/4, 1212/1, 
1212/2, 1212/3, 1214, 1233/1, 1233/2, 1234/3, 1238/1, 1238/3, 1250/1, 1250/4, 1250/5, 1251, 1252, 
1406/6, 1408/5, 1437/4, 1437/6, 1437/7, 1437/8, 1437/9, 1437/10, 1437/11, 1437/12, 1437/13, 1465/8, 
1499/1 
Del parcele: 702/15, 831/6, 1437/3, 1465/10, 1467 
 
Šifra katastrske občine: 1756_ČRNUČE 
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Šifra katastrske občine: 1739_ZGORNJA ŠIŠKA 
Na parceli: 868/2, 871/1, 1011/2, 1051/2, 1051/3, 1051/6, 1051/7, 1051/8, 1065/2, 1067/1, 1067/2, 
1113/3, 1114/6, 1114/8, 1114/9, 1117/7, 1117/21, 1117/22, 1117/23, 1117/24, 1121/1, 1121/6, 
1121/11, 1152/2, 1156/9, 1156/12, 1157/7, 1157/10, 1898/2, 1902/21, 1902/22, 2191/1, 2198/2, 
2209/42, 2209/47 
Del parcele: 1868/2, 1883, 1898/1, 2200/1 
 
Šifra katastrske občine: 1740_SPODNJA ŠIŠKA 
Na parceli: 1478, 1515, 1518, 1519, 1520, 1521/5, 1589/1 
Del parcele: 1586 
 
Šifra katastrske občine: 1746_RAŠICA 
Na parceli: 83/1, 85, 87, 89, 95/2, 96/2, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 274/1, 274/2, 
714/1, 714/3, 722, 724/1, 725, 728, 729, 732, 733, 736, 745/1, 746, 759/1, 760/1, 841, 849, 852, 853, 
854, 866/2, 866/4, 875, 877/2, 884 
Del parcele: 863/1, 864/1 
 
Šifra katastrske občine: 1749_GAMELJNE 
Na parceli: 127/2, 129/2, 149/1, 149/2, 150/2, 151/6, 151/10, 152/3, 152/5, 153/1, 154, 195, 197, 198, 
199, 201, 203/1, 203/2, 203/4, 203/5, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 549, 
550, 551/1, 603, 637/1, 637/2, 639, 640/6, 1534, 1541/1, 1541/2, 1541/3 
Del parcele: 1532/2, 1535/1, 1555/3, 1559/2 
 
Šifra katastrske občine: 1750_ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 
Na parceli: 74/1, 75/1, 75/3, 76/1, 91, 92, 96/1, 96/2, 96/3, 97, 298, 308, 474/3, 478/7, 479/3, 480/1, 
499/1, 508, 509, 526, 527/2, 529/1, 529/2 
Del parcele: 472/9, 473/2, 525/2, 551, 559 
 
Šifra katastrske občine: 1751_TACEN 
Na parceli: 245/3, 245/15, 246/20, 247/3, 247/4, 270/1, 270/2, 271/2, 284, 298, 318, 319, 320, 324/1, 
325/2, 334, 337, 339, 340, 341, 342, 509, 570, 582/3, 596/1, 596/2 
Del parcele: 565/1 
 
Šifra katastrske občine: 1752_STANEŽIČE 
Na parceli: 463, 464, 478, 484, 881, 882, 883, 884, 885/1, 895, 937, 938, 944, 945, 946, 947, 960, 
961, 964, 991, 995, 996/1, 997, 1003/1, 1003/2, 1007, 1009, 1011/1, 1012, 1076, 1077, 1079, 1080, 
1084, 1116/2, 1127/2, 1168, 1170, 1172, 1173, 1180, 1182/1, 1184, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193/3, 
1195, 1609/6, 1618/1, 1626, 1628, 1644/1, 1649/3, 1651/3 
Del parcele: 1411/5, 1590/1, 1597, 1598/3, 1602/1, 1661, 1667/14 
 
Šifra katastrske občine: 1753_VIŽMARJE 
Na parceli: 2000, 2004, 2005, 2006, 2034 
 
Šifra katastrske občine: 1754_ŠENTVID NAD LJUBLJANO 
Na parceli: 1487, 1491, 1496, 1502, 1503, 1508, 1509, 1511/1, 1682, 1683, 1684, 1690, 1894, 1895, 
1896, 1897 
 
Šifra katastrske občine: 1755_GLINCE 
Na parceli: 215/1, 215/2, 219/1, 702/11, 702/14, 831/5, 831/8, 831/9, 1051/1, 1051/3, 1057, 1061/1, 
1063/1, 1063/3, 1140/2, 1140/3, 1143/1, 1191/1, 1191/2, 1192, 1195/1, 1210/3, 1210/4, 1212/1, 
1212/2, 1212/3, 1214, 1233/1, 1233/2, 1234/3, 1238/1, 1238/3, 1250/1, 1250/4, 1250/5, 1251, 1252, 
1406/6, 1408/5, 1437/4, 1437/6, 1437/7, 1437/8, 1437/9, 1437/10, 1437/11, 1437/12, 1437/13, 1465/8, 
1499/1 
Del parcele: 702/15, 831/6, 1437/3, 1465/10, 1467 
 
Šifra katastrske občine: 1756_ČRNUČE  

4 
 

Na parceli: 425/1, 425/2, 426, 428, 429, 430/1, 430/2, 431, 432/2, 468, 626/1, 627/2, 642/1, 643/1, 
643/2, 779, 794/6, 794/7, 794/29, 794/30, 794/31, 799/2, 799/3, 799/4, 799/5, 799/6, 981/1 
Del parcele: 782, 976/1, 976/10, 1002/1 
 
Šifra katastrske občine: 1757_NADGORICA 
Na parceli: 286/2, 296, 299, 306, 307, 308, 311/68, 311/71, 311/154, 311/155, 311/216, 311/285, 
311/286, 337/2, 431/2, 434, 437/1, 438/5, 440, 444, 445, 446, 447, 448, 531/131 
Del parcele: 311/105, 311/109, 311/113, 311/142, 311/146, 311/153, 432, 433, 435/1, 435/2, 436, 
439, 449, 454, 455, 456, 458/1, 459, 525, 526, 528, 529, 531/84, 531/90, 531/94, 531/95, 531/96, 
531/101, 531/102, 531/141, 531/173, 531/174, 531/176, 835/5, 839, 852/1, 858/1 
 
Šifra katastrske občine: 1759_PODGORICA 
Del parcele: 1124/3, 1124/8, 1124/9, 1124/10, 1375/5 
 
Šifra katastrske občine: 1771_ZADOBROVA 
Na parceli: 646/1, 646/4, 646/6, 647/1, 647/2, 651/2, 651/3, 651/4, 653/2, 653/4, 653/11, 654/4, 655/4, 
656/3, 656/5, 656/6, 656/7, 656/8, 656/9, 657/2, 658, 659, 660/2, 660/3, 661, 662, 665, 666/1, 667, 
668/2, 670/1, 673/4, 678, 763/3, 769/4, 776, 1443, 1451/3, 1451/4, 1517 
Del parcele: 716/3, 750, 760, 761/3, 762/4, 762/8, 763/4, 769/3, 770/9, 775/6, 775/8, 775/9, 1440/1, 
1440/5, 1445/2, 1446/2, 1464/1, 1466/6, 1466/31 
 
Šifra katastrske občine: 2677_PRULE 
Na parceli: 49/10, 49/13, 51, 59/24, 612/25, 612/26, 612/64 
Del parcele: 49/1, 58/1, 58/3, 59/19, 59/20, 65/3, 65/4, 612/7, 612/21, 612/27, 612/29, 612/30, 612/31, 
612/33, 612/60, 612/66, 616/3 
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PRILOGA 3: Prepovedi, omejitve in podrobnejši pogoji 
 

Preglednica 1.1       

        
CC.Si * I STANOVANJSKE STAVBE1,3 VVO I VVO II A VVO II B VVO III A VVO III B

111 1 Enostanovanjske stavbe – – pd + + 
112 2 Večstanovanjske stavbe – – pd pd + 
113 3 Stanovanjske stavbe za posebne namene – – pd pd + 

  
       

CC.Si II NESTANOVANJSKE STAVBE1,3 VVO I VVO II A VVO II B VVO III A VVO III B
121 1 Gostinske stavbe – – pd + + 
122 2 Upravne in pisarniške stavbe – – pd + + 

12301 3 Trgovske stavbe – – pd pd + 
12302 4 Sejemske dvorane, razstavišča – – pp + + 
12303 5 Bencinski servisi – – –34 pp pp 
12304 6 Stavbe za storitvene dejavnosti – – pd pd pd 

1241 7 
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij in z njimi povezane 
stavbe 

– – pp7,10 pd10 pd10 

1242 8 Garažne stavbe – – pp pd pd 
1251 9 Industrijske stavbe – – pp pp pp 

1252 10 
Rezervoarji, silosi in skladišča, razen 
rezervoarjev za zemeljski plin ter silosov in 
skladišč nenevarnih snovi 

– – – – – 

 10 a Silosi in skladišča nenevarnih snovi – – pp pp pd 

 10 b Rezervoarji za zemeljski plin ali utekočinjeni 
naftni plin – – – pp pp 

1261 11 Stavbe za kulturo in razvedrilo – – pd + + 
1262 12 Muzeji in knjižnice – – pd + + 

1263 13 Stavbe za izobraževanje in znanstveno–
raziskovalno delo – – pd pd pd 

1264 14 Stavbe za zdravstvo – – pp pd pd 
1265 15 Športne dvorane – – pd pd + 

12711 16 
Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z 
rastlinjaki, ki niso uvrščeni med nezahtevne ali 
enostavne objekte 

– – pp pd + 

12712 17 Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) – – pd pd + 

 17 a Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike 
živine) – – pp pp pp 

12713 18 Stavbe za spravilo pridelka – – pd + + 
12714 19 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe – – pd + + 
12721 20 Stavbe za opravljanje verskih obredov – – pd + + 
12722 21 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti – – pd pd + 
12730 22 Kulturni spomeniki + + + + + 

12740 23 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene 
drugje – – pd + + 
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CC.Si III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE1,3 VVO I VVO II A VVO II B VVO III A VVO III B

21110 1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in 
regionalne ceste – pip2 pip2 pip2 pip2 

21120 2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste – pd pd + + 

21120 2 a Parkirišča – –33,2 pp2 pd2 pd2 
21210 3 Glavne in regionalne železnice –30 pip28 pip pip pip 
21220 4 Mestne železnice – pip28 pip pip pip 

21311 5 
Letališke steze in ploščadi, razen 
helikopterskega letališča nad terenom na delu 
zgradbe 

– – – pip pip 

 5 a Helikoptersko letališče nad terenom na delu 
stavbe – pp26 pd26 +26 +26 

21312 6 Letalski navigacijski objekti pp pd + + + 
21410 7 Mostovi in viadukti pp pp pd pd + 
21420 8 Predori in podhodi – pp5 pp5 pd6 + 
21510 9 Pristanišča in plovne poti – – pd pd pd 
21520 10 Pregrade in jezovi pp pp pd pd pd 

21530 11 Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni 
sistemi, razen namakalnih sistemov – pp pp + + 

 11 a Namakalni sistemi – pp27 pp27 pp27 +27 
        

CC.Si IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA 
IN ENERGETSKI VODI1,3 

 
VVO I 

 
VVO II A 

 
VVO II B 

 
VVO III A

 
VVO III B

22110 1 Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, 
razen za zemeljski plin – – – pip pip 

 1 a Prenosni plinovodi za zemeljski plin – pip pp pd pd 
22121 2 Prenosni vodovodi pp pp pd pd pd 
22122 3 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pd pd pd pd pd 
22130 4 Prenosna komunikacijska omrežja pp pp pd + + 
22140 5 Prenosni elektroenergetski vodi pp pd pd + + 
22210 6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin – pip pip pip pip 

 6 a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin pp pp pd pd + 

22221 7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko 
vodo pd pd + + + 

22222 8 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in 
stisnjeni zrak – pd pd + + 

22223 9 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti pp13 pd13 pd13 pd13 pd13 
22231 10 Cevovodi za odpadno vodo –20,21,8 pd20,8,9 pd20,8,9 pd20,8,9  pd20,8,9 

 10 a 

Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske 
odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v 
podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo 

– – – pp15,24 pp15,24 

 10 b 

Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne 
odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v 
podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo 

– – pd14,24 pd14,24 pd14,24 
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 10 c 

Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske 
odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v 
podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred 
iztokom zagotovljena obdelava padavinske 
odpadne vode v lovilniku olj 

–23,24 –23,24 pd24 pd24 pd24 

 10 d 

Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne 
vode, če gre za neposredno odvajanje v 
površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo 

– pd20 pd20 pd20 pd20 

 10 e 

Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske 
odpadne vode s streh objektov, če gre za 
posredno odvajanje v podzemne oziroma 
neposredno v površinske vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo 

– pd24 pd24 +24 +24 

22232 11 
Komunalne in skupne čistilne naprave z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 
populacijskih enot 

– – pip pip pip 

 11 a Male komunalne čistilne naprave z 
zmogljivostjo, večjo od 200 populacijskih enot – – pp pp pp 

 11 b Industrijske čistilne naprave – – pip pip pp 
 11 c Čistilne naprave padavinske odpadne vode – pp pp pp pd 

22240 12 Distribucijski elektroenergetski vodi in 
distribucijska komunikacijska omrežja pp pd pd + + 

 13 
Objekti in naprave za umetno napajanje ali 
bogatenje podzemne vode iz enega 
vodonosnika v drugega 

pp pp pp pp pp 

  
       

CC.Si V KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI1,3 VVO I VVO II A VVO II B VVO III A VVO III B
23010 1 Rudarski objekti (vključno z gramoznicami) – – – pip12 pip12 
23020 2 Energetski objekti – – pip pip pip 

23030 3 Objekti kemične industrije, razen objektov iz  
3 a in 3 b – – – pp pp 

 3 a 

Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje 
večjega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja, razen naprav iz CC.Si 24203 iz 
5, 5a, 5b in 5c 

– – –36 pp pp 

 3 b 
Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi 
večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja 

– – –37 pp pp 

23040 4 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje, razen objektov iz 3 a in 3 b – – – pip pip 
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CC.Si VI DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI1,3 VVO I VVO II A VVO II B VVO III A VVO III B
24110 1 Športna igrišča – – pp pd pd 

24122 2 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf – – pp pd pd 

 2 a Igrišče za golf – – pp17 pp pd 
24201 3 Vojaški objekti – – – pp pp 

24202 4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda na ogroženih območjih pp pp pp pd pd 

24203 5 Odlagališča nevarnih odpadkov, razen 
odlagališč nenevarnih ali inertnih odpadkov – – – – – 

 5 a Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov – – – pp pp 

 5 b 
Objekti za zbiranje ali obdelavo nevarnih 
odpadkov, razen objektov za zbiranje in 
obdelavo nenevarnih odpadkov 

– – – pp pp 

 5 c Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih 
odpadkov – – pp pp pd 

24204 6 Pokopališča – – pd pd pd 

24205 7 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje – – pp pd pd 

        

Preglednica 1.2  
      

  IZVAJANJE GRADBENIH DEL VVO I VVO II A VVO II B VVO III A VVO III B

 1 
Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo 
gradnjo objektov, na zemljišču s površino, 
večjo od 1 hektarja 

– – pp pd pd 

 2 Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in 
naprave (brez vzdrževanja vozil in strojev ) – –33 pp + + 

 3 
Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali 
začasna skladišča za goriva in maziva ali 
gradbena kemična sredstva 

– – pp + + 

 4 Sanitarije na gradbišču –11 –11 –11 –11 –11 

 5 Začasna skladišča na gradbišču za betonske 
elemente – pd pd + + 

 6 Oskrba strojev in naprav z gorivom na 
gradbišču (pretakanje goriva) – –35 pp + + 

 7 Izkopi na gradbišču pd5 pd5 pd3,6 pd3,6 + 

 8 Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona 
ipd.  – – pd + + 

 9 Uporaba brizganega betona – – pp + + 
 10 Uporaba odpadnega gradbenega materiala – – pp + + 

 11 
Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz 
odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo 
objektov 

– – pp + + 

 12 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se 
lahko izločajo snovi, škodljive za vodo – – – – – 

 13 
Čiščenje in obdelava površin objektov in 
gradbenega materiala, če pri tem nastaja 
odpadna voda (npr. pranje fasade) 

– – + + + 
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 14 Spreminjanje morfologije zemljišč  
z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine – pp1 pp1 pd3,6 pd 

 15  Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega 
vira pp pp pp pd pd 

 16 Gradnja tesnilnih zaves za preostalo – – pp pp + 
 17 Injektiranje – – pd4 + + 

 18 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim 
vrtanjem, izkopom ali zabijanjem – – pd pd + 

 19 Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako – – pp pd pd 
 20 Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini – – pp + + 

 21 
Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene 
(za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, 
uporabo termalne vode…) 

– pp13 pd13 pd13 pd13 

 22 Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe 
državnega monitoringa stanja voda pp13 pd13 pd13 pd13 pd13 

        

Preglednica 1.3       

  NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI** VVO I VVO II A VVO II B VVO III A VVO III B
 1 Majhna stavba + + + + + 

 2 Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe 
pozidave + + + + + 

 3 Ograja + + + + + 
 4 Podporni zid + + + + + 

 5 
Pomožni objekt v javni rabi, razen sanitarne 
enote in objektov za odvodnjavanje cest, 
železniških tirov, pristaniških ploščadi 

pd + + + + 

 5 a Sanitarna enota –11 –11 –11 –11 –11 

 5 b Objekti za odvodnjavanje cest, železniških 
tirov, pristaniških ploščadi – pd pd pd + 

 6 

Mala komunalna čistilna naprava z 
zmogljivostjo od 50 do vključno 200 
populacijskih enot in mala komunalna čistilna 
naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih 
enot 

– pp14 pd pd pd 

 7 Nepretočna greznica –25 pp31 pd31 pd31 pd31 
 8 Rezervoar za vodo pd pd pd + + 

 9 Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega 
za raziskave – – – – – 

 9 a Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave pd13,29 pd13 pd13 pd13 pd13 
 9 b Vodomet – – + + + 

 10 Priključek na objekte gospodarske javne 
infrastrukture in daljinskega ogrevanja pd + + + + 

 11 Samostojno parkirišče – pd + + + 
 12 Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno pd + + + + 
 13 Pomol – + + + + 
 14 Športno igrišče na prostem – pd + + +  

 15 
Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in 
namakanje, razen objektov za zajem pitne 
vode in vodnih zbiralnikov za pitno vodo 

– pd pd + + 
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 15 a Objekti za zajem pitne vode in vodni zbiralniki 
za pitno vodo pd pd + + + 

 16 Objekt za oglaševanje + + + + + 
 17 Objekt za rejo živali  – – pd pd pd 

 18 

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, razen 
silosa, grajene obore, grajenega molzišča, 
zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega 
izpusta 

pd pd + + + 

 18 a Silos, grajena obora, grajeno molzišče – – pd + + 
 18 b Zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust –22,16,18 –22,16,18 pd16,18 +16,18 +16,18

 19 Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno 
dejavnost – – pd + + 

 20 Pomožni komunalni objekti –19 + + + + 

 21 Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni 
objekt na smučišču – + + + + 

 22 

Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in 
naravnih pojavov, razen meteoroloških 
objektov za monitoring kakovosti zraka, 
objektov za hidrološki monitoring površinskih 
voda, objektov za monitoring podzemnih voda, 
objektov za opazovanje neba, objektov za 
spremljanje seizmičnosti 

– pd pd + + 

 22 a 

Meteorološki objekti za monitoring kakovosti 
zraka, objekti za hidrološki monitoring 
površinskih voda, objekti za monitoring 
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, 
objekti za spremljanje seizmičnosti 

pd + + + + 

        
  VZDRŽEVANJE OBJEKTOV** VVO I VVO II A VVO II B VVO III A VVO III B
 1 Dela v objektu + + + + + 
 2 Dela na ovoju objekta + + + + + 
 3 Zasteklitev objekta + + + + + 

 4 

Inštalacije in naprave v in na objektu, razen 
izvedbe vrtine ali izkopa in namestitve toplotne 
črpalke voda-voda ali zemlja-voda (geosonda, 
horizontalni kolektor ipd.) in namestitve 
premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni 
plin ali nafto s priključkom na objekt  

+ + + + + 

 4 a 
Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne 
črpalke voda-voda ali zemlja-voda (geosonda, 
horizontalni kolektor ipd.) 

– – pd13 pd13 +13 

 4 b  
Namestitev premičnih rezervoarjev za 
utekočinjen naftni plin ali nafto s priključkom na 
objekt 

– –19,32 pd32 pd32 pd32 

 5 Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta + + + + + 

 6 Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in 
javnimi potmi pd pd + + + 
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Pomen oznak:  
 
* V prvem stolpcu preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v 
skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov in objektov državnega pomena (v 
nadaljnjem besedilu: CC.Si). 
 
** Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov in redna vzdrževalna dela so v skladu s 
predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost. 
 
VVO I pomeni najožje VVO. 
 
VVO II A pomeni podobmočje ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom. 
 
VVO II B pomeni podobmočje ožjega VVO z manj strogim vodovarstvenim režimom. 
 
VVO III  A pomeni podobmočje širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom. 
 
VVO III B pomeni podobmočje širšega VVO z milim vodovarstvenim režimom. 
 
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen. 
 
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan. 
 
pd pomeni dovoljeno, če so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo preverjeni vplivi na 
vodni režim in stanje vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje. 
 
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov in se zanje izda vodno soglasje, če je k 
projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega 
soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz izsledkov te analize razvidno, da je 
tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni 
režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz izsledkov analize tveganja za 
onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo. 
 
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov, kadar gre za poseg v skladu z 
državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom in za katerega je 
izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter 
vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi 
izsledkov analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem 
načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu. 
 
1 Z gradnjo stavb na podobmočju ožjega VVO z manj strogim vodovarstvenim režimom se ne sme 
posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati 
krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega VVO z manj 
strogim vodovarstvenim režimom. Območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med 
najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine 
podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa 
podzemne vode na VVO, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje, ali podatki meritev 
gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v 
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vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi 
merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na 
VVO, v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega 
posega izvaja investitor. 
 
2 Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. 
 
3 Objekte ali naprave na podobmočju širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom in podobmočju 
širšega VVO z milim vodovarstvenim režimom je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če 
se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 %, je gradnja izjemoma 
dovoljena tudi globlje. Če je treba med gradnjo ali obratovanjem drenirati ali črpati podzemno vodo, je 
za to treba pridobiti vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost 
v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz 
meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na VVO, ki ga 
zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih 
izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje 
monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali 
vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na VVO v obdobju vsaj dveh hidroloških 
ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor. 
 
4 Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena. 
 
5 Izkopi na najožjih VVO in podobmočjih ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom niso 
dovoljeni, če niso izdelani več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. 
 
6 Izkopi na podobmočju širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom so dovoljeni nad srednjo 
gladino podzemne vode, razen, kadar je izjemoma dovoljena gradnja iz opombe 3 te priloge. 
 
7 Dovoljena je gradnja prostostoječih cistern s spremljajočimi cevovodi in pretakališči, ki se uporabljajo 
samo za obdelavo vode, cistern z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi, prostostoječih 
rezervoarjev s kurilnim ali dizelskim gorivom s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem, pri čemer 
skupna prostornina vsakega skladišča ne sme presegati 30 m3 in mora biti strokovno pregledana vsaki 
dve leti. 
 
8 Pred uporabo je treba preveriti vodotesnost interne kanalizacije s standardiziranimi postopki. 
 
9 Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s 
standardiziranimi postopki. 
 
10 Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, 
morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi. 
 
11 Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo. 
 
12 Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo gladino 
podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih. Najvišja gladina podzemne vode je 
najvišja gladina v nizu meritev gladine oziroma nivoja podzemne vode. Kot niz meritev gladine 
podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na VVO, ki ga zagotavlja Agencija 
Republike Slovenije za okolje ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec 
vodnega vira na podlagi zahtev predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne 
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vode ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih 
ročnih meritev gladine podzemne vode na VVO, ki jih na območju predvidenega posega izvaja 
investitor. 
 
13 Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, 
ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju uporabe 
vrtine jo je treba ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja. 

14 Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v 
prehodnem obdobju do zgraditve javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali 
do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda 
mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.  
 
15 Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav ali ob 
večji spremembi v obratovanju obstoječih objektov in naprav v skladu s predpisom, ki ureja emisijo 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, če območje poselitve ni 
opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo, ali če na 
komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za 
čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora ustrezati predpisanim 
zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v vode.  
 
16 Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad 
najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni. 
 
17 Skledice zelenic in odbijališč morajo biti vodotesne, vsa padavinska voda s teh površin mora biti 
speljana zunaj VVO. 
 
18 Dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov. 

19 Razen če gre za ukrep pri obstoječi stanovanjski stavbi in so v postopku izdaje vodnega soglasja za 
gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa 
ter je izdano vodno soglasje. 
 
20 Cevovod, po katerem se očiščena odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je 
preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje. 
 
21 Razen če gre za gradnjo novih cevovodov za odpadno vodo kot sanacijski ukrep obstoječih 
stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb in je za gradnjo treba pridobiti vodno soglasje. 
 
22 Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice 
in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu ter 
je za rekonstrukcijo ali gradnjo treba pridobiti vodno soglasje. Dno objektov mora biti najmanj 2 m nad 
najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni. 
 
23 Razen če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do zgraditve javnega kanalizacijskega 
omrežja za padavinsko odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem 
kanalizacijskem omrežju mešanega sistema in je treba pridobiti vodno soglasje.  

24 Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno 
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 
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25 Razen če gre za obstoječe stavbe, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter 
izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa. 
26 Prepovedani sta skladiščenje in pretakanje goriva. 
27 Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom. 
28 Železnica mora biti izvedena v tesnilni plasti, vsa meteorna voda mora biti speljana zunaj območja. 
29 Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno 
oskrbo s pitno vodo. 
30 Razen, če gre za ukrep sanacije obstoječe železniške proge, ki mora biti izvedena v tesnilni plasti, 
vsa meteorna voda mora biti speljana zunaj območja in je za ukrep treba pridobiti vodno soglasje.  
31 Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. 
32 Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega 
iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s 
predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je nameščen na 
vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode 
ali tal. 
33 Razen če gre za funkcionalne prometne površine ob obstoječih objektih ali objektih, katerih gradnja 
je dovoljena s to uredbo in če je zagotovljeno izpolnjevanje zahtev glede padavinske odpadne vode iz 
predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 
Dovoljeno tudi, če gre za parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave brez vzdrževanja vozil 
in strojev, če njihov odvoz zunaj podobmočij ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom med 
gradnjo tehnično ni izvedljiv ali pomeni nesorazmerno visoke stroške, in če so zagotovljeni zaščitni 
ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda. 
34 Razen če gre za rekonstrukcijo internega bencinskega servisa ali gradnjo novega, kadar 
rekonstrukcija in prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično ni izvedljiva ali pomeni 
nesorazmerno visoke stroške, in če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je 
tveganje za onesnaženje zaradi rekonstrukcije ali gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni 
ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda v skladu s 
predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah. 
35  Razen če se oskrba strojev in naprav z gorivom na območju gradbišča izvaja izključno na posebej 
urejenih utrjenih površinah, ki morajo biti vodotesne in iz materialov, odpornih proti delovanju goriv. 
Preprečeno mora biti vsakršno izpiranje ali izcejanje v podzemno vodo. Med pretakanjem je treba pod 
stroje in naprave namestiti posode z absorpcijskim sredstvom za primer morebitnega nezgodnega 
razlitja.  
36 Razen če gre za gradnjo objektov in naprav znotraj območja obstoječe naprave ali izven meje 
območja obstoječe naprave, če gre za z napravo neposredno povezane dejavnosti, če se s tem 
zmanjša tveganje za vnos onesnaževal v podzemno vodo, in če je iz izsledkov analize tveganja za 
onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni 
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda. 
37 Razen če gre za gradnjo objektov in naprav znotraj območja obstoječega obrata, če se s tem 
zmanjša tveganje za vnos onesnaževal v podzemno vodo, in če je iz izsledkov analize tveganja za 
onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni 
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda. 
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PRILOGA 4: Seznam zajetij 
 
ŠT.  TIP ZAJETJA NAZIV ZAJETJA OBČINA 
 črpalna vrtina Hrastje 1 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Hrastje 1 a Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Hrastje 2 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Hrastje 2 a Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Hrastje 3 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Hrastje 4 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Hrastje 5 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Hrastje 6 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Hrastje 7 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Hrastje 8 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Jarški prod 1 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Jarški prod 2 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Jarški prod 3 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Jarški prod 4 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 1 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 2 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 3 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 4 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 6 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 7 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 8 a Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 9 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 10 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 11 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 12 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 13 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 14 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 15 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 16 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Kleče 17 Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Šentvid 1 a Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Šentvid 2 a Mestna občina Ljubljana 
 črpalna vrtina Šentvid 3 Mestna občina Ljubljana 
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PRILOGA 5: Seznam območij z zemljiškimi parcelami za gradnjo  
 
Škofovi zavodi 
Šifra katastrske občine: 1753_VIŽMARJE 
Na parceli: 1320/4, 1320/5, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1331, 1332, 1333, 
1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346/1, 1346/2, 1346/3, 
1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358, 1359, 1361, 
1362, 1363, 1364, 1365, 1366/1, 1367, 1368, 1369 
Del parcele: 1320/3, 1321/2, 1330, 1360, 1797/7 
 
Šifra katastrske občine: 1754_ŠENTVID NAD LJUBLJANO 
Na parceli: 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7/3, 7/4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 44, 45, 46, 47/5, 48/6, 50/14, 51, 57, 60, 61, 63, 64/3, 64/4, 65, 66, 68, 
166, 167, 168, 179/2, 179/3, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 180, 181/2, 181/3, 181/4, 
181/5, 181/6, 181/7, 181/8, 181/9, 182/1, 182/2, 183, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 185/8, 185/9, 185/10, 
188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 190/1, 
190/2, 191, 192/3, 192/4, 193/1, 193/2, 193/3, 194, 195/3, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202/1, 
202/2, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 204/1, 204/2, 204/3, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 206/2, 206/4, 
206/5, 206/6, 207, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 209/1, 209/2, 210/1, 210/5, 210/6, 210/7, 211, 212/1, 
212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 213/2, 213/10, 213/11, 213/12, 213/15, 213/16, 
213/17, 213/18, 213/19, 213/20, 213/21, 213/22, 213/23, 213/24, 214/1, 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 
215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 
218/5, 218/6, 219, 220, 222, 223/2, 223/3, 223/4, 224, 225, 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 
232, 233/2, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244/3, 244/4, 245, 246/2, 246/4, 246/5, 
246/6, 246/7, 246/8, 246/9, 246/10, 246/11, 246/12, 246/13, 246/14, 246/15, 246/16, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 253/1, 253/2, 255, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 
260, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 525/1, 525/2, 525/3, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534/1, 
534/2, 535, 538/1, 538/2, 539, 540/1, 540/2, 542, 543, 544, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547, 548/4, 
548/5, 548/6, 548/7, 548/8, 548/9, 548/10, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 550/1, 550/2, 551, 552, 553, 
554/1, 554/2, 555, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 559/4, 559/5, 559/6, 559/7, 560/3, 560/4, 561/2, 561/3, 
561/4, 562/1, 562/2, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 630/3, 631/1, 631/2, 632, 633, 634/1, 634/2, 1188/2, 
1188/3, 1188/4, 1188/5, 1190/1, 1190/2 
Del parcele: 12, 13, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 33, 35, 36/3, 41, 48/5, 50/13, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 
69/3, 69/4, 165, 234, 246/3, 529, 536, 563, 564/1, 564/2, 635, 1184, 1185, 1188/1, 1189, 1192/2, 1945 
 
Stegne 
Šifra katastrske občine: 1738_DRAVLJE 
Na parceli: 54/3, 55/1, 55/6, 56/2, 56/3, 56/8, 56/9, 56/10, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/17, 56/18, 
56/19, 57/3, 58/2, 58/3, 58/7, 58/9, 58/10, 58/11, 59/3, 59/4, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 
59/14, 59/16, 59/17, 59/18, 60/3, 61/4, 61/6, 62/1, 62/3, 63/1, 63/3, 63/6, 64/1, 64/2, 64/3, 64/5, 64/6, 
64/7, 64/9, 64/10, 65/3, 66/1, 66/3, 66/5, 68/3, 70/3, 71/3, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 73/1, 73/3, 74/1, 74/4, 
74/5, 446/4, 446/5, 447/3, 447/4, 448/1, 448/5, 448/6, 448/7, 450/1, 450/3, 450/4, 450/5, 450/6, 451/1, 
451/3, 452/1, 452/3, 452/4, 452/5, 453/1, 453/3, 454/1, 454/3, 454/4, 455/3, 456/3, 456/4, 459/3, 
460/1, 460/3, 460/4, 460/5, 461/2, 461/4, 461/5, 462/2, 462/4, 462/5, 463/2, 463/4, 463/5, 464/1, 
464/3, 464/4, 465/1, 465/3, 465/4, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 471/2, 471/4, 471/5, 472/2, 472/4, 
472/5, 473/2, 473/5, 484/2, 485/1, 485/3, 485/4, 486/1, 486/3, 486/4, 486/5, 486/6, 487/1, 487/3, 
487/4, 487/11, 489/1, 489/3, 489/4, 489/5, 490/1, 490/3, 1645/1, 1645/5, 1645/6, 1648/3, 1648/4, 
1648/5, 1649/2, 1653/53, 1655/2, 1655/3, 1655/4, 1655/5, 1655/6, 1656/2, 1713/1, 1713/2, 1713/3, 
1713/4, 1713/5, 1713/7, 1713/8, 1713/9, 1713/11, 1713/12, 1713/13, 1713/15, 1713/16, 1713/17, 
1713/19, 1713/22, 1713/23, 1713/24, 1713/25, 1713/26, 1713/27, 1713/28, 1713/29, 1713/31, 
1713/32, 1713/34, 1713/37, 1713/38, 1713/39, 1713/40, 1713/41, 1713/42, 1713/43, 1713/44, 
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1713/46, 1713/48, 1713/51, 1713/53, 1713/55, 1713/56, 1713/57, 1713/58, 1713/61, 1713/65, 
1713/67, 1713/69, 1713/71, 1713/72, 1713/73, 1713/76, 1713/77, 1713/78, 1713/80, 1713/84, 
1713/85, 1713/87, 1713/88, 1713/89, 1713/90, 1713/91, 1713/92, 1713/93, 1713/94, 1713/95, 
1713/96, 1713/97, 1713/98, 1713/99, 1713/100, 1713/101, 1713/103, 1713/104, 1713/105, 1713/106, 
1713/107, 1713/108, 1713/109, 1713/110, 1713/111, 1713/112, 1713/113, 1713/114, 1713/115, 
1713/116, 1713/117, 1713/118, 1713/119, 1713/120, 1713/121, 1713/129, 1713/131, 1713/136, 
1713/137, 1713/139, 1713/140, 1713/141, 1713/142, 1713/143, 1713/144, 1713/145, 1713/146, 
1713/147, 1713/148, 1713/149, 1713/150, 1713/151, 1713/152, 1713/153, 1713/154, 1713/155, 
1713/156, 1713/157, 1713/158, 1713/159, 1713/160, 1713/161, 1713/164, 1713/165, 1713/166, 
1713/167, 1713/168, 1713/169, 1713/170, 1713/171, 1713/172, 1713/174, 1713/175, 1713/176, 
1713/177, 1713/178, 1713/179, 1713/180, 1713/181, 1713/182, 1713/183, 1713/184, 1713/185, 
1713/186, 1713/187, 1713/188, 1713/189, 1713/190, 1713/191, 1713/192, 1713/193, 1713/195, 
1713/197, 1713/198, 1713/199, 1713/201, 1713/202, 1713/203, 1713/204, 1713/205, 1713/206, 
1713/207, 1713/208, 1713/209, 1713/210, 1713/212, 1713/213, 1713/214, 1713/215, 1713/216, 
1713/217, 1713/219, 1713/220, 1713/222, 1713/224, 1713/225, 1713/227, 1713/228, 1713/229, 
1713/230, 1713/231, 1713/232, 1713/233, 1713/234, 1713/235, 1713/237, 1713/238, 1713/239, 
1713/240, 1713/241, 1713/242, 1713/243, 1713/244, 1713/248, 1713/249, 1713/250, 1713/251, 
1713/252, 1713/253, 1713/254, 1713/255, 1713/256, 1713/257, 1713/258, 1713/259, 1713/260, 
1713/261, 1713/262, 1713/263, 1713/264, 1713/265, 1713/266, 1713/267, 1713/268, 1713/269, 
1713/270, 1713/271, 1713/272, 1713/273, 1713/274, 1713/275, 1713/276, 1713/277, 1713/278, 
1713/280, 1713/281, 1713/282, 1713/283, 1713/284, 1713/285, 1713/286, 1713/287, 1713/288, 
1713/289, 1713/290, 1713/291, 1713/292, 1713/293, 1713/294, 1713/295, 1713/296, 1713/297, 
1713/298, 1713/299, 1713/300, 1713/301, 1713/302, 1713/303, 1713/304, 1713/305, 1713/306, 
1713/307, 1713/308, 1713/309, 1713/310, 1713/311, 1713/312, 1713/313, 1713/314, 1713/315, 
1713/316, 1713/317, 1713/318, 1713/319, 1713/328, 1713/329, 1713/330, 1713/331, 1713/332, 
1713/333, 1713/334, 1713/335, 1713/336, 1713/337, 1713/338, 1713/339, 1713/340, 1713/341, 
1713/342, 1713/343, 1713/344, 1713/345, 1713/346, 1713/347, 1713/348, 1713/349, 1713/350, 
1713/351, 1713/352, 1713/353, 1713/354, 1713/355, 1713/356, 1713/357, 1713/358, 1714, 1715, 
1716/1, 1716/2, 1716/3, 1716/4, 1716/6, 1716/7, 1716/8, 1716/9, 1716/10, 1716/11, 1716/12, 1716/13, 
1716/14, 1716/15, 1716/16, 1716/17, 1717/6, 1717/8, 1718/1, 1718/2, 1718/3, 1719/1, 1719/2, 1720, 
1727, 1753, 1754, 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/4 
Del parcele: 59/1, 59/5, 59/6, 60/1, 61/1, 62/4, 62/12, 63/5, 72/1, 72/7, 73/16, 74/6, 74/7, 446/1, 447/1, 
447/5, 451/4, 491/1, 493/2, 1645/7, 1648/1, 1649/1, 1653/1, 1654/1, 1654/5, 1655/1, 1655/7, 1656/1, 
1713/33, 1713/47, 1713/64, 1713/68, 1713/70, 1713/74,  
 
Šifra katastrske občine: 1754_ŠENTVID NAD LJUBLJANO 
Na parceli: 726/2, 726/3, 728/2, 728/3, 729/1, 729/2, 730/1, 730/2, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 
730/8, 731, 837/1, 838/1, 838/2, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 838/7, 838/8, 838/9, 839/2, 839/3, 839/4, 
839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 839/9, 841/1, 841/3, 841/4, 841/7, 842/5, 842/8, 842/9, 842/12, 843/2, 
843/3, 843/4, 843/11, 843/12, 843/13, 844/1, 844/4, 845, 846/3, 846/4, 848/2, 848/3, 848/4, 848/6, 
848/7, 848/9, 848/10, 848/11, 848/12, 848/13, 848/14, 848/15, 848/16, 848/17, 848/18, 848/22, 
848/23, 848/24, 848/25, 848/26, 848/27, 848/28, 848/29, 848/30, 848/32, 848/33, 848/34, 848/35, 
848/36, 848/37, 848/39, 848/40, 848/41, 1193/2, 1193/3, 1193/4, 1193/6, 1193/7 
Del parcele: 732, 734, 837/2, 837/3, 840, 841/2, 842/4, 842/10, 842/11, 848/5, 848/8, 848/21, 848/31, 
1192/1, 1193/1, 1193/5 
 
Korotansko naselje 
Šifra katastrske občine: 1738_DRAVLJE 
Na parceli: 734/2, 738/5, 738/6, 738/7, 738/8, 738/9, 738/10, 740/5, 740/6, 740/7, 741, 742, 743, 
744/1, 746, 747/1, 747/2, 748, 749, 750/1, 750/2, 750/3, 751, 752, 753, 754, 1653/49, 1653/51 
Del parcele: 522/12, 738/1, 738/3, 740/8, 755/1, 1653/1, 1653/24, 1653/45 
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Šifra katastrske občine: 1739_ZGORNJA ŠIŠKA 
Na parceli: 11/1, 11/4, 11/13, 14/3, 15/3, 15/4, 19/5, 19/6, 19/7, 36/1, 37/1, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 
37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14, 38/3, 38/4, 38/5, 38/14, 38/15, 38/16, 39, 40/2, 41, 43/1, 
43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 
50/3, 51/1, 51/2, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 
53/5, 53/6, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 57, 58/1, 58/2, 
58/3, 58/4, 59/1, 59/2, 61, 62, 63, 71, 72/2, 72/3, 72/4 
Del parcele: 11/11, 14/7, 14/8, 19/2, 19/4, 19/8, 19/9, 40/1, 42, 58/5, 70, 1946 
 
Litostroj 
Šifra katastrske občine: 1738_DRAVLJE 
Na parceli: 570/7, 572/7, 573/7, 575/10, 577/3, 620/5, 621/3, 621/8, 621/9, 621/10, 621/11, 622/6, 
623/1, 623/5, 623/7, 624/5, 625/3, 625/5, 626/2, 626/4, 626/5, 626/6, 626/7, 626/8, 626/9, 626/10, 
626/11, 626/12, 626/15, 626/16, 626/18, 626/19, 626/20, 626/21, 626/23, 627/1, 627/2, 627/3, 628, 
629/1, 635/2, 636/2, 636/5, 636/6, 637/1, 637/3, 637/4, 637/5, 637/6, 637/9, 638/2, 638/3, 638/4, 
640/2, 640/3, 714/1, 716/1, 717/4, 717/5, 717/6, 717/7, 717/8, 717/9, 717/10, 717/11, 717/12, 721/1, 
723/2, 723/4, 723/5, 723/6, 723/7, 723/8, 723/9, 723/10, 723/11, 724/1, 724/3, 724/4, 724/6, 724/7, 
725/1, 725/2, 726/2, 726/4, 726/5, 727/2, 727/9, 1644/3, 1644/15, 1644/16, 1644/17, 1644/18, 
1644/19, 1644/20, 1752/1, 1752/2, 1752/4, 1752/5, 1752/6, 1752/7, 1752/8 
Del parcele: 568/3, 571/2, 572/6, 573/5, 621/13, 629/2, 636/3, 640/1, 717/1, 720/1, 726/7, 727/5, 
1644/1, 1722, 1800 
 
Šifra katastrske občine: 1739_ZGORNJA ŠIŠKA 
Na parceli: 3/2, 3/6, 4/2, 5/2, 6/2, 6/3, 6/12, 7/4, 7/5, 7/6, 7/9, 7/10, 8/5, 8/7, 8/8, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/9, 
9/11, 9/12, 10/5, 10/12, 30/1, 30/4, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 32/5, 
32/6, 1878/4, 1878/5, 1878/6, 1991/30, 1991/32, 1991/35, 1991/47, 1991/49, 1991/245, 1991/246, 
1991/247, 1991/248, 1991/249, 1991/250, 1991/252, 1991/254, 1991/255, 1991/256, 1991/257, 
1991/258, 1991/259, 1991/260, 1991/261, 1991/262, 1991/263, 1991/264, 1991/265, 1991/266, 
1991/267, 1991/268, 1991/269, 1991/270, 1991/271, 1991/272, 1991/277, 1991/278, 1991/280, 
1991/281, 1991/283, 1991/285, 1991/286, 1991/287, 1991/288, 1991/289, 1991/290, 1991/296, 
1991/297, 1991/298, 1991/303, 1991/304, 1991/305, 1991/307, 1991/309, 1991/310, 1991/311, 
1991/312, 1991/313, 1991/314, 1991/315, 1991/316, 1991/317, 1991/318, 1991/319, 1991/320, 
1991/321, 1991/322, 1991/323, 1991/324, 1991/328, 1991/329, 1991/330, 1991/331, 1991/332, 
1991/333, 1991/334, 1991/335, 1991/336, 1991/337, 1991/339, 1991/340, 1991/343, 1991/344, 
1991/345, 1991/347, 1991/349, 1991/350, 1991/362, 1991/363, 1991/364, 1991/373, 1991/394, 
1991/395, 1991/396, 1991/397, 1991/400, 1991/401, 1991/402, 1991/403, 1991/404, 1991/405, 
1991/406, 1991/407, 1991/409, 1991/410, 1991/411, 1991/412, 1991/414, 1991/415, 1991/417, 
1991/418, 1991/419, 1991/420, 1991/421, 1991/422, 1991/423, 1991/440, 1998, 1999, 2000, 2001/1, 
2001/2, 2004/2, 2004/3, 2004/6, 2004/7, 2004/8, 2004/9, 2006/1 
Del parcele: 4/1, 5/1, 10/8, 12/1, 12/4, 1991/212, 1991/338, 1991/378, 1991/408, 1991/413, 1991/441 
 
Šifra katastrske občine: 1740_SPODNJA ŠIŠKA 
Na parceli: 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 
2/16, 2/17, 2/18, 3, 4/1, 4/2, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 
5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 6/1, 6/2, 6/4, 14/2, 62/3, 62/5, 62/6, 68/6, 73/2, 73/7, 73/10, 73/13, 73/14, 
1614, 1615 
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Ob Verovškovi 
Šifra katastrske občine: 1738_DRAVLJE 
Na parceli: 573/6, 575/9, 577/2, 621/12, 622/5, 623/6, 624/4, 625/4, 626/13, 626/22, 725/3, 726/3, 
726/6, 727/4, 727/6, 727/7, 727/8, 728/3, 728/4, 728/5, 728/6, 729/5, 730/5 
Del parcele: 726/7, 727/5, 1644/1 
 
Šifra katastrske občine: 1739_ZGORNJA ŠIŠKA 
Na parceli: 31/10 
 
Severni Bežigrad 
Šifra katastrske občine: 1734_JEŽICA 
Na parceli: 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/8, 1000/9, 1000/10, 1000/11, 
1000/12, 1000/13, 1001/2, 1001/4, 1001/5, 1001/6, 1001/7, 1001/8, 1001/9, 1001/10, 1001/11, 
1001/12, 1001/13, 1001/14, 1001/15, 1002/1, 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 
1002/10, 1002/11, 1002/12, 1002/13, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1003/7, 1003/8, 1003/9, 
1003/10, 1003/11, 1003/12, 1003/13, 1003/14, 1003/15, 1003/16, 1003/17, 1003/18, 1003/19, 
1003/20, 1003/21, 1003/22, 1003/23, 1003/24, 1003/25, 1003/26, 1003/27, 1003/28, 1003/29, 
1003/30, 1003/31, 1003/32, 1003/33, 1003/34, 1003/35, 1003/36, 1003/37, 1003/38, 1003/39, 
1003/40, 1003/41, 1003/42, 1003/43, 1003/44, 1003/45, 1003/46, 1003/47, 1003/51, 1003/52, 
1003/53, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007/1, 1007/2, 
1007/3, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1009/6, 1010/1, 1010/2, 
1010/3, 1011/1, 1011/2, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1014, 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1016/2, 
1016/3, 1016/4, 1016/5, 1016/6, 1016/7, 1016/8, 1016/9, 1016/10, 1016/11, 1016/12, 1016/13, 
1016/14, 1016/15, 1016/16, 1016/17, 1016/18, 1016/19, 1016/20, 1016/21, 1016/22, 1016/23, 1017/1, 
1017/2, 1017/3, 1017/4, 1018, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022/2, 1022/3, 1022/4, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 
1024, 1025, 1026/1, 1026/2, 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1027/5, 1027/6, 1027/7, 1027/8, 1028/1, 1028/3, 
1028/4, 1028/5, 1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033, 1034, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1035/4, 
1035/5, 1124/2, 1125, 1126/1, 1126/2, 1127/1, 1127/2, 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 
1129/4, 1129/5, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1132/1, 1132/2, 1132/3, 1132/4, 
1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1133/8, 1134, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1135/4, 
1135/5, 1135/6, 1135/7, 1136, 1137, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1138/5, 1139/1, 1139/2, 1139/3, 
1140/1, 1140/2, 1140/3, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1142/1, 1142/2, 1142/3, 1178/2, 1179/3, 1179/4, 
1179/5, 1179/6, 1180/1, 1181/2, 1182, 1183/1, 1183/2, 1184, 1185, 1186, 1187/1, 1187/2, 1187/3, 
1187/4, 1188, 1189, 1190/1, 1190/2, 1192/1, 1192/2, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1194, 1195/1, 1195/2, 
1196/1, 1196/2, 1196/3, 1196/4, 1196/5, 1196/6, 1196/7, 1197/1, 1197/2, 1197/3, 1197/4, 1198/1, 
1198/2, 1198/3, 1198/4, 1198/5, 1198/6, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201, 1202/1, 1202/2, 1203/1, 1203/2, 
1203/3, 1204/1, 1204/2, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 1205/5, 1205/7, 1205/9, 1205/10, 1205/11, 1205/12, 
1205/13, 1205/14, 1205/15, 1206/6, 1206/7, 1206/8, 1206/9, 1206/10, 1206/11, 1206/12, 1206/13, 
1206/14, 1206/15, 1207/1, 1207/3, 1207/4, 1207/5, 1207/6, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1210/1, 1210/2, 
1211/1, 1211/3, 1211/4, 1211/5, 1211/6, 1212/2, 1212/3, 1212/4, 1212/5, 1212/6, 1213/2, 1213/3, 
1213/4, 1214, 1215/1, 1215/2, 1216, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219/1, 1219/2, 1220, 1221, 1222, 1223/1, 
1223/2, 1224/1, 1224/2, 1224/3, 1224/4, 1224/5, 1224/6, 1224/7, 1225/1, 1225/2, 1225/3, 1225/4, 
1225/5, 1225/6, 1225/8, 1225/9, 1225/10, 1225/11, 1226, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/5, 1227/6, 
1228/1, 1228/2, 1228/3, 1228/4, 1228/5, 1228/6, 1228/7, 1228/8, 1229/4, 1229/5, 1229/6, 1229/7, 
1229/8, 1229/9, 1229/10, 1229/11, 1229/12, 1229/13, 1229/14, 1229/15, 1229/16, 1229/17, 1229/18, 
1229/19, 1229/21, 1229/22, 1229/24, 1229/25, 1229/26, 1229/27, 1229/28, 1229/29, 1229/30, 
1229/31, 1229/32, 1229/33, 1229/34, 1229/35, 1229/36, 1229/37, 1230/2, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 
1230/6, 1230/7, 1230/8, 1230/9, 1230/10, 1230/11, 1230/12, 1230/14, 1230/15, 1230/16, 1230/19, 
1230/20, 1230/22, 1230/23, 1230/24, 1230/25, 1230/27, 1230/28, 1230/29, 1230/30, 1230/31, 
1230/32, 1230/34, 1230/35, 1230/36, 1230/37, 1230/38, 1230/39, 1230/40, 1230/42, 1230/43, 
1230/44, 1230/45, 1230/46, 1230/49, 1230/50, 1230/51, 1230/52, 1230/53, 1230/54, 1230/56, 
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1230/57, 1230/58, 1230/59, 1230/60, 1230/61, 1230/63, 1230/64, 1230/65, 1230/66, 1230/67, 
1230/68, 1230/69, 1230/70, 1230/71, 1230/72, 1230/73, 1230/74, 1230/75, 1230/76, 1230/77, 
1230/78, 1230/79, 1230/80, 1230/81, 1230/82, 1230/83, 1230/84, 1230/85, 1230/86, 1230/87, 
1230/88, 1230/89, 1230/90, 1230/91, 1230/92, 1230/93, 1230/94, 1230/95, 1230/96, 1230/97, 
1230/98, 1230/99, 1230/100, 1230/101, 1230/102, 1230/103, 1230/104, 1230/105, 1230/106, 
1230/107, 1230/108, 1230/109, 1230/110, 1230/111, 1230/112, 1231, 1232/12, 1232/13, 1232/14, 
1232/15, 1232/16, 1232/17, 1232/18, 1232/19, 1232/20, 1232/21, 1232/22, 1232/23, 1234/1, 1234/2, 
1234/3, 1234/5, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1234/10, 1234/11, 1235, 1236/2, 1236/4, 1236/7, 1236/8, 
1236/9, 1236/10, 1236/11, 1236/12, 1236/14, 1236/92, 1236/96, 1236/97, 1236/98, 1236/101, 
1236/102, 1236/103, 1236/104, 1236/105, 1236/106, 1236/107, 1236/108, 1236/109, 1236/110, 
1236/111, 1236/112, 1236/113, 1236/114, 1236/115, 1236/116, 1236/117, 1236/118, 1236/119, 
1236/120, 1236/121, 1236/122, 1236/123, 1236/124, 1236/125, 1236/126, 1236/127, 1236/128, 
1236/129, 1236/130, 1236/131, 1236/132, 1236/133, 1236/134, 1236/135, 1236/136, 1236/137, 
1236/139, 1236/140, 1238, 1239/19, 1239/20, 1239/21, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1240/6, 1240/7, 
1240/8, 1240/10, 1240/11, 1240/12, 1240/13, 1240/14, 1240/15, 1240/16, 1240/17, 1241/1, 1241/11, 
1241/12, 1241/13, 1242, 1243/1, 1244/2, 1244/3, 1244/5, 1244/6, 1244/44, 1244/45, 1244/46, 
1244/48, 1244/49, 1244/50, 1244/51, 1244/52, 1244/53, 1244/54, 1244/55, 1244/56, 1244/57, 
1244/58, 1244/59, 1244/60, 1244/61, 1244/62, 1244/63, 1244/64, 1244/65, 1244/66, 1244/67, 
1244/68, 1244/69, 1244/70, 1244/71, 1244/72, 1244/73, 1244/74, 1244/75, 1244/76, 1244/77, 
1244/78, 1244/79, 1244/80, 1244/81, 1244/82, 1244/83, 1244/84, 1244/85, 1244/86, 1244/87, 
1244/88, 1244/89, 1244/90, 1244/91, 1244/92, 1244/93, 1244/94, 1244/95, 1244/96, 1244/97, 
1244/98, 1244/99, 1244/100, 1244/101, 1245/14, 1245/15, 1245/16, 1246/96, 1246/97, 1247/1, 
1247/2, 1248/2, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/5, 1249/8, 1249/10, 1249/11, 1249/12, 1448/7, 
1448/9, 1448/11, 1448/12, 1448/13, 1448/14, 1468/2, 1468/3, 1468/4, 1468/5, 1468/6, 1468/8, 1468/9, 
1468/10, 1468/11, 1469/2, 1470/3, 1470/4, 1470/5, 1470/6, 1470/7, 1470/8, 1470/11, 1470/12, 
1470/15, 1470/16, 1470/17, 1470/18, 1470/19, 1470/21, 1470/22, 1470/24, 1470/25, 1470/26, 
1470/27, 1470/28, 1470/29, 1470/30, 1470/31, 2362/1, 2364, 2365/1, 2365/2, 2365/3, 2366/1, 2366/2, 
2366/3, 2367/12, 2367/13, 2367/14, 2367/15, 2367/16, 2367/17, 2367/18, 2367/19, 2367/20, 2367/21, 
2368, 2369/1, 2369/2, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 
2382 
Del parcele: 1253, 1453/2, 1469/1 
 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Na parceli: 262/14, 262/15, 262/16, 262/17, 262/18, 262/25, 262/26, 262/27, 262/28, 268/1, 268/2, 
269, 270/1, 270/3, 270/4, 270/5, 271/1, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 271/10, 271/11, 271/12, 
271/13, 271/15, 271/16, 273/7, 273/15, 273/28, 273/29, 273/30, 273/31, 273/38, 273/39, 273/40, 
273/41, 273/42, 273/43, 273/44, 273/45, 277/2, 280/2, 280/3, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 281/7, 
281/8, 281/9, 281/10, 281/11, 281/12, 281/13, 281/14, 281/15, 281/16, 281/19, 281/20, 281/21, 
281/22, 281/23, 281/24, 281/25, 281/26, 281/27, 281/28, 281/29, 281/30, 281/32, 281/33, 281/34, 
281/35, 281/36, 281/37, 281/39, 281/40, 281/41, 281/42, 281/43, 281/45, 281/46, 281/47, 281/48, 
281/49, 281/50, 281/51, 281/52, 281/53, 281/54, 281/55, 281/56, 281/57, 281/58, 281/59, 281/60, 
281/61, 281/62, 281/63, 281/64, 281/65, 281/67, 281/68, 281/69, 281/70, 281/71, 281/72, 281/73, 
281/74, 281/76, 281/81, 281/90, 281/91, 281/92, 281/93, 281/94, 281/95, 281/96, 281/97, 281/98, 
281/99, 281/100, 281/101, 281/102, 281/104, 282/2, 282/3, 282/4, 282/6, 282/7, 282/8, 282/9, 282/10, 
282/11, 282/12, 282/13, 285/5, 285/22, 285/23, 285/24, 285/25, 285/26, 285/27, 285/28, 285/29, 
285/30, 285/31, 285/32, 286/2, 286/3, 288, 289, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 
291/9, 291/11, 292/2, 292/3, 292/4, 293/2, 295, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 298, 299/1, 299/2, 299/3, 
299/4, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 301, 302/1, 302/2, 303/1, 303/3, 303/4, 303/5, 
304/1, 304/2, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 
308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 310/1, 310/2, 310/3, 310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 311/1, 
311/2, 312, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 329/3, 
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329/10, 329/11, 329/12, 329/13, 329/14, 329/15, 329/16, 329/17, 329/18, 330/2, 330/3, 330/4, 330/18, 
330/19, 331/2, 761/1, 762/3, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/5, 763/6, 764, 765, 767/2, 787/3, 787/4, 
796, 797, 798, 799, 800/1, 800/2, 800/3, 801/1, 801/2, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808/1, 808/7, 
808/8, 808/9, 808/10, 809, 810/1, 810/2, 811, 812, 813/3, 813/4, 814/2, 814/5, 814/6, 816/2, 816/3, 
816/4, 817/1, 817/2, 817/3, 817/4, 817/5, 817/6, 818/1, 818/2, 819, 821/1, 821/2, 821/3, 822, 823/1, 
823/2, 824, 825, 826, 827/1, 827/2, 828, 829, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 831, 832, 833, 834/1, 834/2, 
834/3, 834/4, 835, 836, 837, 838, 839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 839/5, 839/6, 840, 841, 842/1, 842/2, 
842/3, 842/4, 843/1, 843/2, 844, 845, 846, 847, 848/1, 848/2, 849/2, 849/5, 849/8, 849/9, 849/10, 
849/11, 850, 851, 852, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 855, 857, 858, 859/1, 859/2, 859/3, 860, 861, 
862, 863, 864, 865, 866, 867/1, 867/2, 868/1, 868/2, 869, 870, 871, 872, 873/1, 873/2, 874, 875, 876, 
877/1, 877/2, 877/3, 878, 879, 880/1, 880/2, 881, 882, 883, 884/1, 884/2, 884/3, 886/1, 886/2, 887/1, 
887/2, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890/1, 890/2, 890/4, 890/5, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5, 892/1, 
892/3, 892/4, 894/1, 894/2, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 904/1, 904/2, 905/1, 905/2, 905/3, 
905/4, 905/5, 905/6, 905/7, 905/8, 905/9, 905/10, 905/11, 905/12, 905/13, 905/14, 905/15, 905/16, 
905/17, 905/18, 905/19, 905/20, 906/2, 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 908/1, 908/2, 908/10, 
908/12, 908/13, 908/14, 908/15, 908/16, 908/17, 909/1, 909/2, 912/1, 912/2, 912/3, 913/2, 913/3, 
914/2, 915/2, 2476 
Del parcele: 273/13, 273/47, 279/2, 280/4, 281/44, 281/75, 281/79, 281/80, 281/82, 281/88, 281/89, 
281/103, 286/1, 820/1, 820/3, 915/1 
 
Šifra katastrske občine: 1736_BRINJE I 
Na parceli: 16, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/10, 17/12, 17/13, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 
18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 20/5, 
20/7, 20/11, 22/1, 23/1, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/16, 
24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 24/22, 25, 26/1, 26/2, 27/5, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 49/2, 
49/8, 50/39, 50/40, 87/1, 828/2, 828/4, 828/5, 828/8, 828/10, 828/14, 828/15, 828/16, 828/17, 828/18, 
828/19, 902/1, 916/1, 916/2, 916/4, 916/5 
Del parcele: 17/2, 20/2, 20/4, 20/10, 20/12, 32, 50/18, 50/59, 828/11, 875/1 

Ob Štajerski 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Na parceli: 1005/13, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1020/1, 1021/1, 1021/2, 1022, 1029/2, 1030/2, 1034/2, 
1034/3, 1035/2, 1035/3, 1036/2, 1036/3, 1037/1, 1037/2, 1038, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2, 
1042/1, 1042/2, 1043/1, 1043/2, 1045/6, 1052/7, 1053/1, 1054/3, 1055/3, 1056/4, 1057/5, 1810/23 
Del parcele: 1005/1, 1005/11, 1005/12, 1005/14, 1005/20, 1031/4, 1031/5, 1031/7, 1092/2, 1100/22, 
1105/7, 1810/22, 1810/26 

Šifra katastrske občine: 1736_BRINJE I 
Na parceli: 487/2, 489/1, 490/3, 490/4, 491/5, 491/6, 491/8, 491/10, 491/13, 492/2, 492/3, 492/5, 
492/8, 493/3, 493/6, 494/5, 494/6, 494/7, 494/9, 494/10, 494/12, 494/13, 494/15, 494/17, 494/18, 
494/20, 494/21, 494/22, 494/23, 494/29, 494/30, 494/32, 495/1, 495/2, 495/4, 495/5, 495/6, 496/1, 
496/2, 496/4, 496/5, 496/6, 496/7, 497/2, 497/3, 497/5, 497/6, 497/7, 498/2, 498/3, 498/5, 498/6, 
498/7, 499/2, 499/3, 499/5, 499/6, 499/7, 499/8, 500/4, 500/5, 500/6, 540/1, 540/4, 540/5, 541/1, 
541/3, 542/5, 542/7, 542/9, 543/9, 544/3, 545/3, 546/5, 547/6, 548/5, 549/3, 550/3, 551/5, 552/5, 
553/5, 567/8, 829/16, 1080/20, 1080/125, 1080/131 
Del parcele: 477/9, 487/6, 488/3, 488/6, 489/3, 537/3, 829/3 

Ob Šmartinski 
Šifra katastrske občine: 1730_MOSTE 
Na parceli: 80/1, 81/1, 92/1, 92/3, 93/6, 93/10, 93/11, 96/10, 116/1, 116/3, 116/4, 118/1, 118/3, 118/4, 
119/1, 119/2, 119/3, 120/2, 120/3, 121/2, 121/3, 1205/3, 1205/12, 1293/2, 1294/2, 1306 
Del parcele: 80/3, 81/3, 93/1, 93/3, 93/4, 93/5, 96/7, 96/13, 1293/1, 1294/1 
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Rekreacijsko območje ob Savi – zahod 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Na parceli: 2323/1, 2332, 2333, 2334, 2335/1, 2335/3, 2343, 2344, 2345, 2361/2, 2362/2, 2362/3, 
2363/2, 2376, 2377, 2378/1, 2378/2, 2379/4, 2379/5 
Del parcele: 2324, 2325/1, 2335/2, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2346/1, 2359, 2360, 2361/1, 
2362/1, 2363/1, 2386/1 
 
Hipodrom 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Na parceli: 2275/3, 2275/4, 2277/2, 2279/6, 2280/12, 2285, 2286, 2297/2, 2297/3, 2297/4, 2298/14, 
2298/58, 2298/60, 2298/61, 2299/1, 2308/2, 2308/3, 2308/5, 2311/2, 2311/3, 2311/4, 2313/2, 2313/3, 
2313/4, 2313/5, 2313/6, 2314/1, 2314/2, 2315, 2316/2, 2316/3, 2316/4, 2318/1, 2318/2, 2318/3, 
2318/4, 2318/5, 2319/1, 2319/3, 2319/4, 2319/5, 2319/6, 2323/2, 2323/3, 2325/2, 2325/3, 2325/4, 
2325/5, 2325/6, 2325/7 
Del parcele: 2276/3, 2278/3, 2280/13, 2287/9, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297/1, 2299/2, 2305/1, 
2307/1, 2307/2, 2308/1, 2308/4, 2308/6, 2310, 2311/1, 2312, 2316/1, 2325/1, 2477/1 
 
Rekreacijsko območje ob Savi – vzhod 
Šifra katastrske občine: 1729_ŠMARTNO OB SAVI 
Del parcele: 1229/1 
 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Na parceli: 1413/1, 1413/2, 1417, 2122/1, 2216/7, 2217/4, 2217/5, 2225, 2228/1, 2229, 2231, 2236/3, 
2238/7, 2238/10, 2238/11, 2239/2, 2279/7, 2280/6, 2287/4, 2287/6, 2288/1 
Del parcele: 1403, 1405/2, 1407, 2122/2, 2216/5, 2216/19, 2228/2, 2236/2, 2237/2, 2260/4, 2260/188, 
2278/4, 2279/2, 2280/3, 2280/8, 2280/9, 2280/38, 2280/45, 2288/3 
 
Tomačevo (poligon 1) 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Del parcele: 2216/29, 2260/3, 2260/4, 2260/188, 2278/4, 2279/2, 2280/3, 2280/9, 2280/36, 2280/38 
 
Tomačevo (poligon 2) 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Del parcele: 2216/19, 2216/27, 2280/45 
 
Tomačevo (poligon 3) 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Del parcele: 2216/19, 2238/6 
 
Park ob Savi 
Šifra katastrske občine: 1734_JEŽICA 
Na parceli: 1472/2, 1477, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1491, 1494, 1735, 1897, 1898, 1899, 
1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2051, 2052, 2053/1, 2053/2, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058/1, 
2058/2, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063/1, 2063/2, 2064/1, 2064/2, 2065, 2066, 2067 
Del parcele: 1472/1, 1476, 1479, 1487, 1728, 1732, 1733, 1734, 1976, 2040, 2041, 2044, 2045, 2048, 
2049, 2050, 2068, 2342, 2358 
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Kinološki center ob Savi 
Šifra katastrske občine: 1749_GAMELJNE 
Del parcele: 1558/1, 1558/4 
 
Šifra katastrske občine: 1751_TACEN 
Del parcele: 497/4, 598/2 
 
Žale (območje krematorija) 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Na parceli: 1632/5, 1633/4, 1633/6, 1633/7, 1634/3, 1634/4, 1634/5, 1635/3, 1635/4, 1635/5, 1636/3, 
1636/4, 1636/5, 1637/3, 1637/4, 1637/5, 1637/6, 1638/3, 1638/4, 1638/5, 1639/3, 1639/4, 1639/5, 
1640/4, 1640/5, 1640/6, 1641/3, 1641/4, 1641/5, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1643/3, 1643/4, 1643/5, 
1644/1, 1644/2, 1644/3, 1645/2, 1646/3, 1646/4, 1646/5, 1647/3, 1647/4, 1648/2, 1649/3, 1649/4, 
1650/2, 1650/3, 1650/4, 1650/5, 1650/6, 1650/7, 1651/2, 1651/3, 1651/4, 1651/5, 1651/6, 1652/3, 
1652/4, 1652/5, 1652/6, 1653/2, 1653/3, 1653/4, 1654/2, 1654/6 
Del parcele: 1632/6, 1633/5 
 
Šifra katastrske občine: 1736_BRINJE I 
Na parceli: 639/1, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655/1, 655/2, 
656/1, 656/2, 657/1, 657/2, 657/3, 658/2, 658/3, 658/4, 659/1, 683 
 
Žale (območje žarnega pokopavanja) 
Šifra katastrske občine: 1736_BRINJE I 
Na parceli: 575/1, 576/1, 577/1, 577/2, 577/3, 578, 579, 580/2, 581/2, 590/6, 590/7, 591/1, 592/1, 593, 
594/7, 594/8, 597/1, 597/2, 597/3, 597/5, 597/6, 598/1, 598/3, 598/6, 599/1, 600/1, 602/2, 619/1, 
620/1, 620/2, 626/1, 629/1, 630, 632/1, 635/3, 635/4 
 
Žale (območje parka med pokopališčem Žale, PST in Štajersko) 
Šifra katastrske občine: 1736_BRINJE I 
Na parceli: 543/1, 543/4, 543/7, 546/8, 547/9, 547/11, 548/2, 548/7, 549/6, 550/6, 551/4, 552/4, 553/4, 
554/2, 555/2, 556/6, 565/1, 565/2, 565/3, 566/1, 566/2, 567/6, 568/6, 569/1, 569/2, 570, 571/1, 572/1, 
573/3, 574/1, 574/2,  
Del parcele: 556/4 
 
Žale (območje parkirišča) 
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE 
Na parceli: 1658/3 
Del parcele: 1655/1, 1655/2, 1656/1, 1657/1, 1658/2, 1658/4, 1663, 1665/1 
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PRILOGA 6: Območje Tomačevega

Tomačevo – poligon 1

Točka X Y

1 464464,791 104753,6594

2 464465,8034 104753,4433

3 464466,9402 104753,1989

4 464468,6691 104752,822

5 464471,81 104752,15

6 464485,427 104745,6383

7 464486,26 104745,24

8 464491,556 104742,64

9 464495,8191 104740,5471

10 464513,84 104731,7

11 464521,68 104727,59

12 464537,4 104709,34

13 464550,02 104695,34

14 464564,3528 104683,9393

15 464564,35 104684,08

16 464567,5472 104684,9288

17 464567,7816 104684,9923

18 464572,3421 104680,5411

19 464589,56 104663,68

20 464585,883 104651,9067

21 464585,434 104650,4676

22 464585,4088 104650,3898

23 464584,5167 104647,5273

24 464582,9698 104642,5791

25 464582,2247 104640,1968

26 464581,8933 104639,1349

27 464581,6428 104638,3585

28 464581,0308 104636,37

29 464580,4993 104634,6688

30 464579,9881 104633,025

31 464579,5066 104631,4861

32 464578,9553 104629,7243

33 464578,6285 104628,667

34 464576,6081 104622,1941

35 464575,0917 104617,3496

36 464574,78 104616,34

37 464577,6423 104614,4167

38 464583,4116 104610,54

39 464583,62 104610,4

40 464582,2664 104607,1771

41 464570,55 104611,44

42 464549,9498 104616,89

43 464549,878 104622,4642

44 464549,6041 104622,4517

45 464444,5385 104617,6131

46 464444,5385 104579,8

47 464444,1 104579,8

48 464439,825 104580,0756

49 464437,9068 104580,1992

50 464411,8599 104580,04

51 464406,7006 104584,4196

52 464395,7273 104593,7349

53 464375,349 104611,0342

54 464373,21 104612,85

55 464368,93 104616,48

56 464367,86 104626,15

57 464374,02 104635,57

58 464374,0756 104636,224

59 464374,473 104640,9023

60 464376,7 104667,13

61 464378,11 104683,67

62 464368,3787 104684,2717

63 464368,4272 104685,1686

64 464369,55 104686,0935

65 464370,7023 104687,0421

66 464370,76 104687,09

67 464370,7698 104687,1641

68 464371,7302 104694,3959

69 464371,74 104694,47

70 464371,7926 104694,5231

71 464375,0274 104697,7869

72 464375,08 104697,84

73 464375,1518 104697,8609

74 464380,4782 104699,4091

75 464380,55 104699,43

76 464380,6231 104699,4459

77 464395,2169 104702,6241

78 464395,29 104702,64

79 464395,3645 104702,6456

80 464407,4955 104703,5644

81 464407,57 104703,57

82 464407,6399 104703,5968

83 464410,2101 104704,5832

84 464410,28 104704,61

85 464410,3034 104704,6811

86 464413,9866 104715,8589

87 464414,01 104715,93

88 464414,0373 104715,9997

89 464415,41 104719,5

90 464417,5727 104725,0203

91 464417,6 104725,09

92 464417,6128 104725,1639

93 464420,4871 104741,7561
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94 464420,5 104741,83

95 464420,5152 104741,9033

96 464421,9948 104749,0267

97 464422,01 104749,1

98 464422,0847 104749,0962

99 464436,7546 104748,3423

100 464443,9253 104747,9738

101 464444 104747,97

102 464444,0035 104748,0447

103 464444,1265 104750,6857

104 464444,13 104750,76

105 464445,66 104750,68

106 464445,6995 104750,7435

107 464447,4505 104753,5565

108 464447,49 104753,62

109 464453,099 104753,4639

110 464453,24 104753,46

111 464457,6183 104753,6863

112 464458,6296 104753,7386

113 464459,6379 104753,7907

114 464463,3 104753,98

115 464464,791 104753,6594

Tomačevo – poligon 2

Točka X Y

1 464584,2092 104551,7205

2 464584,062 104545,9155

3 464586,221 104545,979

4 464587,1995 104533,8986

5 464588,39 104519,2

6 464589,0339 104511,1275

7 464590,16 104497,01

8 464585,6134 104495,3062

9 464570,5472 104489,6601

10 464555,9716 104514,3076

11 464562,0502 104517,3

12 464550,74 104537,98

13 464554,48 104538,98

14 464567,7898 104542,11

15 464575,29 104543,94

16 464576,69 104562,13

17 464577,92 104579,11

18 464578,1511 104582,3004

19 464578,9248 104592,98

20 464579,5018 104594,4733

21 464579,5746 104594,6185

22 464581,1602 104594,3302

23 464583,3944 104593,8978

24 464583,1164 104591,8077

25 464583,0341 104589,5426

26 464583,6827 104587,1127

27 464585,1036 104585,0432

28 464585,078 104584,9045

29 464584,9285 104579,5862

30 464584,8668 104577,6506

31 464584,3939 104559,002

32 464584,2092 104551,7205

Tomačevo – poligon 3

Točka X Y

1 464638,2802 104422,39

2 464657,0701 104416,03

3 464664,32 104419,2801

4 464677,21 104411,8599

5 464694,57 104401,5201

6 464698,8901 104412,73

7 464728,6601 104401,01

8 464723,48 104387,5302

9 464726,1701 104386,36

10 464728,36 104388,7802

11 464747,0842 104381,1176

12 464756,9501 104377,0801

13 464761,7199 104357,7199

14 464779,9416 104354,5277

15 464778,5604 104348,4956

16 464773,8338 104327,1227

17 464773,8309 104327,1097

18 464760,54 104334,52

19 464759,67 104332,3

20 464750 104340,25

21 464740,05 104348,54

22 464689,08 104348,5998

23 464689,45 104356,17

24 464673,77 104359,09

25 464640,94 104365,19

26 464595,19 104435,91

27 464594,3436 104437,9086

28 464584,46 104461,25

29 464584,4255 104461,3168

30 464610,6701 104433,7

31 464638,2802 104422,39



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 19. 6. 2015 / Stran 4785 

MINISTRSTVA
1814. Pravilnik o spremembah Pravilnika o shemah 

kakovosti kmetijskih pridelkov in živil

Na podlagi četrtega odstavka 70.b člena, četrtega odstav-
ka 75. člena, tretjega odstavka 76. člena, drugega odstavka 
77. člena, drugega odstavka 78. člena, drugega odstavka 
84. člena, drugega odstavka 90. člena in prvega odstavka 
92. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o shemah kakovosti 

kmetijskih pridelkov in živil

1. člen
V Pravilniku o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in 

živil (Uradni list RS, št. 23/15) se v prvem odstavku 13. člena v 
drugi, četrti in šesti alineji 2. točke in v 6. točki beseda »izbra-
na« nadomesti z besedo »višja«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-200/2015
Ljubljana, dne 9. junija 2015
EVA 2015-2330-0097

Mag. Dejan Židan l.r.
minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

VSEBINA

VLADA
1813. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnika Ljubljanskega polja 4751

MINISTRSTVA
1772. Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov 

o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za 
starševsko varstvo 4675

1773. Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene 4678
1814. Pravilnik o spremembah Pravilnika o shemah ka-

kovosti kmetijskih pridelkov in živil 4785

USTAVNO SODIŠČE
1774. Odločba o ugotovitvi, da je 4. člen Uredbe o kate-

gorizaciji državnih cest, kolikor kategorizira hitro 
cesto "Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–Koseze)" 
v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 559/1, k. o. 
Stožice, v neskladju z Ustavo 4678

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1775. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izo-

braževanju na Visoki šoli za varstvo okolja 4680
1776. Kolektivna pogodba za lesarstvo 4686
1777. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti 4696
1778. Imenovanje članov uradniškega sveta 4712
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OBČINE
GROSUPLJE

1779. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelne št. 2115/2, 2119/7, 
2119/9, 2119/10, 2119/11 in 2119/13, vse k.o. 
1789-Ponova vas 4713

1780. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelne št. 1223/19, 1225/3, 
1225/4 in 1225/5, vse k.o. 1787-Mali vrh 4713

1781. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelni št. 1148/17 in 1148/19, 
obe k.o. 1786-Šmarje 4713

1782. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelni št. 381/4 in 967/7, obe 
k.o. 1782-Stara vas 4713

1783. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelni št. 2025/6 in 2025/8, 
obe k.o. 1785-Sela 4714

1784. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelni št. 2201/19 in 2201/22, 
obe k.o. 1794-Račna 4714

1785. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelne št. 2189/3, 2217/8, 
2240/2 in 2240/3, vse k.o. 1788-Vino 4714
ILIRSKA BISTRICA

1786. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilir-
ska Bistrica za leto 2014 4714

1787. Sklep o izločitvi iz javnega dobra 4716
1788. Sklep o izločitvi iz javnega dobra 4716
1789. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse 

za posebno in podrejeno rabo javnih površin v 
Občini Ilirska Bistrica 4716

1790. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 4717
KOMEN

1791. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za 
leto 2015 4717
KOPER

1792. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena 4719

1793. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 4720
LJUBNO

1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lo-
kacijskem načrtu IPC Loke 4721
MIRNA PEČ

1795. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne 
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter zbira-
nja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v 
Občini Mirna Peč 4722

1796. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe 
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih 
in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč 4723

1797. Sklep o določitvi objekta v Šentjuriju na Dolenj-
skem za javno infrastrukturo 4725
POSTOJNA

1798. Sklep o ustanovitvi Medobčinske lokalne akcijske 
skupine za preprečevanje zasvojenosti za občini 
Postojna in Pivka 4725
SEVNICA

1799. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in 
samostojnih svetnikov Občine Sevnica 4726

1800. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolni-
tev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone 
Sevnica 4727
SLOVENJ GRADEC

1801. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 14.1) 4728
1802. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.2) 4729
1803. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (14.3) 4729
1804. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.4) 4729

ŠKOCJAN
1805. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok 
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