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Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND)

Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14)
in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in
80/13) na seji dne 13. julija 2015 sprejel

ODLOK
o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND)
UVOD
(1) Republika Slovenija je pomembna lastnica premoženja v gospodarskih družbah, ki so ga ustvarjale generacije v
preteklosti vse do danes. To premoženje, ki je v procesu lastninjenja ostalo v delni ali popolni lasti države, predstavlja osnovo
za izvajanje ključnih funkcij države z vidika zagotavljanja infrastrukturnih nalog in usklajenega spodbujanja uravnoteženega in
trajnostnega gospodarskega razvoja ter drugih strateških ciljev. Strategija upravljanja kapitalskih naložb države (v nadaljnjem
besedilu: strategija upravljanja) sledi ciljem posameznih področnih sektorskih strategij. Osnovni cilj pri tem je zasledovanje
stabilnega, uravnoteženega in trajnostnega gospodarskega razvoja in s tem zagotavljanje stabilne dolgoročne blaginje prebivalk
in prebivalcev Republike Slovenije.
(2) Strategija upravljanja je temeljni dokument države, ki predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo države, s
katerim država sporoča upravljavcu naložb države, delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu in splošni javnosti svoje cilje pri
upravljanju družb v lasti države. Z jasno vnaprej opredeljeno lastniško politiko odpade tudi potreba po posegih vlade v tekoče
zadeve upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, saj se uspešnost upravljanja meri periodično glede na dosežene vnaprej
postavljene cilje, Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) kot izvrševalka korporacijskih pravic delničarja
pa sprejema svoje odločitve na tej podlagi. S tem strategija upravljanja predstavlja tudi temeljni dokument za zagotovitev
neodvisnega, strokovnega in učinkovitega upravljanja s strani upravljavca kapitalskih naložb države na eni strani in ločitev
funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od drugih funkcij države, s čimer se preprečuje nasprotje interesov, izkrivljanje
konkurence na trgih in neenakopravno obravnavo gospodarskih družb na drugi strani. Načelo neodvisnosti upravljanja seveda
ne pomeni popolnega umika države iz upravljanja, temveč upravljavcu zagotavlja nevpletanje politike in drugih interesnih skupin
v vsakodnevno vodenje posameznih družb, ob čemer pa strategija upravljanja zagotavlja lastniku (državi), da upravljavcu
postavi jasne cilje, na podlagi katerih se merita uspešnost in strokovnost upravljanja naložb države. Strategija upravljanja ob
tem sledi tudi smernicam Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za korporativno upravljanje družb v državni lasti (v
nadaljnjem besedilu: smernice OECD), ki priporočajo, da države članice sprejmejo jasno in dosledno lastniško politiko države,
ki bo zagotavljala pregledno in odgovorno upravljanje družb s kapitalsko naložbo države s potrebno stopnjo strokovnosti in
učinkovitosti.
(3) Skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1) je
strategija upravljanja osnovni akt upravljanja, ki določa opredelitev in razvrstitev naložb na posamezne vrste naložb, opredelitev
razvojnih usmeritev Republike Slovenije kot delničarke ali družbenice družb in posamezne strateške cilje, ki jih Republika
Slovenija želi uresničiti z vsako naložbo, opredeljeno kot strateško. Glede na definicijo upravljanja, kot jo določa ZSDH-1,
upravljanje naložb obsega pridobivanje naložb, razpolaganje z naložbami in uresničevanje pravic delničarja ali družbenika ali
vsa druga pravna dejanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in drugimi predpisi.
(4) Z ZSDH-1 predpisani cilji upravljanja naložb so povečevanje vrednosti naložb, zagotavljanje čim višjega donosa in
uresničevanje drugih morebitnih strateških ciljev v naložbah, ki so opredeljene kot strateške, z akti upravljanja. Podrobne cilje
upravljanja posamezne naložbe pa strategija upravljanja določa glede na vrsto posamezne naložbe. Na tej podlagi tako določa
cilje upravljanja v ožjem pomenu in tudi cilje razpolaganja z naložbami in njihovega pridobivanja.
(5) Za namen opredelitev razvojnih usmeritev in določitev ciljev upravljanja strategija upravljanja kot temeljni akt upravljanja
v osnovi izhaja iz obstoječega stanja ter utemeljitve državnega lastništva in določitve kriterijev za razvrstitev naložb.
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1. poglavje
ANALIZA STANJA PORTFELJA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE
1.1 Pregled kapitalskih naložb v upravljanju
(1) ZSDH-1 in skladno z njim strategija upravljanja obravnavata upravljanje kapitalskih naložb države, tj. kapitalskih naložb
Republike Slovenije, Slovenskega državnega holdinga (v nadaljnjem besedilu: SDH) in Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d. d., (v nadaljnjem besedilu: KAD). Kapitalske naložbe so lastniški vrednostni papirji po zakonu, ki ureja
trg finančnih instrumentov, ali poslovni deleži ali drugi lastniški deleži v posameznih gospodarskih družbah skladno z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe. Naložbe so torej omejene na kapitalske naložbe v gospodarskih družbah in ne obsegajo drugega
premičnega in nepremičnega premoženja in pravic Republike Slovenije.
(2) Eden od osnovnih ciljev ZSDH-1 je koncentrirano upravljanje naložb, ki so v lasti SDH, KAD in Republike Slovenije,
zato da se vzpostavi stabilno lastništvo, kar zmanjša stroške upravljanja in dolgoročno poveča donosnost in vrednost teh
naložb za uresničitev gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa. Izpolnjevanje tega cilja se je začelo z dnem
uveljavitve zakona, ko se je Slovenska odškodninska družba, d. d., (v nadaljnjem besedilu: SOD) preoblikovala v SDH, z nadaljnjo
implementacijo zakona pa se je zmanjšalo število lastnikov kapitalskih naložb države in centraliziralo njihovo upravljanje v okviru
SDH, tako da je ta pristojen za upravljanje kapitalskih naložb:
– v lasti SDH,
– v lasti Republike Slovenije (upravljanje v imenu in za račun Republike Slovenije),
– v lasti KAD pod pogoji in na način iz 51. in 53. člena ZSDH-1,
– v nekdanji lasti D. S. U., družbe za upravljanje, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: DSU), ki jo je skladno z ZSDH-1 odkupil
SDH (v lasti SDH),
– v nekdanji lasti Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d., (v nadaljnjem besedilu: PDP), po njeni pripojitvi k SDH v
skladu z 82. členom ZSDH-1 (v lasti SDH),
– Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) v Zavarovalnici Triglav, d. d.
(3) SDH ni pristojen za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije v:
– mednarodnih finančnih institucijah;
– gospodarskih družbah, ki opravljajo javno gospodarsko službo dejavnosti sistemskega operaterja za prenos in distribucijo
zemeljskega plina in električne energije ter javno gospodarsko službo dejavnosti organiziranja trga z električno energijo v Republiki
Sloveniji (SODO, ELES in Borzen) in
– Družbi za upravljanje terjatev bank (v nadaljnjem besedilu: DUTB).
(4) Vzrok za prvo izjemo je spoštovanje mednarodnih sporazumov, za drugo pa spoštovanje evropskih energetskih direktiv
in uredb. Izvzeta je tudi naložba v DUTB, ki zaradi svoje posebne narave in nalog ostaja ločen upravljavec premoženja v lasti
Republike Slovenije.
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CSS-IP, D. O. O.

CINKARNA CELJE, D. D., CELJE
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ČZP VEČER, D. D, MARIBOR*
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CASINO PORTOROŽ, D. D., PORTOROŽ

11

9

10

BODOČNOST MARIBOR, D. O. O.

BORZEN,
ORGANIZATOR
TRGA
ELEKTRIČNO ENERGIJO, D. O. O.

D. O. O.,

8

BANKA CELJE, D. D.

ADRIA, TURISTIČNO
ANKARAN

5

AERO, D. D.

ADRIA AIRWAYS TEHNIKA, D. D

4

7

ADRIA AIRWAYS, D. D.

3

6

A-COSMOS, D. D.

2

PODJETJE,

ABANKA VIPA, D. D.

1

SDH

Skupaj

Skupaj

Naziv
RS

Knjigovodske vrednosti deležev na dan
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Lastniški deleži na dan 28. 2. 2015 (v %)

vrednosti na

dan 31. decembra 2013

Tabela 1:
Lastniški
v lasti Republike
Slovenije,
SDH, KAD,
PDP in DUTB
na KAD,
dan 28.PDP
februarja
2015 terna
knjigovodske
vrednosti na2015
dan 31.
2013
Tabela
1:deleži
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in DUTB
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terdecembra
knjigovodske
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GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, D. O. O.

UNION HOTELI, D. D.

HIT, D. D.

HSE, D. O. O.
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HTG HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO,
D. D.
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INVESTICIJSKE
DEJAVNOSTI, D. O. O.
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GORENJSKA BANKA, D. D.

GEOPLIN, D. O. O.
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35

37
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–
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RAZVOJ IN INŽENIRING, D. O. O.
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28
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79,42

30
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25
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24

49,07
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Knjigovodske vrednosti deležev na dan
31. 12. 2013 (v 000 EUR)

Št.
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Lastniški deleži na dan 28. 2. 2015 (v %)
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KRKA, D. D.

LIPICA TURIZEM, D. O. O.

LOTERIJA SLOVENIJE, D. D., LJUBLJANA

53
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0,01

100

MODRA ZAVAROVALNICA, D. D.

MURKA, TRGOVINA IN STORITVE, D. D.
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NOVA KBM, D. D.

NOVA LB, D. D.

PALOMA, D. D.

PDP, D. D.

PEKO, D. D.

PERUTNINA PTUJ, D. D.

PETROL, D. D.

PIVOVARNA LAŠKO, D. D.

POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO, D. D.

POMURSKE MLEKARNE, D. D., M. SOBOTA
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Lastniški deleži na dan 28. 2. 2015 (v %)
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Knjigovodske vrednosti deležev na dan
31. 12. 2013 (v 000 EUR)
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66,8

0,01

100

100
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KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA, D. O. O.

52

100

58

KOMPAS MTS, D. D.

51
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51

KDD, D. D., LJUBLJANA
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KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.

49
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JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE
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48

2,54
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SM STROJKOPLAST, D. O. O.

SNEŽNIK, D. D.

SODO, D. O. O.

STH VENTURES, D. O. O.

STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH
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TERME ČATEŽ, D. D.

TERME OLIMIA, D. D.

TKI HRASTNIK, D. D.

TOPLOTNA OSKRBA, D. O. O., LOČE

91
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94
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TELEMACH ROTOVŽ, D. D.

TELEMACH
TABOR,
KOMUNIKACIJE, D. D.

90

TALUM, D. D.

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

82

TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D.

81

89

SID BANKA, D. D.

80

88

SAVA, D. D.

79

49,17

4,01

4,25

11,06

90

25

7,32

24,79

23,79

5,59

4,42

3

10

18,71
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0,0049

KAD
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49,17

7,32

28,81
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1,1

72,38
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49
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10
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99,41

29,8
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100

5,1

100

48,9

25,0049
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Skupaj
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2
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475.385
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69
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3.560

153.266

80.912

371.758

5
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16.667
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4.073

221.527

RS

1.000

32.305
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8.346

60.025

SDH
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4.470
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3.027
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775

7.177
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2
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550.181

4.470
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3.713

152

153.266

80.912

371.758

4.820

109

16.667

146

9.274

4.073

60.037

221.527

Skupaj
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0,03

1,1

62,54

100

49

100

70

100

25

99,41

0,03

100

78

ZAPIRANJE

100

ZA

RTH, D. O. O.

RŽV, JAVNO PODJETJE
RUDNIKA URANA, D. O. O.

5,1

48,9

77

76

TVEGANEGA

PS ZA AVTO, D. O. O., LJUBLJANA

PRVI
SKLAD,
DRUŽBA
KAPITALA, D. O. O.

74

100

SDH

Knjigovodske vrednosti deležev na dan
31. 12. 2013 (v 000 EUR)

Št.

RRA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
CELJE, D. O. O.

POZAVAROVALNICA SAVA, D. D.

RS

Lastniški deleži na dan 28. 2. 2015 (v %)

6024 /

75

POŠTA SLOVENIJE, D. O. O.

73

Naziv

72

Zap. št.

4
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ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.**

ŽITO, D. D.***

104

25

34,47

25

25

25,01

RS

12,26

28,09

9,74

2,31

SDH

3,33

10

5,55

KAD
37,11

PDP

DUTB

Lastniški deleži na dan 28. 2. 2015 (v %)

12,26

62,56

28,33

25

25,01

25

10

9,74

44,97

Skupaj

* Prodajna pogodba za družbo ČZP Večer, d. d., podpisana dne 20. 4. 2015
** Lastniški delež Republike Slovenije v Zavarovalnici Triglav, d. d., je v lasti ZPIZ
*** Prodajna pogodba za družbo Žito, d. d., podpisana dne 21. 4. 2015

VGP KRANJ, D. D.

103

NOVO

PODJETJE

102

101

MURA,

PODJETJE

99

VODNOGOSPODARSKO
D. D.
VODNOGOSPODARSKO
MESTO, D. D.

VELANA, D. D.

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA,
D. D., PTUJ

98

100

UNIOR, D. D.

VARNOST SISTEMI, D. O. O.

97

Naziv

96

Zap. št.

5

29

3.161

SDH

8.609

203.558 165.882

804

917

953

1.226

RS

107

427

7.594

KAD
38.354

PDP

DUTB

Knjigovodske vrednosti deležev na dan
31. 12. 2013 (v 000 EUR)

8.609

369.440

911

917

953

1.226

427

29

49.109

Skupaj
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DEKORATIVNA, D. O. O. – V LIKVIDACIJI

GIO, D. O. O, LJUBLJANA – V LIKVIDACIJI

GLIN IPP, D. O. O. – V STEČAJU

GRADBINEC KRANJ, D. D. – V STEČAJU

IPOZ TRBOVLJE, D. O. O. – V LIKVIDACIJI

KLI LOGATEC, D. D. – V LIKVIDACIJI

LESNA, D. D. – V STEČAJU

MAKSIMA HOLDING, D. D. – V STEČAJU

MAKSIMA INVEST, D. D. – V STEČAJU

MTT, D. D. – V STEČAJU

MURA, D. D. – V STEČAJU

NFD HOLDING, D. D. – V STEČAJU

PLANIKA KRANJ, D. D. – V STEČAJU

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

21

20

19

18

KANIŽARICA

V

SENOVO

V

ZAPIRANJU,

–

V

D. O. O.,

D. O. O.

ZAPIRANJU,

RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU, D. O. O. – V

LIKVIDACIJI

RUDNIK

ČRNOMELJ – V LIKVIDACIJI

RUDNIK

RIMSKE TERME, D. O. O. – V STEČAJU

STEČAJU

PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV, D. D. – V

CASINO MARIBOR, D. D. – V STEČAJU

3

100,00

100,00

100,00

3,83

40,00

0,00

0,00

0,01

16,06

56,68

12,23

0,59

1,20

2,68

71,31

0

100,0

22,83

3,29

2,37

SDH

4,38

18,08

27,70

28,68

20,00

47,01

KAD

9,97

100,00

100,00

100,00

3,83

40,00

56,68

9,97

12,23

4,38

0,00

0,01

18,08

28,29

1,20

2,68

16,06

100,00

100,00

42,83

50,3

2,37

DUTB Skupaj

0

0

0

0

0

0

2.731

0

2.744

RS

SDH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KAD

neg.

DUTB

2.731 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

2.744 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

Skupaj

31. 12. 2013 (v 000 EUR)
Status
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CASINO LJUBLJANA, D. D. – V STEČAJU

2

RS

Lastniški deleži na dan 28. 2. 2015 (v %)

Št.

ABC TRGOVINA, D. D., LJUBLJANA – V STEČAJU

Naziv

6026 /

1

št.

Zap.

dan 31. decembra 2013 (naložbe v likvidaciji ali stečaju)

Tabela 2: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na dan 31. decembra 2013 (naložbe v likvidaciji ali
stečaju) Tabela 2: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na

6
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TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD, D. D. – V STEČAJU

TOVARNA DUŠIKA RUŠE, D. O. O. – V LIKVIDACIJI

UNIVERZALE, D. D., DOMŽALE – V STEČAJU

26

27

28

29

TAM MARIBOR, D. D. – V STEČAJU

– V STEČAJU

ZLIT ZDRUŽENA LESNA INDUSTRIJA TRŽIČ, D. O. O.

SVEA, D. D. – V STEČAJU

25

STEČAJU

STEKLARSKA NOVA ROGAŠKA SLATINA, D. O. O. – V

D. O. O. – V LIKVIDACIJI

RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA V ZAPIRANJU,

LIKVIDACIJI

Naziv

24

23

21

št.

Zap.

10,85

100,00

RS

0

100,0

8,53

95,76

15,57

SDH

8,53

9,92

0

100,0

KAD

100,00

17,06

95,76

9,92

10,85

15,57

100,00

100,00

DUTB Skupaj

Lastniški deleži na dan 28. 2. 2015 (v %)

7

0

3.371

RS

0

0

0

925

SDH

0

0

0

KAD

DUTB

31. 12. 2013 (v 000 EUR)
Status

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

925 Likvidacija/stečaj/zapiranje

0 Likvidacija/stečaj/zapiranje

3.371 Likvidacija/stečaj/zapiranje

Skupaj

Knjigovodske vrednosti deležev na dan
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1.2 Poudarki poslovanja družb s kapitalsko naložbo države v letu 2013
(1) Leto 2013 je bilo z vidika poslovanja družb v neposrednem lastništvu Republike Slovenije oziroma SOD relativno uspešno.
Vrednost premoženja (merjeno z vsoto knjigovodskih vrednosti kapitalskih deležev) je na dan 31. decembra 2013 znašala skupaj
11,2 milijarde eurov. Ob tem je treba izpostaviti, da je to v veliki meri posledica podržavljenja treh bank konec leta 2013. Slednje
je odločilno vplivalo tudi na čisti poslovni izid, ki so ga v letu 2013 ustvarile družbe v državni lasti. Brez upoštevanja poslovnega
rezultata podržavljenih bank bi le-ta konec leta znašal nekaj manj kot 550 milijonov eurov (neto rezultat vseh družb v lasti Republike
Slovenije in/ali SOD).
Tabela 3: Pregled osnovnih bilančnih postavk (agregirano) družb v neposredni lasti Republike Slovenije oziroma SOD za
leto 2013 (v EUR)
2013
Podatki brez družb v stečaju, likvidaciji ali V neposredni lasti SDH
V neposredni lasti RS
zapiranju
(SOD)
Sredstva (agregirano)
14.317.331.576
47.277.868.408
Kapital (agregirano)
4.955.221.844
13.625.876.557
Čisti poslovni izid z bankami
215.078.729
–2.101.053.995*
Čisti poslovni izid brez bank
330.763.729
322.515.000
Vsota knjigovodskih vrednosti deležev
658.734.782
10.589.017.397
*Vključujoč izgube Abanke, NLB in Nove KBM v letu 2013 (skupaj 2,4 milijarde eurov).

2012
V neposredni
lasti RS
47.844.819.475
12.967.659.960
–139.697.284
266.601.413
9.199.655.763

(2) Ob izključitvi Abanke, Nove KBM in NLB iz statistik – saj te zaradi svoje velikosti in predvsem velikih izgub, ki so jih beležile v letu 2013 onemogočajo vpogled v uspešnost poslovanja ostalih družb – lahko ugotovimo, da je bilo leto 2013 leto rasti čiste
dobičkonosnosti kapitala. Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) portfelja družb v neposredni lasti Republike Slovenije se je povišala
za 1,4 odstotne točke, na 1,7 %, medtem ko je ROE portfelja družb v neposredni lasti SDH znašala 8,6 %. K temu so največ pripomogli zelo dobri poslovni rezultati družb oziroma skupin Krka, Telekom Slovenije, Petrol, Zavarovalnica Triglav ter HSE, DARS
in Gen, ki imajo v portfelju tudi relativno veliko utež. Na drugi strani in z najslabšimi rezultati je še vedno panoga financ, z izjemo
zavarovalnic, kamor poleg zavarovalnic in bank sodijo še finančni holdingi in družbe tveganega kapitala.
Slika 1: Zneski pobranih dividend Republike Slovenije, SOD/SDH v letih 2012–2014 (v EUR)

(3) V letu 2013 je država od družb pobrala višji znesek dividend. V primerjavi z letom 2012 so se skupne pobrane dividende
Republike Slovenije povišale za 5,3 % (skupaj so znašale 112,4 milijona eurov), dividende SDH pa za 8,4 % (skupaj 34,8 milijona
eurov). Podobno kot pri sami sestavi portfelja je tudi za dividende, ki jih prispevajo posamezne družbe, značilna relativno visoka
koncentriranost. V obeh primerih, tako pri Republiki Sloveniji kot SDH, namreč še vedno veliko večino skupaj pobranih dividend
prispeva majhno število družb. V primeru Republike Slovenije le dve družbi, največji po izplačanih dividendah (Telekom Slovenije
in Aerodrom Ljubljana), prispevata več kot polovico vseh dividend, ki jih je Republika Slovenija pobrala v letu 2014. Pri SDH je ta
delež še večji (gre za družbi Krka in Zavarovalnica Triglav) in znaša dobrih 63 %.
1.3 Poslovanje družb v neposredni lasti Republike Slovenije
(1) V primerjavi z letom prej se je v letu 2013 premoženje države (v obliki neposrednih kapitalskih deležev Republike Slovenije
v gospodarskih družbah) nekoliko povečalo. Merjeno s knjigovodsko vrednostjo teh deležev je premoženje Republike Slovenije
poraslo za 1,4 milijarde eurov. Porast je posledica predvsem dokapitalizacije in podržavljenja NLB, Nove KBM in Abanke konec leta
2013. Hkrati so poslovni rezultati teh treh bank v letu 2013, ki so vključeni tudi v spodnji tabeli, pomembno prispevali k negativnemu
agregiranemu čistemu poslovnemu izidu družb v lasti države (–2,1 milijarde eurov; brez omenjenih bank bi agregirani čisti poslovni
izid v letu 2013 znašal +333 milijonov eurov). V spodnji tabeli je treba upoštevati, da zaradi posebnosti poslovanja in pomanjkanja
podatkov niso zajete družbe v likvidaciji, stečaju ali zapiranju. Prav tako v številkah za leto 2013 ni upoštevana naložba Republike
Slovenije v SDH, ki je kot upravljavec naložb Republike Slovenije v nadaljevanju predstavljen posebej.
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(2) V nadaljevanju je predstavljenih nekaj osnovnih finančnih podatkov družb v neposrednem lastništvu Republike Slovenije,
agregiranih po posameznih panogah, v letu 2013 oziroma na dan 31. decembra 2013 (brez družb v likvidaciji, stečaju ali zapiranju).
Tabela 4: Pregled agregiranih finančnih podatkov družb z neposrednim lastništvom Republike Slovenije – po panogah v letu
2013 brez družb v stečaju, likvidaciji ali zapiranju (v EUR)
Panoge*
Energetika
Gospodarske javne službe
Invalidska podjetja
Pošta in telekomunikacije
Prehrambena industrija

Sredstva

Kapital

Čisti poslovni izid

KV deležev RS

6.484.395.510

3.789.929.839

139.527.348

3.406.306.461

51.576.288

30.363.083

674.850

10.895.592

4.673.093

2.426.597

–285.147

1.990.497

1.700.439.797

1.005.684.534

36.943.853

697.098.630

262.186.849

88.320.187

821.570

508

Proizvodni sektor

2.595.590.790

1.668.659.568

161.109.348

91.465.902

Promet, transport in infrastruktura

7.009.273.469

3.052.004.887

77.534.115

2.839.617.582

RRA

21.057.302

5.653.194

–656.018

642.977

Splošni gospodarski sektor

16.296.866

5.642.097

–54.909

35.851

Turizem

11.954.046

10.277.235

–725.770

5.859.770

1.741.026.426

947.384.530

–161.824.622

910.818.061

13.383.628

11.865.349

–400.616

5.805.692

24.288.907.000

2.417.128.000

–2.423.569.000

2.414.921.612

Finančni holdingi
Družbe tveganega kapitala
Banke
Zavarovalnice
SKUPAJ

3.077.107.344

590.537.457

69.851.003

203.558.261

47.277.868.408

13.625.876.557

–2.101.053.995

10.589.017.397

*Brez družb v stečaju, likvidaciji ali zapiranju.
Vir: Letni izkazi družb, izračuni SDH.
(3) Še nekoliko podrobnejši vpogled v uspešnost poslovanja družb (agregirano po panogah) ponuja spodnja tabela, iz
katere je med ostalim razviden izjemno slab rezultat finančnih družb (z izjemo panoge zavarovalništva. Na drugi strani so, poleg
zavarovalnic, v letu 2013 relativno uspešno poslovale družbe iz panog energetike, pošte in telekomunikacij (skupina Telekom
Slovenije) ter proizvodnega sektorja (skupina Krka), ki so dosegle solidno čisto dobičkonosnost kapitala ob zmernem finančnem
vzvodu (razmerju med celotnimi sredstvi in lastniškim kapitalom). Z vidika možnosti servisiranja finančnih dolgov, merjeno z
razmerjem neto dolg/EBITDA, izstopa panoga finančni holdingi, omeniti velja še panogo promet, transport in infrastruktura oziroma
konkretneje družbo DARS, kjer ta količnik znaša 10,4.
Tabela 5: Pregled finančnih kazalcev družb z lastništvom Republike Slovenije – po panogah v letu 2013
Panoge*

EBIT marža

Finančni vzvod

Neto dolg/
EBITDA

ROE

Energetika

4,3 %

1,7

2,0

3,7 %

Gospodarske javne službe

3,0 %

1,7

–0,9

2,2 %

–4,7 %

1,9

5,8

–11,8 %

7,3 %

1,7

1,2

3,7 %

Invalidska podjetja
Pošta in telekomunikacije
Prehrambena industrija

3,8 %

3,0

4,4

0,9 %

16,3 %

1,6

0,5

9,7 %

Promet, transport in infrastruktura

12,0 %

2,3

8,1

2,5 %

RRA (predviden prenos na SRRS)

–53,8 %

3,7

n. s.

–11,6 %

1,3 %

2,9

8,0

–1,0 %

–51,1 %

1,2

n. s.

–7,1 %

–8,2 %

1,8

20,8

–17,1 %

Proizvodni sektor

Splošni gospodarski sektor
Turizem
Finančni holdingi
Družbe tveganega kapitala

n. p.

1,1

n. p.

–3,4 %

Banke

n. s.

10,0

n. s.

–100,3 %

Zavarovalnice

n. s.

5,2

n. s.

11,8 %

*Brez družb v stečaju, likvidaciji ali zapiranju.
Vir: Letni izkazi družb, izračuni SDH.
(4) K pozitivnemu ROE portfelja neposrednih naložb Republike Slovenije kot celote so največ prispevale družbe iz panog
energetike in prometa, transporta in infrastrukture ter družbi Zavarovalnica Triglav in Telekom Slovenije (na izračun ROE vplivajo
deleži (merjeno s knjigovodsko vrednostjo teh deležev), ki jih ima Republika Slovenija v posamezni družbi oziroma panogi). ROE
portfelja Republike Slovenije je v primerjavi z letom 2012 porasel za 1,4 odstotne točke na 1,7 %. Pri tem je pomembno izpostaviti,
da je bila iz izračuna ROE za leto 2013 izločena bančna panoga, saj bi družbe Abanka, Nova KBM in NLB zaradi izrednih razmer
v bančnem sektorju, ki so pripeljale do podržavljenja teh bank konec leta, z velikostjo svojega kapitala in ustvarjenimi izgubami
izkrivile celotno sliko in onemogočile prikaz poslovanja družb po ostalih panogah.
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Slika 2: ROE portfelja neposrednih naložb Republike Slovenije v letih 2012 in 2013*

*V letu 2013 niso upoštevane banke.
Vir: Letno poročilo 2012 AUKN, letni izkazi družb, izračuni SDH.
Slika 3: Prispevek posamezne panoge k ROE portfelja v letu 2013

Vir: Letni izkazi družb, izračuni SDH.
(5) Med posameznimi družbami, ki so zaradi velikosti deleža Republike Slovenije v njih ali/in visoke čiste dobičkonosnosti
lastniškega kapitala največ prispevale k pozitivnemu ROE portfelja neposrednih naložb Republike Slovenije, so bile skupina HSE,
DARS, skupina Telekom Slovenije, skupina Zavarovalnica Triglav in skupina GEN. Na nasprotni strani seznama so se znašle
skupina KAD, Pošta Slovenije, skupina Peko in skupina Nafta Lendava.
1.4 Primerjava lastništva Republike Slovenije z državami OECD in Evropske unije
(1) Premoženje Republike Slovenije je še vedno zelo koncentrirano, saj so v letu 2013 tri največje panoge (energetika,
promet, transport in infrastruktura ter finance, ki vključujejo banke, zavarovalnice, finančne holdinge in družbe tveganega
kapitala) predstavljale dobrih 92 % vseh kapitalskih deležev Republike Slovenije, merjeno s knjigovodsko vrednostjo teh
deležev.

Uradni list Republike Slovenije
2013

Št.

53 / 17. 7. 2015 /

Stran

6031

Slika 4: Deleži posameznih panog v portfelju Republike Slovenije, merjeno s knjigovodsko vrednostjo na dan 31. decembra

Vir: Letni izkazi družb, izračuni SDH.
(2) Kot je razvidno v publikaciji The Size and Composition of the SOE Sector in OECD Countries (Hans Christiansen: 2011), v
državah OECD na splošno prevladuje večinsko državno lastništvo v treh panogah, ki predstavljajo 74 % vrednosti vseh kapitalskih
deležev države, in sicer so to energetika, finance in transport. V primerjavi z državami OECD v Sloveniji izstopa predvsem finančni
sektor, ki predstavlja 33 % vrednosti, pri državah OECD pa 24 %, vendar tu ne prevladujejo banke, temveč v glavnem zavarovalnice
in pokojninske in druge specializirane finančne entitete. Podobno je pri transportu, ki v Sloveniji predstavlja 27 %, v državah OECD
pa 19 %. Energetika predstavlja skoraj enak delež, tj. 32 % oziroma 31 %, če pri državah OECD, tako kot pri Sloveniji, kot energetiko
upoštevamo elektriko in plin ter rudnike. Proizvodni sektor v Sloveniji predstavlja 1 % in tako zaostaja za deležem v OECD, vendar
pa je treba pri tem opozoriti, da je proizvodni sektor v državah OECD relativno velik (7 %) predvsem zaradi družb General Motors
v ZDA in Tobacco na Japonskem.
Slika 5: Deleži posameznih panog v državah OECD glede na knjigovodsko vrednost

Slika 6: Primerjava treh največjih panog v Sloveniji in državah OECD
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(3) Kljub primerljivosti razdeljenosti družb v državni lasti po panogah v Republiki Sloveniji in državah OECD pa je pomembna
razlika v obsegu kapitala družb, v katerih ima država večinske deleže. Urad za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljnjem
besedilu: UMAR) v publikaciji Poročilo o razvoju 2014 opozarja na velik delež države v družbah, ki se je v času finančne krize še
povečal. Prisilne poravnave in stečaji družb so namreč prisilili banke, da posojila zamenjajo za lastniške deleže v teh družbah,
državo pa, da dokapitalizira državne banke. To je posredno in neposredno povečalo lastniške deleže države v družbah. Delež
kapitala družb, v katerih ima država večinske deleže, se je po podatkih UMAR-ja v celotnem kapitalu slovenskega podjetniškega
sektorja med finančno krizo povečal, in sicer s 16,4 % na 23,2 % v letu 2012, vključno z družbami, v katerih ima država več kot
četrtinski lastniški delež, pa na 30 %. S tem se Slovenija uvršča med tiste države OECD, ki imajo najvišji delež družb v državni lasti.
Evropska komisija, ki črpa iz podatkov OECD, v dokumentu Country Report Slovenia 2015 ugotavlja, da je udeleženost slovenske
države v nacionalni ekonomiji med najvišjimi v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU). Delež družb z več kot 50-odstotnim
državnim lastništvom je po knjigovodski vrednosti v deležu BDP daleč najvišji, z upoštevanjem tudi družb z državnim deležem
od 10 % do 50 % pa drugi najvišji. Na drugi strani je delež zaposlenih v državnih družbah v odstotku vseh zaposlenih v Sloveniji v
obeh primerih tretji najvišji.
Slika 7: Knjigovodska vrednost državnih družb v Evropski uniji (kot % BDP)

Slika 8: Zaposlenost v državnih družbah v Evropski uniji
(kot % celotne zaposlenosti)

Vir: Country Report Slovenia 2015, Evropska komisija.
*»Manjšinski delež« – družbe s kapitalsko naložbo države od 10 % do 50 %
**»Večinski delež« – družbe s kapitalsko naložbo države nad 50 %
(4) UMAR v Ekonomskih izzivih 2014 poudarja, da v Sloveniji družbe v večinski državni lasti praviloma izkazujejo nižjo
uspešnost poslovanja kot druge družbe na enakih področjih dejavnosti, merjeno s produktivnostjo, dobičkonosnostjo in EBITDA
(dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo, ki je eno od meril učinkovitosti družb). Njihovi rezultati so še posebej
slabi glede na dobiček iz poslovanja, kar kaže, da imajo težave že s svojo osnovno dejavnostjo. Tudi analiza stanja portfelja
kapitalskih naložb države v tej strategiji ugotavlja, da poslovanje družb v državni lasti na splošno ni ustrezno, zato je nujno, da se
s strategijo določi tudi povečanje donosnosti kapitala, ki jo bodo morali zagotoviti SDH in posamezne družbe s kapitalsko naložbo
države z uresničevanjem ostalih ciljev, ki jih določa ta strategija upravljanja.
2. poglavje
UTEMELJENOST DRŽAVNEGA LASTNIŠTVA
2.1 Utemeljenost in delež državnega lastništva v državah OECD
(1) Trajna (popolna ali delna) kapitalska udeležba države v posameznih družbah je v skladu s prakso držav OECD utemeljena
s posebno vlogo in pomenom, ki ju imajo posamezni sektorji in posamezne družbe za dolgoročen gospodarski razvoj države.
Kapitalska udeležba države pri tem odločilno vpliva na to, da je delovanje družbe, vsaj v določenem oziru, drugačno od zasebnih
družb v enakih okoliščinah. Družba v delni ali popolni državni lasti ni zavezana k zgolj kratkoročni maksimizaciji dobička, temveč
se pričakuje, da bo v zasledovanju pregledno in demokratično opredeljenih širših družbenih ciljev poslovala v skladu z višjimi
standardi korporativne družbene odgovornosti. Vendar pa slednje ne more in ne sme biti opravičilo za pretirano odstopanje od
učinkovitega in ekonomičnega poslovanja.
(2) V državah OECD je državno lastništvo v družbah utemeljeno v naslednjih primerih:
1. Naravni monopol – državno lastništvo v učinkovito upravljanem podjetju je ekonomsko upravičeno v nekaterih sektorjih,
kjer bi stroški regulacije presegali koristi od povečane učinkovitosti privatizirane družbe. Predvsem v naravnih monopolih želijo
države obdržati večinski lastniški delež.
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2. Prvotni operater – kljub uvedbi konkurence je v nekaterih, predvsem omrežnih sektorjih državno lastništvo upravičeno v
družbah, ki opravljajo ključne javne storitve (gospodarske javne službe), kot so javni potniški promet, poštne storitve, vzdrževanje
infrastrukture itd.
3. Nepopolne pogodbe – kadar izvajanja javnih služb, ki imajo pomembne eksternalije, zaradi negotovih dogodkov ali hitro
spremenljivega okolja ni mogoče dovolj natančno vnaprej opredeliti, da bi jih bilo mogoče pogodbeno prenesti na zasebnega
ponudnika. Nekatere države s tem argumentom vzdržujejo javni nadzor nad strateško pomembnimi letališči in letalskimi družbami.
4. Industrijska politika in razvojne strategije – države lahko eksternalije, ki jih zagotavljajo posamezne družbe, uporabijo kot
pomemben instrument industrijske in razvojne politike. Pri tem je uporaba državnega lastništva kot instrumenta vladne politike
lahko defenzivne ali proaktivne narave:
– defenzivne prakse – države lahko ohranjajo državno lastništvo v nekaterih družbah zaradi ciljev vzdrževanja višje ravni
zaposlenosti, zaradi ohranjanja razvojnih in vodstvenih funkcij v domači državi ali zasledovanja drugih ciljev, kot je lažje stabiliziranje
poslovnih ciklov; skupni razlog je v korigiranju tržnih nepopolnosti, ki bi se zgodile v primeru povsem zasebnega lastništva;
– proaktivne strategije – nekatere družbe s svojo dejavnostjo ustvarjajo ključne učinke, ki so pomembne za hitrejši,
uravnotežen in trajnostni gospodarski razvoj; državno lastništvo v takšnih družbah zagotavlja možnost enakega dostopa do teh
storitev vsem subjektom na trgu – gre predvsem za naložbe na področjih, kjer se pričakuje dolgoročne ekonomije obsega, za
naložbe v ključno infrastrukturo, ki je pomembna za razvoj družb v ostalih sektorjih, za naložbe, ki spodbujajo ustvarjanje in prenos
znanja v druge sektorje in ki imajo pomembne tehnološke »spilloverje«.
(3) Ob teh formalnih razlogih pa mnoge države uporabljajo tudi specifične argumente za državno lastništvo, kot so strateška
narava posameznega sektorja (kmetijstvo, gozdarstvo, ladjedelništvo, proizvodnja nuklearne energije itd.) ali strateška narava
specifične družbe (ohranjanje blagovne znamke, ohranjanje naravne in kulturne dediščine itd.), ali ki so kako drugače simbolno
pomembni za samobitnost naroda.
(4) Ključno pri presoji za ohranjanje lastniškega deleža države v družbah v skladu z navedenimi nacionalnimi prioritetami je,
da so bile prioritete oblikovane pregledno in v skladu z javnim interesom in da so bile sprejete na demokratičen in reprezentativen
način.
(5) Države OECD se med seboj razlikujejo glede filozofije nujnosti/potrebnosti državnega lastništva in posledično kapitalske
udeležbe v družbah. Eno skrajnost predstavljajo države, ki presojajo potrebnost državne lastniške udeležbe z vprašanjem, ali bi
lahko neke proizvode in storitve zagotavljale zasebne družbe ali ne (Izrael). Sledijo države, ki lastniško vlogo države utemeljujejo
na tem, ali je javni interes v neki dejavnosti mogoče zagotavljati z učinkovito regulacijo med konkurenčnimi zasebnimi družbami ali
ne (Nova Zelandija). Pri tem so v državnem lastništvu predvsem družbe, katerih dejavnost v pomembnem delu temelji na naravnem
ali pravnem monopolu. Na Nizozemskem je lastniška vloga države utemeljena predvsem s strateškimi sektorskimi prioritetami in
je večinoma vezana na infrastrukturne dejavnosti, pri čemer so mnoge državne družbe nastale kot posledica funkcionalne ločitve
družb na infrastrukturni del in operaterja.
(6) Na drugi strani spektra so države, ki potrebnost državnega lastništva utemeljujejo s splošnim javnim interesom, izvajanjem
vladnih politik ali upravljanjem z naravnimi in pravnimi monopoli (Madžarska). Na skrajnem robu med državami OECD glede
filozofije o potrebnosti državnega lastništva pa je Norveška, kjer je normalno, da država skupaj z zasebnimi lastniki usklajeno
upravlja s posameznimi družbami, oziroma kjer je zaradi učinkovitosti institucionalne ureditve upravljanja s kapitalskimi naložbami
država percipirana kot enako učinkovit lastnik kot zasebni lastniki. Med dodatnimi argumenti za državno lastništvo v številnih
primerih uporabljajo argument odprave tržnih nepravilnosti, potrebo po nadzorovanju nad prihodki od naravnih virov oziroma
potrebo po ohranitvi nekaterih ključnih družb v norveških rokah.
(7) V skladu z različno filozofijo glede potrebnosti državnega lastništva so v državah OECD opredeljeni tudi kriteriji za
razvrščanje državnih družb v različne razrede, in sicer:
– Madžarska: profitne ali neprofitne državne družbe;
– Izrael: komercialne in nekomercialne državne družbe;
– Nizozemska: ni formalnega kriterija – vse državne družbe naj bi maksimirale dobiček;
– Nova Zelandija: profitne državne družbe in družbe z mešanimi cilji;
– Norveška: štiri kategorije državnih družb: (1) komercialna, (2) komercialna z nujnostjo ohranitve sedeža na Norveškem,
(3) komercialna z nekaj nekomercialnimi cilji, in (4) državne družbe v skladu s sektorskimi politikami.
2.2 Utemeljenost državnega lastništva v strateških razvojnih prioritetah Republike Slovenije
Skladno s prakso držav članic OECD presoja o upravičenosti kapitalskih naložb Republike Slovenije v odsotnosti nove
strategije razvoja Republike Slovenije sledi ciljem posameznih področnih in sektorskih strategij. Strategija upravljanja tako temelji
na sledečih dokumentih:
– Izhodišča strategije pametne specializacije (z dne 24. 4. 2015),
– Slovenska industrijska politika (vlada, št. 31000-1/2013/5 z dne 6. 2. 2013),
– Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11),
– Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za infrastrukturo z dne 15. 10. 2014),
– Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04),
– Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (vlada, 27. 6. 2012),
– Strategija slovenskega bančnega sistema in
– Strategija za sektor zavarovalništva.
2.2.1 STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE IN SLOVENSKA INDUSTRIJSKA POLITIKA
(1) Strategija pametne specializacije (v nadaljnjem besedilu: SPS) opredeljuje področja s kritično maso znanja, kapacitet
in kompetenc, na katerih ima Slovenija inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem za krepitev svoje
prepoznavnosti. Pametna specializacija je torej strategija za:
– krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove raziskovalno razvojne in inovacijske sposobnosti,
– diverzifikacijo obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti ter
– rast novih in hitro rastočih industrij oziroma podjetij.
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(2) SPS predstavlja izvedbeni dokument že sprejetih strateških dokumentov. Naslavlja vse štiri cilje obstoječe Strategije
razvoja Slovenije 2006-2013 v delu, ki se nanaša na vzpostavitev »inovacijske družbe znanja«. V tem delu ima Slovenija že
opredeljene tri ključne področne strategije in sicer RISS (Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije), SIP (Slovensko
industrijsko politiko) ter Digitalno agendo, s posameznih vidikov pa so seveda lahko relevantne tudi druge strategije, npr. na
področju varstva narave, energije, izobraževanja in podobno. SPS integrira in konkretizira usmeritve v enovit in konsistenten okvir,
ki omogoča izvedbo usmerjenih in medsebojno dopolnjujočih ukrepov.
(3) SPS izhaja iz predpostavke, da je ključna naloga države v vzpostavljanju pogojev za poslovanje in življenje. SPS zato
najprej naslavlja vzpostavitev učinkovitega podjetniškega in inovacijskega ekosistema, ki zagotavlja, da je vsaka iniciativa s
potencialom za rast in ustvarjanje delovnih mest za to državo prioriteta in da bo ustrezno naslovljena in podprta. Opredelitev
prednostnih področij je glavna naloga SPS in pomeni identifikacijo tistih področij, kjer je za uspeh in preboj nujno potrebno
sodelovanje večih deležnikov, praviloma po logiki »triple helixa« in kjer imajo torej družbe v lasti države pomembno vlogo
spodbujevalca in pomen družbeno odgovornega kapitala, tudi pri spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Na teh področjih
bo vzpostavljeno tesno, strateško povezovanje med deležniki samimi, kakor tudi med deležniki in državo, ki bo še posebej skrbno
prisluhnila potrebam teh področij – npr. ko gre za zagotavljanje človeških virov, mednarodno promocijo, pametna javna naročila
ali odpravo zakonodajnih in birokratskih ovir.
(4) Izhodišča SPS z dne 24. 4. 2015, objavljena na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko identificirajo tri prednostna področja (zdravo bivalno in delovno okolje, naravni in tradicionalni viri za prihodnost,
(S)industrija 4.0), ki gradijo na presečnih tehnologijah iz številnih področij, na katerih se bodo v nadgradnji strategije še iskala ožja
področja, v katera bo vlagala tudi industrija, in sicer:
1. Zdravo bivalno in delovno okolje
Področja uporabe – domene, v okviru katerih naj se identificirajo najperspektivnejša tehnološka področja ter produktne smeri:
– Pametna mesta in skupnosti kot npr.: pametna omrežja, lokalna energetska samooskrba ter trajnostna mobilnost in
dostopnost.
– Pametne zgradbe in dom kot npr.: celoviti sistemi upravljanja zgradb, dom in delovno okolje prihodnosti ter pametne domače
naprave.
2. Naravni in tradicionalni viri za prihodnost
Področja uporabe – domene, v okviru katerih naj se identificirajo najperspektivnejša tehnološka področja ter produktne smeri:
– Mreže za prehod v krožno gospodarstvo kot npr.: reciklaža, razvoj tehnoloških in bioloških materialov, pridobivanje
alternativnih goriv, pretvorba, distribucija in shranjevanje energije, ter upravljanje virov (čista voda, čist zrak, neonesnažene
pridelovalne površine).
– Lesna veriga kot npr.: prehod od prodajanja naravnega vira k razvoju in proizvodnji novih inovativnih izdelkov.
– Trajnostna pridelava hrane kot npr.: pripoznanje Slovenije kot ponudnika vrhunske (najkakovostnejše, nadstandardne in
naravne) hrane, vzpostavljanje kratkih tržnih poti oziroma verig preskrbe s hrano.
– Trajnosti turizem kot npr.: butični, ekološki in zdraviliški, s poudarkom na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskemu
doživetju ob upoštevanju naravnih in kulturnih danosti.
3. (S)industrija 4.0
Področja uporabe – domene, v okviru katerih naj se identificirajo najperspektivnejša tehnološka področja ter produktne smeri:
– Pametne tovarne kot npr.: pametni stroji, mehatronski sistemi, tehnologije vodenja in organizacije.
– Medicina kot npr.: farmacija, translacijska medicina, medicinski instrumenti, naprave in pripomočki.
– Mobilnost kot npr.: prehod od razvoja posamičnih komponent in materialov k razvoju celovitih rešitev, sestavljenih iz
najzahtevnejših produktov z visoko dodano vrednostjo, ki so energetsko in snovno učinkoviti in ki ustrezajo najzahtevnejšim
tehničnim standardom.
– Razvoj materialov kot končnih produktov kot npr.: metalurgija in predelava kovin.
Tabela 6: Slovenska industrijska politika identificira sledeče izzive in priložnosti ter usmeritev na prednostna tehnološka in
industrijska področja
Izziv

Prednostna tehnološka področja

Ključni industrijski sektorji

Okoljsko – energetski
izziv in učinkovita
uporaba naravnih virov,
ki temelji na trajnostni
proizvodnji in potrošnji

Okoljske tehnologije (tehnologije za URE,
vključno z varčno porabo energije, tehnologije
za OVE, tehnologije za povečevanje snovne
učinkovitosti …)

Energetika / »Smart« sistemi
Trajnostno gradbeništvo
Predelovalne dejavnosti (še posebno
lesno-predelovalna industrija, kovinska,
elektroindustrija in elektronika)
Kemijska in procesna industrija

Trajnostna mobilnost

Tehnologije za trajnostno mobilnost

Avtomobilska industrija

Hrana, zdravje in staranje
prebivalstva

Biotehnologija ter druge tehnologije povezane z
izzivom

Farmacevtska industrija

Potencial KET – Ključnih
spodbujevalnih tehnologij

Nanotehnologije, mikro- in nanoelektronika,
fotonika, biotehnologija, napredni materiali,
napredne proizvodne in procesne tehnologije

Živilsko-predelovalna industrija in
trajnostna pridelava hrane
Trajnostni turizem
IKT
Elektroindustrija in elektronika
Novi materiali
Kovinsko – predelovalna industrija,
strojegradnja in orodjarstvo
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2.2.2 RAZISKOVALNO-INOVACIJSKA STRATEGIJA, STRATEGIJA PROMETA IN RESOLUCIJA
O NACIONALNEM ENERGETSKEM PROGRAMU
(1) Na drugi strani pa se (ob zastavljenih ciljih) Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 in
Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji osredotočata na ukrepe in podporne mehanizme, s katerimi bo mogoče doseči
uresničevanje usklajenih razvojnih prioritet v identificiranih panogah.
(2) Pri tem Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije identificira naslednje cilje:
– krepitev povečevanja števila raziskovalcev in razvojnikov v gospodarstvu;
– mednarodno povezovanje pri dostopu do velikih raziskovalnih infrastruktur;
– krepitev vlaganja v raziskave in razvoj;
– promocija znanosti, ustvarjalnosti in inovativnosti.
(3) Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji se osredotoča na štiri ključne prioritete (izboljšanje mobilnosti in
dostopnosti; izboljšanje oskrbe gospodarstva; izboljšanje prometne varnosti in varovanja; zmanjšanje porabe energije), pri čemer
kot ključne ukrepe identificira povečana vlaganja v modernizacijo in izgradnjo transportne infrastrukture.
(4) Z vidika utemeljenosti državnega lastništva v posameznih gospodarskih družbah je pomembna tudi Resolucija o
Nacionalnem energetskem programu, ki opredeljuje naslednje cilje:
– zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe z električno energijo;
– dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov (elektrika, plin, goriva);
– zagotavljanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.
(5) Ker gre pri tem za ključne strateške in varnostne cilje Republike Slovenije, to tudi determinira potrebo države po lastniškem
obvladovanju družb na področju proizvodnje, distribucije in skladiščenja energentov.
2.2.3 AKCIJSKI NAČRT ZA POVEČEVANJE KONKURENČNOSTI GOZDNO-LESNE VERIGE
(1) Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 je operativni dokument za
povečanje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne vrednostne verige in sledi Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu (Uradni
list RS, št. 111/07). Akcijski načrt opredeljuje les kot strateško surovino Slovenije, ki ima še veliko neizkoriščenega potenciala,
zato slovensko lesnopredelovalno industrijo umešča med strateško pomembne in perspektivne gospodarske panoge z zadostno
količino domače surovine.
(2) Ključni cilji akcijskega načrta so:
– ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve,
– povečanje poseka in negovanosti gozdov, skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi,
– povečanje količine in predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi tehnologijami,
– nova delovna mesta in rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi.
(3) Med ključnimi dejavniki za uspešno izvedbo teh ciljev je tudi vzpostavitev ustreznega modela upravljanja z državnimi
gozdovi.
2.2.4 STRATEGIJA BANČNEGA SISTEMA
(1) Strategija slovenskega bančnega sistema poudarja vlogo Republike Slovenije pri razvoju in upravljanju bank, in sicer da
predvsem prek pravnega okvira in nadzornih organov bank v državni lasti poskrbi za stabilno finančno okolje in zaupanje v finančni
sistem in da na delu, kjer komercialni igralci niso prisotni, poskrbi za prevzemanje netržnih rizikov in spodbujanje trajnostnega razvoja.
(2) Še posebno pozornost tako namenja spremljanju poslovanja bank v državni lasti, ki so bile deležne izdatne državne
pomoči. Do izstopa Republike Slovenije iz lastništva teh bank je treba te banke aktivno upravljati. Iz navedenega izhajajo glavni
cilji strategije bančnega sektorja v Sloveniji:
– zagotoviti, da bančni sektor opravlja svojo narodnogospodarsko funkcijo finančnega posredovanja na dolgoročno vzdržen
način – tj. sposobnost obstati na trgu brez pomoči države;
– povečati učinkovitost poslovanja bank – tj. njihovo dobičkonosnost;
– prodati banke – tj. doseči čim višji iztržek od prodaje deležev Republike Slovenije;
– zagotoviti sistemski okvir za delovanje bank, ki bo podpiral finančno stabilnost in zaščitil sredstva davkoplačevalcev v
prihodnje.
2.2.5 STRATEGIJA ZAVAROVALNIŠTVA
(1) Strategija za sektor zavarovalništva ugotavlja, da je v skupini največjih evropskih zavarovalnic država le izjemoma
prevladujoč lastnik zavarovalnic. Zavarovalnice večinoma investirajo v dolžniške vrednostne papirje (približno 65 % portfelja), od
tega prevladujejo državne obveznice, ki se gibljejo med 55 % in 60 % v strukturi obveznic. Tudi zato je z nacionalnega vidika dobro,
da določen vpliv na upravljanje zavarovalnic ostane v Sloveniji, saj predstavlja enega od možnih stebrov lastništva in akumulacije
kapitala v finančnem sektorju kot tudi razvoj strokovnega znanja s področja zavarovalništva.
(2) Osnovni cilj za sektor zavarovalništva je razvoj novih zavarovalnih produktov, predvsem na področjih zdravstvenega in
pokojninskega zavarovanja, in širitev na regionalne trge. V okviru regulatornih usmeritev po Solventnosti II bodo zavarovalnice
zagotovile razpršenost svojih naložb glede na profil tveganja in ustrezno strukturo domačih in tujih instrumentov. Zavarovalnice v
domače instrumente ne bodo vlagale manj kot 30 % kritnih skladov.
2.3 Kriteriji za razvrstitev kapitalskih naložb v Republiki Sloveniji
(1) Kriteriji za razvrstitev kapitalskih naložb države temeljijo na utemeljenosti državnega lastništva v državah OECD in
utemeljenosti državnega lastništva v strateških razvojnih prioritetah Republike Slovenije, ki določajo vsebinske kriterije in kazalce,
na podlagi katerih se kapitalske naložbe države s strategijo razvrstijo med strateške, pomembne in portfeljske.
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(2) Med strateške naložbe so s to strategijo uvrščene družbe, ki izvajajo za državo pomembne infrastrukturne naloge in ki
razpolagajo z naravnimi monopoli, s ciljem, da le-te čim bolj uspešno ekonomsko izkoriščajo. V to skupino so uvrščeni tudi operaterji
javnih omrežij, ki so ključnega pomena za varnost in zanesljivost oskrbe gospodarstva in prebivalstva. Te družbe skrbijo za širši
družbeni interes in dostopnost javnosti do storitev pod enakimi pogoji. Pretežno državno lastništvo je potrebno tudi v primerih, ko
delovanje izključno zasebnih nosilcev gospodarskih aktivnosti lahko povzroča motnje na trgu. Strateške naložbe so naložbe, s
katerimi država poleg gospodarskih ciljev dosega tudi razvojne in druge cilje, povezane z izvajanjem posameznih javnih služb, pri
katerih se ne zasleduje zgolj poslovni interes, temveč tudi širši družbeni. V družbah, ki so opredeljene kot strateške, država ohrani
ali pridobi vsaj 50-odstotni lastniški delež + 1 delnico. Zaradi strateške narave teh naložb je pomembno, da te družbe izvajajo
le osnovno dejavnost, za katero so bile ustanovljene. Strateške družbe so nosilke inovacijske dejavnosti, imajo raziskovalnoinovacijske oddelke in se povezujejo v inovacijska omrežja z domačimi javnimi in mednarodnimi raziskovalno-inovacijskimi
inštitucijami. V to skupino naložb so uvrščene družbe, katerim so z zakonom podeljena javna pooblastila, in družbe, ki so lastnice
gospodarsko pomembne infrastrukture. Pri družbah, ki imajo v lasti infrastrukturo, je dopustno sklepati dolgoročne koncesijske
pogodbe za upravljanje z infrastrukturo po sistemu javno-zasebno partnerstvo, pri čemer je koncesnina prihodek državnega
proračuna. Skladno z ZSDH-1 lahko strategija upravljanja določi tudi konkretne strateške naložbe, pri katerih se učinkovito
uresničevanje strateških ciljev zagotavlja s časovno omejeno koncesijsko pogodbo, zato se pri teh družbah minimalni delež lahko
zniža pod 50-odstotni delež in en glas.
(3) Med pomembne naložbe so razvrščene družbe, ki so prav tako nosilci širšega gospodarskega razvoja in imajo pomembno
vlogo pri povezovanju družb v dobaviteljske verige in internacionalizaciji gospodarstva. Te družbe praviloma zagotavljajo upravljanje
po celotni verigi vrednosti, obvladujejo ključne tehnologije in imajo vse ključne poslovne funkcije v Sloveniji (tj. razvojne, finančne,
trženjske in vodstvene), vključno z vlogo strateškega upravljanja in usmerjanja poslovnih skupin. Te družbe predstavljajo tudi
pomembne udeležence kapitalskega trga. V pomembnih naložbah država ohrani kontrolni delež (25-odstotni delež + 1 delnica),
s čimer želi ohraniti ključne razvojne komponente v Sloveniji oziroma zasledovati razvojne prioritete in cilje iz strateških razvojnih
dokumentov Republike Slovenije. V to skupino naložb so lahko uvrščene tudi družbe, ki imajo pomembno vlogo pri prenosu znanja
in tehnologije. Pri posameznih pomembnih naložbah, ki so v tej strategiji upravljanja posebej določene, velja prepoved koncentracije
lastništva oziroma razpršeno lastništvo zasebnih lastnikov, in sicer do višine skupnega deleža kapitalskih naložb države. Pri teh
naložbah mora SDH oziroma upravljavec kapitalskih naložb pred kakršnim koli razpolaganjem s kapitalskimi naložbami v statutu
družbe ali na drug ustrezen način zagotoviti prepoved koncentracije lastništva posameznih zasebnih lastnikov oziroma zagotoviti
razpršenost njihovega lastništva do skupne višine deleža kapitalskih naložb države.
(4) Med portfeljske naložbe so uvrščene naložbe, v katerih država ni obvezna ohraniti kontrolnega deleža, z njimi pa SDH
upravlja in razpolaga izključno za dosego gospodarskih ciljev. V to kategorijo sodijo tudi naložbe, ki jih je treba prestrukturirati. V
to skupino se torej uvrščajo naložbe, ki so tržno zanimive, saj gre za družbe, ki dobro poslujejo, ali pa gre za naložbe v družbe, ki
pred prodajo potrebujejo aktivno sodelovanje lastnika v procesu prestrukturiranja in njihovega nadaljnjega razvoja.
(5) Glavni vsebinski kriteriji za razvrščanje družb med strateške oziroma pomembne naložbe so naslednji:
STRATEŠKE NALOŽBE
• Družbe, ki izvajajo ključne infrastrukturne naloge:
o omrežna infrastruktura ključnih elektronskih komunikacij (*)
o transportna infrastruktura (ceste, železnice)
o naravni monopoli (pristanišča itd.)
• Družbe v dejavnostih, ki so pomembne za varno in stabilno oskrbo z viri in energijo, ter operaterji javnih omrežij:
o energetika
o elektrodistribucija in distribucija in skladiščenje drugih energentov (plin, nafta)
o oskrba z vodo* in druge okoljevarstvene storitve
o nacionalni operater pristaniške dejavnosti (Luka Koper)
• Družbe, ki opravljajo pomembne javne storitve (gospodarske javne službe):
o javni potniški promet
o vzdrževanje in upravljanje javne infrastrukture (ceste, železnice, distribucijska omrežja)
• Družbe, ki povečujejo konkurenčnost celotne gozdno-lesne vrednostne verige
POMEMBNE NALOŽBE
o sistemske finančne institucije in skladi rizičnega kapitala
o loterija in igre na srečo
o razvojno in tehnološko pomembne družbe, ki obvladujejo ključne tehnologije, katerih ključne razvojne komponente naj
ostanejo v Sloveniji
o razvojni centri slovenskega gospodarstva, kompetenčni centri in centri odličnosti
o družbe, ki imajo pomembno vlogo pri povezovanju družb v dobaviteljske verige in internacionalizaciji gospodarstva
* Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14,
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99) v 70. členu določa, da se na javnem
dobru lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon. To v primeru vodnih virov določa Zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14), na podlagi katerega se lahko podeljujejo
vodovodna dovoljenja in koncesije za vodne vire, ki kot javno dobro po ustavi ostanejo v lasti Republike Slovenije.
(6) Strategija upravljanja pri razvrščanju kapitalskih naložb med strateške, pomembne in portfeljske in pri pridobivanju novih
naložb oziroma povečanju lastniškega deleža v obstoječih naložbah sledi spodnjim kriterijem, ki neposredno izhajajo iz stopnje
strateškega pomena družb, kot so opredeljeni v nacionalnih strateških dokumentih, in drugih strateških, varnostnih in širših
družbenih ciljev, ki jih zasleduje Republika Slovenija.
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Tabela 7: Kriteriji za razvrščanje kapitalskih naložb države
KRITERIJ ZA RAZVRŠČANJE KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE

Utež

A. STRATEŠKORAZVOJNI KAZALCI
1. Družba je nosilec tehnologije in razvojnih aktivnosti na področjih, ki jih Strategija pametne specializacije
uvršča med prednostna.

0,5

2. Dejavnost družbe je v okviru Slovenske industrijske politike uvrščena med prednostna področja, v okviru
katerih se bo spodbujalo razvoj tehnologij in njihovo uporabo v industrijskih sektorjih.

0,5

3. Dejavnost družbe podpira ključne cilje Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020.

0,5

4. Družba izkorišča naravni monopol ali lokacijsko rento.

1,0

5. Družba upravlja naravne vire in ima pomembno vlogo za trajnostni razvoj.

0,5

B. SEKTORSKO-PODJETNIŠKI KAZALCI
6. Dejavnost družbe podpira ključne cilje predloga Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji.

1,0

7. Dejavnost družbe je skladna z Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu.

1,0

8. Družba je lastnik blagovne znamke, ki daje Sloveniji mednarodno razpoznavnost.

0,5

C. MREŽNI KAZALCI
9. Družba je operater javnega omrežja ali gospodarske javne službe.

1,0

10. Družba je nosilec internacionalizacije in podpira mednarodno konkurenčnost Republike Slovenije.

0,6

11. Družba ima pomembno vlogo pri povezovanju družb in ima vse upravljavske funkcije v Republiki Sloveniji,
ali je pomemben nosilec regionalnega razvoja.

1,0

12. Družba deluje v dejavnosti, v kateri je ponudba izrazito omejena.

0,5

13. Družba vidno prispeva k oblikovanju ugleda in mednarodne razpoznavnosti Slovenije, k turistični ponudbi
in promociji naravnih vrednot Slovenije in promociji kulture in ustvarjalnosti.

1,0

D. JAVNOFINANČNI KAZALCI
14. Družba je integrator verige vrednosti in ima vse ključne poslovne funkcije v Sloveniji.

1,5

15. Družba ima naravo sistemske finančne institucije oziroma pomembno prispeva k stabilnosti financiranja
dolgoročnega razvoja.

1,0

16. Družba izvaja igre na srečo v večjem obsegu.

0,5

3. poglavje
CILJI UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE
3.1 Uresničevanje strateških razvojnih ciljev
(1) Cilji pri upravljanju posamezne družbe se, skladno z ZSDH-1, razlikujejo glede na njeno klasifikacijo kot strateške,
pomembne ali portfeljske naložbe. Medtem ko se pri strateških naložbah poleg gospodarskih zasleduje tudi razvojne in druge
cilje, povezane z izvajanjem posameznih javnih služb, in se pri pomembnih naložbah želi ohraniti ključne razvojne komponente v
Sloveniji, se pri portfeljskih naložbah skuša doseči izključno gospodarske cilje.
(2) Osnovni cilj strategije upravljanja je, da z zasledovanjem ciljev iz posameznih sektorskih strategij s pomembnimi in
strateškimi naložbami pozitivno prispeva k doseganju njihovih ciljev. Za doseganje vseh navedenih usklajenih strateških razvojnih
ciljev in širših družbenih strateških in varnostnih ciljev je ključna nacionalna mobilizacija vseh resursov, omogočanje prostega
dostopa do javnih dobrin in storitev vsem subjektom ter njihova ciljna osredotočenost na področja, kjer obstaja kritična masa
znanja, kapacitet in kompetenc in kjer je inovacijski potencial največji. Država lahko v namen doseganja strateških razvojnih ciljev
uporabi kapitalsko udeležbo v pomembnih družbah kot pomemben instrument ekonomske politike. Država ima lastniške deleže
v družbah, ki izvajajo pomembne infrastrukture naloge, ki razpolagajo z naravnimi monopoli in ki so operaterji javnih omrežij, s
čimer skrbijo za širši družbeni interes in zagotavljajo dostop do storitev vsem subjektom pod enakimi pogoji. Na drugi strani ima
država kapitalske deleže v družbah, ki so nosilci gospodarskega razvoja, ki imajo pomembno vlogo pri povezovanju družb v verige
vrednosti, pri prenosu znanja in tehnologije in internacionalizaciji gospodarstva.
(3) Cilj strategije upravljanja je, da z načrtnim, preglednim in učinkovitim upravljanjem kapitalskih naložb države pomembno
prispeva k uresničevanju usklajenih nacionalnih razvojnih prioritet v strateških razvojnih dokumentih prek spodbujanja konkurenčnosti
gospodarstva, tehnološkega prestrukturiranja v smeri inovativnih proizvodov in storitev z visoko tehnološko zahtevnostjo in visoko
dodano vrednostjo ter prek spodbujanja stabilne oskrbe z viri, trajnostne pridelave hrane in trajnostnega turizma.
3.2 Dvig kulture korporativnega upravljanja
(1) Urejeno korporativno upravljanje je pomembno z vidika celotne države in njene gospodarske učinkovitosti, uspešnosti
in konkurenčnosti, saj zmanjšuje tveganje neuspešnega poslovanja družb. Država ima pri tem ključno vlogo, saj se mora v
razvoj in uveljavljanje standardov in dobrih praks korporacijskega upravljanja aktivno vključiti, dobro prakso tudi izvajati in dajati
pozitivne zglede. Kakovosten sistem korporativnega upravljanja v družbah tudi pomeni, da imajo urejen in delujoč sistem notranjih
kontrol, notranje revizije, upravljanja s tveganji, kar zmanjšuje protipravna ravnanja v družbah. Prav tako tudi izboljšuje kakovost
sprejemanja odločitev in s tem zmanjšuje tveganje in spodbuja zaupanje v družbo s strani delničarjev, družbenikov, zaposlenih in
ostalih deležnikov. Pomemben je tudi njegov pomen izboljšanja morale in etike med zaposlenimi.
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(2) SDH mora kot upravljavec kapitalskih naložb države za doseganje ciljev upravljanja stremeti k dvigu nivoja korporativnega
upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države, zasledovati dolgoročen interes družb, ki so lahko izključno ekonomski cilji,
nacionalno strateški, kombinacija obeh in hkrati usmerjeni k trajnostnemu razvoju družb ter k vzpostavitvi take lastniške strukture, ki
bo dolgoročno zagotavljala učinkovito upravljanje, konkurenčnost in uspešen razvoj. Dolgoročna vizija SDH je postati prepoznaven
kot ozaveščen, aktiven in vzoren gospodar, ki bo izvajal najboljšo prakso korporativnega upravljanja.
(3) Strategija upravljanja je osnovni in najpomembnejši akt upravljanja kapitalskih naložb države, na katerem temelji celoten
koncept ZSDH-1. Brez nje se ključni cilji zakona, ki so ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od drugih funkcij
države, koncentrirano upravljanje, pregleden sistem upravljanja in upravljanje naložb v skladu z mednarodnimi smernicami dobre
prakse ne morejo uresničiti v ustreznem obsegu. Strategija upravljanja torej daje vladi kot skupščini SDH, državnemu zboru kot
zakonodajalcu in varuhu državnega premoženja ter SDH kot upravljavcu kapitalskih naložb države ustrezne podlage in odgovornost
za učinkovito in pregledno upravljanje, kar pa se bo v polni meri doseglo z imenovanjem strokovnih in neodvisnih članov nadzornih
svetov in uprav družb s kapitalsko naložbo države. S tem je eden temeljnih ciljev strategije okrepiti tudi strokovnost in neodvisnost
upravljanja.
(4) Zelo pomembna naloga SDH v okviru upravljanja je imenovanje strokovnih in izkušenih članov kadrovske komisije
in organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države, zato mora uprava SDH dosledno, pregledno in odgovorno izvajati vse
postopke pridobivanja in imenovanja kandidatov, vključno z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, kot to določa ZSDH-1. Enako
velja tudi za Kadrovsko komisijo, ki kot posvetovalno telo uprave SDH skladno z ZSDH-1 izvaja postopke pridobivanja kandidatov
za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države. Temelj za to pa je pregledno in strokovno imenovanje članov uprave
SDH, kar mora z najvišjo možno skrbnostjo zagotoviti nadzorni svet SDH, katerega člane predlaga vlada in imenuje državni zbor
z doslednim upoštevanjem predpisanega postopka in pogojev, kot jih določa ZSDH-1. Le takšni postopki bodo namreč doprinesli
k izboljšanju učinkovitosti upravljanja kapitalskih naložb države in izpolnjevanju ostalih ciljev strategije.
(5) Strategija upravljanja daje SDH tudi potrebno podlago za povečanje učinkovitosti in pripravo meril za merjenje uspešnosti
družb s kapitalsko naložbo države, ki jih mora SDH oblikovati glede na vrsto naložbe najpozneje v enem mesecu, vlada pa potrditi
najpozneje v dveh mesecih od sprejetja te strategije. Merila za vrednotenje uspešnosti družb s strateško naložbo morajo upoštevati
strateške cilje in določati tudi ekonomske in finančne cilje, kot jih določa ta strategija upravljanja. Za vrednotenje uspešnosti
pomembnih naložb in portfeljskih naložb so merila lahko le finančna in ekonomska ter taka, ki vrednotijo družbeno odgovornost
ravnanja družb. SDH spremlja poslovanje družb s kapitalsko naložbo države skladno z merili in cilji te strategije. Pregleduje
uspešnost doseganja ciljev, preverja poslovanje in poročanje, pri čemer lahko uporabi vse zakonite metode pridobivanja informacij.
(6) Člani organov upravljanja SDH morajo zagotavljati izpolnjevanje ciljev iz te strategije in pri tem ravnati s skrbnostjo,
opredeljeno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in načeli upravljanja naložb, ki jih predpisuje ZSDH-1, in so pri tem odgovorni
skladno z določbami navedenih zakonov.
3.3 Povečanje učinkovitosti razpolaganja z naložbami
(1) Razpolaganje z naložbami je obremenitev, prodaja, zamenjava ali vsak drug pravni posel, na podlagi katerega se naložba
SDH ali Republike Slovenije prenese na drugo pravno ali fizično osebo.
(2) Z naložbami, ki so s strategijo določene za pomembne ali strateške, se lahko razpolaga do v ZSDH-1 predpisanih
minimalnih deležev, in sicer praviloma s ciljem povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi in/ali denarnimi vložki zasebnih vlagateljev,
pri čemer družbe na ta način pridobljene vložke uporabijo izključno za povečanje vrednosti posamezne naložbe in zagotovitev
ustreznih pogojev za nadaljnji razvoj družbe. Pri razpolaganju z najpomembnejšimi naložbami bo upravljavec kapitalskih naložb
države zasledoval cilje, ki so pomembni z vidika stabilne gospodarske rasti in so v skladu s pravili o državnih pomočeh, kot so:
zaposlovanje, konkurenčnost in uspešnost družb, izboljšanje javnih storitev in razvoja družb v prihodnje. SDH podrobnejše cilje
razpolaganja s posameznimi kapitalskimi naložbami države določi na podlagi strategije v letnem načrtu upravljanja naložb.
(3) SDH mora predvideti tudi postopke razdolževanja in prestrukturiranja družb, in sicer za tiste družbe, ki imajo v povprečju
premalo lastnega kapitala in so prezadolžena, zato je nujno, da začnejo s postopki prestrukturiranja. Brez finančnega, lastniškega
in poslovnega prestrukturiranja družb je težko pričakovati izboljšanje gospodarske situacije v državi. Prodaja večjega števila
portfeljskih kapitalskih naložb države v kratkem času ni izvedljiva, zato je pomembno, da SDH v vmesnem obdobju zagotovi, da
upravljanje družb premišljeno vodijo strokovno usposobljeni menedžerji, ki sledijo dobrim poslovnim in upravljavskim praksam
ter izvedejo ustrezno prestrukturiranje in s tem ustvarijo ustrezne pogoje za svoj razvoj in povečanje vrednosti. SDH mora v
pripravljalnih postopkih prodaje kapitalskih naložb države zagotoviti tudi varovanje morebitnih umetniških zbirk in kulturnih
spomenikov javnega oziroma nacionalnega pomena kot del trajno dostopnega nacionalnega kulturnega bogastva Republike
Slovenije.
(4) Opredelitev posameznih kapitalskih naložb za strateške ali pomembne temelji na v tej strategiji določenih kriterijih za
razvrstitev kapitalskih naložb, in sicer na osnovi presoje opravljanja osnovne dejavnosti posamezne naložbe. SDH mora v skladu
s to utemeljitvijo pregledati vse strateške in pomembne naložbe, ki jih upravlja, in njihove kapitalske naložbe v drugih družbah
(družbe v večinski lasti, odvisne družbe, manjšinske naložbe v družbah itd.) ter pri tem slediti cilju opravljanja osnovne dejavnosti
posamezne družbe oziroma podpiranja ključne dejavnosti matičnih družb. Pri tem mora SDH upoštevati tudi morebitne kapitalske
naložbe družb v drugih družbah s kapitalsko naložbo države, ki so opredeljene kot pomembne ali strateške, in v skladu s tem
zagotoviti ustrezne in utemeljene postopke razpolaganja s kapitalskimi naložbami v drugih družbah. V teh primerih mora nadzorni
svet posamezne družbe pred razpolaganjem z deleži v drugih družbah pridobiti soglasje SDH.
(5) Prodaja kapitalskih naložb je tudi glavna priložnost, da Slovenija privabi tuje investitorje in generira gospodarsko rast.
Izvajanje politike prodaje kapitalskih naložb države je zapleteno, zato je potreben učinkovit in dobro koordiniran pristop k oblikovanju
njene strategije, ki v končni fazi utira pot do učinkovitih in uspešnih prodaj. Le-te praviloma povečujejo ekonomsko učinkovitost,
zmanjšuje se vpetost države v gospodarstvo in pripomore k zmanjševanju zadolževanja javnega sektorja. Za državo je prodaja
naložb ugodna, saj se med drugim reši bremena družb, ki poslujejo z izgubo. Lastništvo družb se tako prenese na širšo javnost,
prav tako pa se lastniški deleži javnih družb prenesejo na zasebne fizične osebe ali zasebne družbe.
(6) Za razpolaganje s portfeljskimi naložbami se praviloma uporabljajo postopki prodaje, katerih cilje in metode opredeljuje
ta strategija upravljanja. Cilj prodaje kapitalskih naložb je s proračunskega vidika zagotoviti likvidne prejemke, zato je pomembno
doseči čim višjo kupnino. To je pomembno zlasti z vidika fiskalne konsolidacije Programa stabilnosti 2014, ki predvideva zmanjšanje
zadolženosti države s pomočjo prihodkov iz prodaje kapitalskih naložb države. Uporaba kupnin kapitalskih naložb v lasti Republike
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Slovenije je tudi z zakonom, ki ureja javne finance, namenjena za odplačilo dolgov v računu financiranja. Skladno z ZSDH-1 se
10 % kupnin od prodaje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije nameni za financiranje demografskega rezervnega sklada.
(7) Pri prodajah kapitalskih naložb države zaradi širših makroekonomskih interesov države, povezanih z gospodarskim
razvojem, doseganje čim večje kupnine in s tem proračunskih prejemkov ne more biti edini ključni cilj prodaje. Pri prodaji kapitalskih
naložb države je treba namreč zagotoviti doseganje makroekonomskih ciljev, zlasti doseganje trajne in stabilne rasti gospodarstva
in zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in zmogljivosti javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega in konkurenčnega gospodarskega
sistema. V prodajnih postopkih je zato, upoštevajoč pravila o državnih pomočeh, treba zagotoviti družbam odgovorne lastnike, ki
bodo lahko zagotavljali dolgoročen in uspešen razvoj družb.
(8) Skladno s Socialnim sporazumom za obdobje 2015–2016 mora SDH pri izvedbi prodajnih postopkov ob upoštevanju
zavezujočih direktiv in pravil o dodeljevanju državnih pomoči vključiti pogoje za umik države iz lastništva – tako da se zagotovijo
razvoj družbe, ohranitev delovnih mest, sedež družbe v Sloveniji, spoštovanje kolektivnih pogodb, standarda zaposlenih in
slovenskega jezika – ter pravočasno vključiti predstavnike zaposlenih v te postopke.
(9) SDH mora pri razpolaganju s kapitalskimi naložbami države, zlasti pred začetkom prodajnih postopkov, proučiti interes,
možnosti in pogoje za notranje lastništvo zaposlenih, še zlasti z vidika delavskega delničarstva ali delavskega zadružništva.
(10) Prodaja kapitalskih naložb mora biti izvedena na način, ki zagotavlja preglednost postopkov prodaje in enakopravno
obravnavanje ponudnikov. Kadar je kapitalska naložba v lastništvu več oseb v neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije, se
izvede skupen postopek prodaje z namenom doseganja boljših rezultatov prodaje. Metode in postopki prodaje kapitalskih naložb
države morajo biti določeni tako, da omogočajo hkratno doseganje ključnih ciljev prodaje državnih naložb, in sicer:
– doseganje čim višje kupnine in s tem proračunskih prihodkov,
– doseganje makroekonomskih ciljev, predvsem doseganje trajne in stabilne rasti gospodarstva, izboljšanje kakovosti in
kapacitete javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega in konkurenčnejšega gospodarskega sistema,
– nadaljnji obstoj in razvoj družbe, nove investicije, odpiranje novih trgov in ohranitev ali povečanje delovnih mest v domačem
gospodarstvu.
(11) V postopku prodaje kapitalskih naložb države mora SDH izbrati takšne metode, ki zagotavljajo optimalno doseganje
ciljev prodaje. Prodaja mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo.
3.4 Premišljeno pridobivanje naložb
(1) Poleg postopkov razpolaganja se vodi tudi postopke pridobivanja novih kapitalskih naložb države, in sicer pregledno ter
v skladu z vnaprej predpisanimi pravili. Temeljne določbe o pridobivanju kapitalskih naložb so vsebovane v ZSDH-1, podrobnejša
pravila pa ureja Politika upravljanja SDH.
(2) Pridobivanje naložb je odplačna ali neodplačna pridobitev naložb v last Republike Slovenije ali SDH, ki v sklopu upravljanja
pridobiva naložbe z ustanavljanjem, nakupom ali dokapitalizacijo družb. Vsi posamezni postopki pridobivanja kapitalskih naložb
morajo biti utemeljeni na podlagi vsebinskih kriterijev za strateške in pomembne naložbe in kazalcev kriterijev za razvrščanje
kapitalskih naložb države, kot jih opredeljuje ta strategija upravljanja.
(3) Če posamezni deleži v strateških in pomembnih naložbah ne dosegajo minimalnih deležev, kot jih za posamezno vrsto
naložb določa ZSDH-1, SDH nima nobene obveznosti pridobivati nove deleže, da bi dosegel minimalni delež, ne sme pa s takšnimi
naložbami razpolagati, razen pod pogoji in po postopkih, ki so določeni v ZSDH-1.
(4) SDH podrobnejše cilje pridobivanja posameznih kapitalskih naložb določi na podlagi te strategije v letnem načrtu
upravljanja naložb, h kateremu poda soglasje vlada.
3.5 Povečanje donosa kapitala
(1) Z vidika družb v državni lasti donos kapitala pomeni, kako učinkovito družba uporablja sredstva za doseganje vrednosti
s tržnimi dejavnostmi. Če državne družbe delujejo v celoti na trgu, morajo dosegati stopnje donosnosti zasebnih družb, s čimer
se zagotavlja usmerjanje sredstev v najbolj produktivne dejavnosti. Ker gre pri državnih družbah za izvajanje tržnih in netržnih
aktivnosti ali le netržnih, pa je določanje donosnosti kapitala poseben izziv.
(2) OECD v publikaciji Financing State-Owned Enterprises (2014) ugotavlja, da tri četrtine držav, ki so bile vključene v
raziskavo, za družbe v državni lasti določajo pričakovane donose na ravni države ali na ravni posameznih družb (Avstralija,
Kanada, Čile, Estonija, Finska, Madžarska, Južna Koreja, Latvija, Nova Zelandija, Nizozemska, Norveška, Švedska, Švica, Velika
Britanija). Pri tem sta uporabljena dva pristopa, in sicer določanje pričakovanih donosov na ravni vseh družb v državni lasti in/ali
na ravni posameznih družb. Le v manjšini držav se ne oblikujejo izrecna pričakovanja donosov (Češka, Nemčija, Italija, Japonska
in Poljska), vendar med njimi nekatere države določajo vsaj pričakovane donose v reguliranih sektorjih (Irska, Izrael). Kot primer
države, ki je najbolj razvila sistem določanja pričakovanega donosa družb v državni lasti, OECD izpostavlja Švedsko.
(3) Švedsko ministrstvo za finance v letnem poročilu upravljanja družb v državni lasti za leto 2013 poudarja, da je določanje
in spremljanje jasnih finančnih ciljev in kazalcev osnovno orodje za korporativno upravljanje družb v državni lasti. Realni in hkrati
ambiciozni cilji omogočajo merljivost uspešnosti poslovanja družb in odražajo tudi nujnost sprejemanja ukrepov. Osrednjo vlogo
finančnih kazalcev predstavlja donos kapitala (ROE), ki ga Švedska določa na ravni posameznih družb s kapitalsko naložbo države.
V letu 2013 so posamezne družbe dosegale naslednje donose (v oklepaju so navedena pričakovanja države): jeklarska družba
LKAB 14,6 % (12 %), telekomunikacijska družba Teracom Group 29,4 % (17 %), loterija Svenska Spel 22,6 % (22 %), gozdna družba
Sveaskog 8,8 % (7 %), železniška potniška družba SJ 5,1 % (10 %), pošta Post Nord 3,8 % (10 %), banka SBAB 9,5 % (10 %) in
izvozno-kreditna družba SEK 7,4 % (8,3 %). V povprečju vseh družb v švedski državni lasti je bil ciljni donos 9,2 %, družbe pa so v
povprečju ustvarile donos v višini 6,9 %, brez upoštevanja negativnih vrednosti 9,0 %. V Sloveniji so družbe s kapitalsko naložbo
države v istem letu v povprečju dosegle negativen donos, brez upoštevanja bank je bil donos 2,89 %, brez upoštevanja bank in
tudi negativnih donosov pa 4,8 %. Iz te primerjave je torej jasno, da so donosi slovenskih družb bistveno prenizki.
(4) Analiza stanja portfelja kapitalskih naložb države, navedene prakse večine držav OECD in konkreten primer Švedske
utemeljujejo postavitev realnih in hkrati ambicioznih pričakovanj države za doseganje ciljnih donosov kapitala pri upravljanju
kapitalskih naložb države.
(5) Ciljni donosi, kot jih določa ta strategija upravljanja, temeljijo na analizi in pričakovanjih upravljavca naložb na ravni
posameznih družb, iz česar so postavljeni ciljni donosi po posameznih sektorjih in na ravni celotnega portfelja kapitalskih naložb
države vključno do leta 2016. Poleg tega pa je za obdobje po letu 2016 postavljen tudi dodaten strateški cilj ustvarjanja donosa.
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(6) Ključen cilj upravljanja kapitalskih naložb države je ustvarjanje donosa kapitalskih naložb države v višini 8 % na
knjigovodsko vrednost kapitala leta 2020. V naslednjih treh letih je ciljna donosnost kapitalskih naložb države 5,9-odstotna za leto
2015, 6,30-odstotna za leto 2016 in 7,1-odstotna za leto 2017.
Tabela 8: Donos kapitala v letu 2013 in pričakovanja za leto 2016

Čisti poslovni izid brez bank
Donosnost kapitala (ROE)
Čisti poslovni izid brez bank in negativnih vrednosti
(samo dobički brez izgub)
Donosnost kapitala (ROE)

2013*

2016**

322.515.005

669.471.814

2,89 %

6,30 %

486.462.087

669.471.814

4,80 %
6,30 %
*Ob povprečni vrednosti zadnjih dveh let za celotno knjigovodsko vrednost družb brez bank, družb v postopkih prodaje in
manjših družb. Poslovne banke so izvzete iz izračuna ROE za leto 2013 zaradi izrednih razmer v bančnem sektorju, ki so pripeljale
do podržavljenja teh bank. Zaradi primerljivosti podatkov donosi za banke niso upoštevani tudi za leto 2016. Za banke je sicer v
letu 2016 predviden donos v višini 130,066 milijona eurov (NLB, Abanka, Banka Celje in SID banka).
**Za leto 2016 je podana ocena, izdelana na podlagi projekcij na nivoju posameznih družb.
Tabela 9: Pregled ROE po panogah v letu 2013 z oceno za leto 2016

Panoge*
Energetika
Gospodarske javne službe
Invalidska podjetja
Pošta in telekomunikacije
Prehrambena industrija
Proizvodni sektor
Promet, transport in infrastruktura
RRA (predviden prenos na SRRS)
Splošni gospodarski sektor
Turizem
Finančni holdingi
Družbe tveganega kapitala
Banke
Zavarovalnice

ROE 2013

ROE 2016**

3,70 %

5,18 %

2,20 %

5,90 %

–11,80 %

2,02 %

3,70 %

4,00 %

0,90 %

1,64 %

9,70 %

11,47 %

2,50 %

3,96 %

–11,60 %

n. p.

–1,00 %

5,79 %

–7,10 %

3,25 %

–17,10 %

3,10 %

–3,40 %

n. p.

–100,30 %

7,06 %

11,80 %

14,15 %

*Brez družb v stečaju, likvidaciji ali zapiranju.
**Izračunano na podlagi podatkov za družbe v neposredni lasti Republike Slovenije, za katere so bile na razpolago ocene
ROE za leto 2016, ob upoštevanju stanja kapitala ob koncu leta 2013. Pri izračunu ROE na ravni panoge so upoštevani deleži, ki
jih ima Republika Slovenija v posamezni družbi, prav tako pri izračunu ROE na ravni portfelja družb kot celote.
Vir: Letni izkazi družb, izračuni SDH.
Slika 9: Ciljna donosnost kapitala (ROE) v obdobju 2015–2020

*Ob povprečni vrednosti zadnjih dveh let za celotno knjigovodsko vrednost družb brez bank, družb v postopkih prodaje in
manjših družb. Poslovne banke so izvzete iz izračuna ROE za leto 2013 zaradi izrednih razmer v bančnem sektorju, ki so pripeljale
do podržavljenja teh bank. Zaradi primerljivosti podatkov donosi za banke niso upoštevani tudi za leto 2016. Za banke je sicer v
letu 2016 predviden donos v višini 130,066 milijona eurov (NLB, Abanka, Banka Celje in SID banka).
3.6 Uvrstitev družb na organizirani trg vrednostnih papirjev
(1) Cilj strategije je, da SDH v okviru politike upravljanja družb podpira uvrstitev delnic pomembnih gospodarskih subjektov na
kapitalske trge. Družbe, ki imajo potencialno večjo kapitalizacijo od 300 milijonov eurov, bo SDH spodbujal k uvrstitvi na Ljubljansko
borzo vrednostnih papirjev s ciljem povečevanja njihove tržne kapitalizacije in s tem vrednosti kapitalskega deleža države in z njim
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povezanih subjektov. Poleg tega s tem družbam omogočamo izdajanje strukturiranih finančnih produktov in financiranje z izdajo
novih lastniških vrednostnih papirjev.
(2) Družbe, katerih tržna kapitalizacija se približuje eni milijardi eurov, bo SDH spodbujal k uvrstitvi delnic na mednarodne
kapitalske trge. Usmeritve za uvrstitev na mednarodno kotacijo so naslednje:
– tržna kapitalizacija presega eno milijardo eurov,
– pričakovan dnevni promet (likvidnost vrednostnega papirja) ne manj kot pet milijonov eurov.
(3) V primerih uvrstitve delnic na borzo po programu IPO mora SDH v statutu družbe ustrezno urediti omejitve pri koncentraciji
lastništva.
(4) Pomembna usmeritev za delovanje SDH je sodelovanje pri razvoju kapitalskega trga v Republiki Sloveniji. Upoštevaje
širše dimenzije ponudbe in povpraševanja na kapitalskih trgih bo Republika Slovenija vzporedno razvijala ustrezne javne in
spodbujala zasebne institucionalne investitorje, ki bodo lahko zagotovili ustrezen obseg agregatnega povpraševanja na kapitalskih
trgih. To vlogo bo v veliki meri odigral demografski rezervni sklad, kot ga opredeljuje ZSDH-1, poleg njega pa tudi drugi.
3.7 Zagotovitev dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema
(1) Za dolgoročno in uravnoteženo vzdržnost pokojninske blagajne in javnih financ je potrebna zagotovitev oblikovanja in
ustreznega delovanja in financiranja demografskega rezervnega sklada, saj so prilivi v pokojninsko blagajno v času gospodarske
krize padali, povečuje pa se število upokojencev, kar posledično vedno bolj obremenjuje državni proračun.
(2) Cilj strategije je zato tudi preoblikovanje KAD v neodvisen in avtonomen demografski rezervni sklad, kot ga opredeljuje
zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer v skladu z 79. členom ZSDH-1 najkasneje do 31. decembra 2015.
(3) Delovanje demografskega rezervnega sklada in njegovi dodatni stalni viri financiranja se bodo opredelili s posebnim
zakonom. ZSDH-1 kot vire financiranja demografskega rezervnega sklada že opredeljuje 10 % kupnine od prodaj kapitalskih naložb
v lasti Republike Slovenije in premoženje, ki izhaja iz upravljanja naložbe ZPIZ v družbi Zavarovalnica Triglav, d. d.
4. poglavje
UPRAVLJANJE NALOŽB
4.1 Pravni položaj in pristojnosti SDH na področju upravljanja kapitalskih naložb države
(1) Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu:
ZSDH) je bilo dne 28. decembra 2012 upravljanje kapitalskih naložb, katerih lastnica je Republika Slovenija, z Agencije za
upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije preneseno na SOD. Slednja je kapitalske naložbe v lasti države upravljala do
dne 26. aprila 2014, ko je bil po ZSDH-1 ustanovljen SDH.
(2) SDH ima status delniške družbe z dvotirnim sistemom upravljanja. Ima štiri organe: skupščino, nadzorni svet, upravo in
ekonomsko socialni strokovni odbor. Ustanovitelj in edini delničar SDH je Republika Slovenija. Naloge in pristojnosti skupščine SDH
izvaja vlada. Nadzorni svet ima pet članov, ki jih vse na predlog vlade imenuje državni zbor. Uprava SDH je tričlanska. Predsednika
in njena člana imenuje nadzorni svet SDH. Ekonomsko socialni strokovni odbor je sedemčlansko posvetovalno telo uprave SDH.
Člane imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne na ravni države, ki so članice Ekonomsko-socialnega
sveta, potrjuje pa jih uprava SDH.
(3) SDH je javna družba, saj so obveznice, katerih izdajatelj je bil SOD (oznaka SOS2E), uvrščene na borzni trg. Za SDH zato
velja obveznost razkrivanja nekaterih nadzorovanih informacij po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10
– uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K).
(4) SDH je pristojen za upravljanje kapitalskih naložb države (to so tiste, ki so v lasti Republike Slovenije, SDH, in pod
zakonskimi pogoji tiste, ki so v lasti KAD), kapitalske naložbe ZPIZ v Zavarovalnici Triglav, d. d. Upravljanje naložb obsega
pridobivanje naložb, razpolaganje z naložbami in uresničevanje pravic delničarja ali družbenika in vsa druga pravna dejanja v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,
44/13 – odl. US in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).
(5) SDH ima registrirane štiri temeljne dejavnosti, in sicer dejavnost holdingov, druge nerazvrščene dejavnosti finančnih
storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin in drugo
nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(6) Kot izhaja iz 1. člena ZSDH-1, je bil SDH ustanovljen z namenom koncentriranega, preglednega, strokovnega in od
dnevne politike ločenega upravljanja kapitalskih naložb države. SDH nadaljuje tudi z izvajanjem pooblastil, pristojnosti, pravic in
obveznosti SOD (poravnava obveznosti upravičencem po več zakonih). Za izpolnjevanje navedenih nalog SDH izdaja obveznice
in druge vrednostne papirje ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi.
4.2 Naloge SDH pri upravljanju
(1) SDH mora upravljati naložbe odgovorno in v skladu z ZSDH-1, zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ter s to strategijo
in sprejetimi akti upravljanja, upoštevaje statusno organizacijo in notranje akte posamezne družbe in v skladu z dobrimi praksami
korporativnega upravljanja. SDH mora pri upravljanju naložb zasledovati načela skrbnosti, odgovornosti, neodvisnosti, preglednosti
in gospodarnosti.
(2) SDH si mora z namenom dolgoročnega ustvarjanja vrednosti pri upravljanju naložb prizadevati za dobre odnose med
družbami in njihovimi lastniki, za preglednost poslovanja v družbah s kapitalsko naložbo države, sprejem meril za merjenje
uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države in njihovo predstavitev poslovodstvom družb s kapitalsko naložbo države in javnosti,
za oblikovanje strokovnih, heterogenih, neodvisnih nadzornih svetov, s člani brez konfliktov interesov, in za oblikovanje takšnih meril
za nagrajevanje, ki bodo omogočala največjo rast vrednosti za lastnike in hkrati preprečevala sprejemanje prekomernih tveganj.
(3) SDH mora skrbeti tudi za preglednost poslovanja družb v upravljanju in svojih priporočil in pričakovanj glede njihovega
poslovanja, saj visoka stopnja preglednosti povečuje predvidljivost in s tem zaupanje gospodarskih subjektov, kar ima pozitiven
vpliv na vrednost premoženja.
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(4) V sklopu upravljanja SDH izvaja predvsem naslednje naloge in aktivnosti:
– udeležuje se skupščin, na katerih uresničuje glasovalne pravice;
– skrbi za uresničevanje drugih pravic delničarja ali družbenika, kot so sklic skupščine, razširitev dnevnega reda, zahteva za
posebno revizijo, zahteva za izredno revizijo in vložitev odškodninskega zahtevka ipd.;
– skrbi za pravno varovanje pravic delničarja ali družbenika ter nastopa kot zastopnik delničarja ali družbenika v upravnih,
sodnih in drugih postopkih;
– skrbi za ustrezno vsebinsko presojo posameznih predlogov skupščinskih sklepov in za upoštevanje določb zakonodaje in
aktov upravljanja pri postopkih upravljanja družb;
– oblikuje dobro zasnovan in pregleden postopek akreditacije, nominacije in izbire kandidatov ali kandidatk za člane nadzornih
svetov družb s kapitalsko naložbo države ter skrbi za njegovo izvajanje;
– zagotavlja, da bodo sistemi nagrajevanja za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države zadovoljevali
dolgoročne interese družbe in h kandidiranju za članstvo v nadzornih svetih pritegovali in spodbujali kvalificirane strokovnjake;
– v skladu z veljavnimi predpisi vzpostavi sisteme poročanja, ki omogočajo varovanje interesov SDH in Republike Slovenije
kot delničarja ali družbenika, in vrednotenje sistemov upravljanja posamezne družbe;
– sklepa delničarske ali druge dogovore, ki opredeljujejo pravice in obveznosti glede upravljanja ali razpolaganja z naložbami
med SDH, Republiko Slovenijo in tretjimi osebami;
– spodbuja in v obsegu svojih pravic zagotavlja dobre sisteme korporativnega upravljanja posameznih družb s kapitalsko
naložbo države;
– pridobiva naložbe z ustanavljanjem, nakupom ali dokapitalizacijo družb;
– razpolaga s posameznimi kapitalskimi naložbami v obsegu in na način, ki ju predpisujejo ta zakon in akti upravljanja.
4.3 Akti upravljanja naložb
(1) Ustvarjanje dolgoročne vrednosti v družbah je najlažje doseči s pomočjo jasnega sistema pristojnosti in odgovornosti ter
preglednih postopkov med upravo, nadzornim svetom in delničarji, kjer se vsi člani organov zavedajo svojih vlog in odgovornosti.
(2) SDH mora uveljavljati dobro prakso korporativnega upravljanja z akti upravljanja, ki jih predpisuje predvsem ZSDH-1, in
zagotoviti temelje za učinkovito, pregledno in strokovno upravljanje kapitalskih naložb države, še zlasti z naslednjimi dokumenti:
1. Letni načrt upravljanja naložb
– SDH mora na podlagi sprejete strategije za vsako naslednje koledarsko leto sprejeti letni načrt upravljanja naložb, h
kateremu mora podati soglasje vlada kot skupščina SDH. V njem se opredelijo podrobni cilji SDH pri upravljanju posameznih
naložb in ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev. Letni načrt upravljanja naložb določa tudi pričakovane denarne tokove iz
upravljanja naložb v lasti SDH in Republike Slovenije. Z letnim načrtom upravljanja se določijo tudi postopki razpolaganja oziroma
prodaje posameznih portfeljskih naložb.
2. Politika upravljanja naložb
– Politika upravljanja naložb je pravni akt, ki vsebuje načela, postopke in merila, v skladu s katerimi ravna SDH pri opravljanju
svojih nalog, ki jih določa ZSDH-1. Namen dokumenta je zagotoviti preglednost in sledljivost sprejemanja odločitev SDH. Slednje
zlasti velja za področje kadriranja v nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države, za postopke razpolaganja s kapitalskimi
naložbami države, pa tudi za določitev nadzornih mehanizmov na področju zaposlovanja in najemanja zunanjih izvajalcev storitev.
3. Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države
– Namen kodeksa je določiti standarde vodenja in nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države in oblikovati pregleden
in razumljiv sistem korporativnega upravljanja v družbah. Kodeks je naslovljen na družbe s kapitalsko naložbo države po
načelu »uporabi ali pojasni«. Uporabljajo ga tudi (podrejene) družbe v skupini, v kateri ima položaj nadrejene družbe družba s
kapitalsko naložbo države. Kodeks bo za svoje poslovanje smiselno upošteval tudi SDH. Kodeks vsebuje načela in priporočila
dobre prakse za korporativno upravljanje družb s kapitalsko naložbo države. Nekatera priporočila so splošna in se nanašajo
na vse družbe s kapitalsko naložbo države, del priporočil pa se nanaša na družbe s specifično pravnoorganizacijsko obliko
družbe, upoštevaje tudi lastniško strukturo družbe in dejstvo, ali se z vrednostnimi papirji družbe trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev. Kodeks vsebuje tudi posamezna splošna pričakovanja SDH od družb s kapitalsko naložbo države.
Cilj kodeksa je z dvigom kakovosti korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države dolgoročno izboljšati
poslovanje teh družb v interesu vseh njihovih deležnikov. Ob varovanju interesov vseh ostalih deležnikov bodo družbe na
ta način izboljšale donos na vloženi kapital države in SDH in prispevale k uresničevanju strateških ciljev, kot so določeni s
strategijo upravljanja naložb.
(3) Vse druge morebitne smernice in stališča, ki jih SDH kakor koli predloži družbam s kapitalsko naložbo države, morajo
biti v celoti skladni s kodeksom in politiko.
4.4 Način upravljanja s posrednimi in neposrednimi kapitalskimi naložbami
4.4.1 OSNOVNI PRINCIPI UPRAVLJANJA DRUŽB
(1) SDH upravlja družbe skladno s strategijo in na podlagi jasno postavljenih ciljev poslovanja, ki jih predlagajo poslovodstva,
sprejmejo in potrdijo pa nadzorni sveti. Cilji pokrivajo vse ključne vidike, pomembne za razvoj in konkurenčnost družb, predvsem pa:
– rast poslovanja,
– stroškovno učinkovitost,
– inovativnost in uvajanje novih proizvodov ali storitev na trg,
– internacionalizacijo poslovanja,
– učinkovitost poslovnega modela,
– učinkovitost investiranja,
– donosnost sredstev,
– optimalno strukturo virov financiranja,
– donosnost kapitala in
– dividendni donos.
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(2) Družbe, ki jih upravlja SDH, sprejmejo strateški poslovni načrt na nivoju nadrejenih družb in poslovne skupine in spremljajo
učinkovitost njihovega izvajanja najmanj v enoletnih intervalih. Učinkovitost doseganja strateških ciljev družbe merijo s sistemom KPI
(ključnih poslovnih indikatorjev). SDH družbam hkrati priporoča, da uveljavijo sistem poslovne odličnosti kot orodja za upravljanje ključnih
poslovnih procesov.
(3) Uspešnost poslovanja družb, ki zasledujejo izključno komercialne cilje, bo SDH spremljal na treh ravneh:
– Pretekla dinamika – spremljajo se trendi v izkazanih poslovnih rezultatih posamezne družbe, gibanje ključnih indikatorjev
uspešnosti v opazovanem obdobju.
– Primerjalna analiza (»benchmarking«) – vrednosti ključnih indikatorjev uspešnosti oziroma izbranih finančnih kazalcev v
določenem trenutku in preteklosti se primerjajo z vrednostmi, ki so jih dosegli predhodno določeni primerljivi konkurenti, ob upoštevanju
razlik v gospodarskem okolju, v katerem posamezne družbe delujejo in ki vplivajo na njihove poslovne rezultate.
– Načrti – primerjajo se s strani posamezne družbe načrtovani rezultati z vrednostmi, ki jih SDH na podlagi preteklih analiz,
primerjave z rezultati konkurentov in ocene gibanj v gospodarskem okolju določi kot pričakovane, ter uresničevanje (realizacija) načrtov.
4.4.2 PRIČAKOVANJA GLEDE DIVIDEND IN DONOSOV NA KAPITAL
(1) Vrednost in obseg državnega premoženja predstavljata pomemben del slovenskega gospodarstva. Pomemben cilj družb je
doseganje ustreznega dolgoročnega donosa na investirani kapital – poleg drugih ciljev, ki jih družbe zasledujejo skladno z njihovim
poslanstvom oziroma namenom ustanovitve (opravljanje javnih služb ipd.).
(2) SDH bo pri upravljanju premoženja, ob upoštevanju specifik poslovanja posameznih družb, stremel k povečevanju
dobičkonosnosti posameznih družb in portfelja kot celote – ob hkratnem upoštevanju tveganj, ki so praviloma inherentna višji
dobičkonosnosti. SDH je s tem namenom v pričujočem dokumentu za vsako posamezno naložbo med drugim določil ciljne vrednosti
kazalnika čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala (ROE), in sicer ob upoštevanju zgoraj navedenih dejavnikov poslovanja in vrednosti
tega kazalnika pri izbranih primerljivih družbah.
(3) S pojmom dividendna politika se označuje finančna odločitev o deležu izplačanega čistega oziroma bilančnega dobička
lastnikom družbe.
(4) Optimalna politika dividend upošteva ravnotežje med tekočimi dividendami in prihodnjo rastjo poslovanja družbe in kar najbolj
zvišuje tržno vrednost enote lastniškega kapitala in s tem premoženje lastnikov družbe. Razumna dividendna politika mora torej prispevati
k dobri dolgoročni tržni donosnosti in razvojni politiki družbe. S tega vidika bo politika dividend za SDH eden od pomembnejših elementov
korporativnega upravljanja, ki mu bo posvečal posebno pozornost.
(5) Osnovna pričakovana dividendna donosnost oziroma stopnja dividendnosti kapitala za vsako posamezno družbo v portfelju SDH
se bo določila z upoštevanjem optimalne strukture kapitala in bo temeljila na izračunu pričakovane stopnje donosnosti kapitala (ROE),
izračunu optimalnih povprečnih tehtanih stroškov kapitala (WACC) in drugih ekonomsko upravičenih dejavnikih.
(6) Dolgoročna pričakovanja glede dividend se bodo določila z upoštevanjem naslednjih meril:
– strategije družbe,
– faze razvoja družbe,
– strukture kapitala družbe,
– dostopa do virov financiranja,
– davčnega vidika,
– politike izplačil dobička za druge namene (npr. udeležba zaposlenih),
– najmanjšega zakonsko reguliranega izplačila dividend zaradi pravice do izpodbojnosti,
– pričakovane stopnje donosnosti družbe,
– izvedenih in načrtovanih vlaganj z upoštevanjem optimalnih WACC in
– značilnosti sektorja, v katerem deluje družba, vključno s stopnjo konkurence v sektorju.
4.4.3 NADZOR NAD REZULTATI DRUŽB IN STIKI Z DRUŽBAMI
(1) Uprave družb s kapitalsko naložbo države so odgovorne za poslovne rezultate in s tem za uspešnost poslovanja, nadzorni
svet pa za učinkovit nadzor nad poslovanjem in delom uprave. SDH bo kot odgovoren in informiran lastnik upravljal te naložbe in po
vsakokratnih četrtletnih in/ali polletnih poročilih obravnavo uspešnosti družbe izvajal na naslednji način:
– z rednimi četrtletnimi poročili nadzornih svetov, podatki o planiranju za prihodnja tri leta,
– z rednimi polletnimi razgovori z nadzornimi sveti – takšni sestanki omogočajo bolj neposredno diskusijo o tekočih vprašanjih in
hitrejše definiranje ukrepov za reševanje morebitnih težav,
– z morebitnimi povratnimi informacijami nadzornim svetom družb s strani SDH, kjer se lahko posreduje pisni dokument s komentarji
in priporočili ter stališči glede prihodnjega poslovanja in doseganja zastavljenih ciljev,
– z ad hoc sestanki, ko bo prišlo do nepredvidenih, posebno pomembnih dogodkov, ki lahko vplivajo na doseganje zastavljenih
ciljev in vrednost družbe,
– ukrepanje ob resnem zaostajanju za potrjenimi poslovnimi načrti: SDH bo zahteval, da nadzorni svet in uprava podata SDH
takojšnjo informacijo z navedbo razlogov in že sprejetimi in predvidenimi ukrepi za izboljšanje stanja ter da morata o napredku pri izvajanju
le-teh SDH redno obveščati.
(2) Tekoči sestanki z družbami so pomemben element procesa nadzora pri izvrševanju pravic delničarja ali družbenika. Vprašanja,
ki se na teh sestankih z družbami izpostavljajo, se lahko nanašajo na oceno finančnih gibanj, komunikacijo pričakovanj SDH glede
donosnosti naložb in dividend, poročila o strateških vprašanjih, ki zadevajo družbe, in obravnavo problematičnih področij. Sestanki
potekajo v okviru predpisane zakonodaje gospodarskih družb in veljavne zakonodaje.
4.5 Preglednost poslovanja, spremljanje uspešnosti in poročanje
(1) Za uspešno spremljanje uspešnosti družb v upravljanju so pomembne ažurne, točne in popolne informacije o njihovih
preteklih in načrtovanih poslovnih rezultatih ter vrsta drugih dejavnikov, ki omogočajo preglednost in povečujejo učinkovitost pri
upravljanju (podatki o članih nadzornih svetov, uprav, njihovih mandatih, kontaktni podatki različnih služb v teh družbah, finančni
koledarji s podatki o skupščinah, objavah poslovnih rezultatov, lastniških strukturah idr.). SDH bo za vsako od družb postavil merljive
cilje uspešnosti, ki jih bo spremljal in analiziral s pomočjo posredovanih poslovnih izkazov družb in javno objavljenih poslovnih
poročil o poslovanju ter na podlagi periodičnih sestankov z organi nadzora posameznih družb.
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(2) Država je v Republiki Sloveniji pomemben delničar/družbenik. Portfelj, v katerem ima država delnice/deleže obsega
pomemben del slovenskega gospodarstva, s čimer prevzema država veliko odgovornost biti aktiven in profesionalen lastnik. Skladno
s Smernicami korporativnega upravljanja OECD morajo vse družbe dobro gospodariti, v povezavi s tem pa se pričakuje, da poslujejo
oziroma gospodarijo s skrbnostjo dobrega gospodarja, po načelih ekonomičnosti, produktivnosti in rentabilnosti. Na podlagi Priporočil
morajo družbe iz portfelja SDH periodično poročati o poslovanju. SDH bo podatke, ki jih bo prejel od družb v upravljanju, proučil,
analiziral, primerjal s poslovnimi načrti in tako tekoče spremljal rezultate poslovanja. Občasno, po potrebi, bo SDH obdelane rezultate
poslovanja predstavil družbam in nanje naslovil vprašanja o razlogih in vsebini odstopanj dejanskih rezultatov od načrtovanih oziroma
pričakovanih.
(3) Smernice OECD v V. poglavju določajo, naj družbe v državni lasti upoštevajo visoke standarde preglednosti v skladu z Načeli
korporativnega upravljanja OECD, za kar si mora prizadevati tudi SDH. Navedena usmeritev je konkretizirana z napotkom, naj družbe
v državni lasti, velike in tiste, ki kotirajo na borzi, objavljajo finančne in nefinančne podatke v skladu z visokokakovostnimi mednarodno
priznanimi standardi. Smernice OECD v preambuli pojasnjujejo, da se primarno nanašajo na tiste družbe v državni lasti, v katerih ima
država pomemben nadzor zaradi 100-odstotnega, večinskega ali pomembnega manjšinskega lastništva.
(4) Skladno s V. poglavjem smernic korporativnega upravljanja OECD mora upravljavec državnega premoženja razviti
konsistentno in zbirno poročanje o družbah v državni lasti in letno objavljati zbirna poročila. Ta poročila so namenjena splošni javnosti,
vladi, parlamentu in medijem. Poročanje mora biti zastavljeno tako, da omogoča jasen pogled na celotno poslovanje in razvoj družb v
državni lasti. SDH bo to zagotavljal s pripravo letnega in četrtletnega poročila upravljanja, ki ga bo predložil vladi in državnemu zboru,
skladno z določbami 67. člena ZSDH-1.
4.5.1 NOTRANJE POROČANJE
(1) Za ustrezno spremljanje uspešnosti družb v upravljanju je eden od ključnih elementov popolna, natančna in ažurna baza
podatkov o družbah – njihovih doseženih in načrtovanih poslovnih rezultatih, organih vodenja in nadzora, lastniških strukturah,
rezultatih, ki jih dosegajo njihovi konkurenti idr. Pri vzpostavitvi ustrezne baze podatkov je eno od osnovnih vodil čim večja
avtomatizacija procesa zbiranja in obdelave podatkov, s čimer se zmanjša možnost napak pri vnosu (človeški faktor), poveča hitrost in
zmanjšajo stroški priprave poročil (sprostijo se človeški viri). Z vzpostavitvijo popolne in ažurne baze podatkov in na njej temelječega
finančnega analitskega sistema se bodo pripravljala tipizirana periodična in ad hoc finančna poročila oziroma analize. Le-te bodo
poleg različnih prerezov portfelja vsebovale tudi vse pomembne kazalce uspešnosti poslovanja posameznih družb, s čimer bo podana
osnova za načrtovanje in merjenje uspešnosti – tako posameznih družb kot njihovih upravljavcev – in bodo tako hkrati tudi motivacijski
faktor za doseganje čim boljših rezultatov.
(2) Ob ustrezni informacijski podpori se bodo pripravljale različne vrste posamičnih statistik in/ali zaokroženih (tipiziranih) poročil:
– statistike/poročila na ravni portfelja,
– statistike/poročila na ravni posameznih družb.
(3) Na ravni portfelja bodo poročila vsebovala prereze portfelja družb po različnih parametrih:
– uspešnost poslovanja na ravni portfelja kot celote,
– uspešnost poslovanja na ravni posameznih sektorjev/panog znotraj portfelja,
– primerjava s preteklimi obdobji,
– primerjava z uspešnostjo poslovanja tujih upravljavcev državnega premoženja.
(4) Na ravni posameznih družb bodo poročila vsebovala:
– prikaze osnovnih podatkov o družbi (dejavnost, aktualni člani organov vodenja/nadzora ipd.),
– finančne izkaze,
– numerične in grafične prikaze kazalcev uspešnosti poslovanja,
– dobičkonosnost kapitala in sredstev (ROE, ROA),
– dobičkonosnost prihodkov (EBITDA, EBIT in čista profitna marža),
– dividendno donosnost oziroma dividendnost kapitala,
– strukturo kapitala,
– kazalce produktivnosti, likvidnosti, solventnosti idr.,
– primerjavo uspešnosti poslovanja z izbranimi primerljivimi družbami (»benchmarking«),
– drugo (odvisno od specifik družbe, panoge ipd.).
4.5.2 ZUNANJE POROČANJE
SDH bo podatke o portfelju (sestavo portfelja, kazalce uspešnosti itd.), glavnih poslovnih dogodkih (prodaje deležev,
izvedene skupščine družb itd.) in o doseženih poslovnih rezultatih sporočal skladno z zakonskimi obveznostmi in dobrimi praksami
korporativnega upravljanja. Skladno z načelom preglednosti bo javnosti razkrival vse pomembne informacije, razen tistih, ki so z
zakonodajo prepovedane oziroma označene kot poslovna skrivnost.
5. poglavje
RAZVRSTITEV KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE
(1) Kapitalske naložbe države se razvrstijo na strateške, pomembne in portfeljske – skladno s kriteriji za razvrščanje, kot so
opredeljeni s to strategijo. Med portfeljske naložbe so uvrščene družbe, ki so skladno s kriteriji ocenjene do vključno s 3 točkami, med
pomembne so uvrščene tiste z od 3,1 do vključno 5,9 točke, med strateške pa družbe s 6 ali več točkami.
(2) Kapitalske naložbe iz Sklepa o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenske odškodninske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., D. S. U, družbe za svetovanje
in upravljanje, d. o. o., in Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d. (Uradni list RS, št. 52/13), ki ga je sprejel državni zbor
21. junija 2013, so portfeljske. Prodajni postopki teh družb se nadaljujejo tudi na podlagi te strategije.
(3) Vse kapitalske naložbe države, ki jih Republika Slovenija v skladu z veljavno zakonodajo pridobiva s konverzijo terjatev v
kapitalsko naložbo v postopkih prisilne poravnave in iz naslova danih posojil in plačanih poroštev in ki še niso del te strategije, se na
podlagi drugega odstavka 10. člena ZSDH-1 štejejo za portfeljske naložbe.
(4) Delež Republike Slovenije v banki, ki je v postopku nadzorovanega prenehanja, kakor tudi delež Republike Slovenije v
pravnih osebah, ki nastanejo v postopku statusnega preoblikovanja te banke, se šteje za portfeljsko naložbo.
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ABANKA VIPA, D. D.

A-COSMOS, D. D.

ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE, D. O. O., ANKARAN

BANKA CELJE, D. D.

BODOČNOST MARIBOR, D. O. O.

BORZEN, ORGANIZATOR TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D. O. O.

CASINO BLED, D. D., BLED

CASINO PORTOROŽ, D. D., PORTOROŽ

CETIS, D. D.

CIMOS, D. D.

CSS-IP, D. O. O.

ČZP VEČER, D. D, MARIBOR

D. S. U., D. O. O., LJUBLJANA

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, D. O. O.

DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTR., D. O. O.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D. D., CELJE

DRUŽBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP, D. D.

DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D. O. O.

EKOEN, D. O. O.

ELAN INVENTA, D. O. O.

ELEKTRO CELJE, D. D.

ELEKTRO GORENJSKA SKUPINA, D. D.

ELEKTRO LJUBLJANA SKUPINA, D. D.
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ELEKTRO MARIBOR SKUPINA, D. D.

ELEKTRO PRIMORSKA SKUPINA, D. D.

ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE – RAZVOJ IN INŽENIRING, D. O. O.

ELEKTROOPTIKA, D. D.

ELES, D. O. O.

ENERGETIKA ČRNOMELJ, D. O. O.

GEN ENERGIJA, D. O. O.

GEOPLIN, D. O. O.

GORENJE, D. D.

GORENJSKA BANKA, D. D.

GORIŠKE OPEKARNE, D. D., RENČE

GRAND HOTEL UNION, D. D.

HIT, D. D.

HSE, D. O. O.

HTG HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO, D. D.

INFRA, IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI, D. O. O.

INKOS, D. O. O., KRMELJ

INTEREUROPA, D. D.

INTERTRADE ITA, D. D., LJUBLJANA

JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, D. O. O.

KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.

KDD, D. D., LJUBLJANA

KOMPAS MTS, D. D.

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA, D. O. O.

KRKA, D. D.
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LOTERIJA SLOVENIJE, D. D., LJUBLJANA

LUKA KOPER, D. D.

META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D. O. O.

MODRA ZAVAROVALNICA, D. D.

MURKA, TRGOVINA IN STORITVE, D. D.

NAFTA LENDAVA, D. O. O.

NOVA LB, D. D.

PEKO, D. D.

PERUTNINA PTUJ, D. D.

PETROL, D. D.

PIVOVARNA LAŠKO, D. D.

POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO, D. D.

POMURSKE MLEKARNE D. D., MUR.SOBOTA

POŠTA SLOVENIJE, D. O. O.

POZAVAROVALNICA SAVA, D. D.

PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D. O. O.

PS ZA AVTO, D. O. O., LJUBLJANA

RRA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA CELJE, D. O. O.

RTH, D. O. O.

RŽV, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D. O. O.

SAVA, D. D.

SID BANKA, D. D.

SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D.

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

SM STROJKOPLAST, D. O. O.
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SODO, D. O. O.

STH VENTURES, D. O. O.

STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH

TALUM, D. D.

TELEMACH ROTOVŽ, D. D.

TELEMACH TABOR, ŠIROKOPASOVNE KOMUNIKACIJE, D. D.

TERME ČATEŽ, D. D.

TERME OLIMIA, D. D.

TKI HRASTNIK, D. D.

TOPLOTNA OSKRBA, D. O. O., LOČE

VARNOST SISTEMI, D. O. O.

VELANA, D. D.

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D. D., PTUJ

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE MURA, D. D.

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D. D.

VGP KRANJ, D. D.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

3

1

1

1

1

1

1

1

1,0

4

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

5
1,0

6

1

1

1

1,0

7

1

0,5

8

1

1

1

1

1

1,0

9

1

1

1

1

1

1

0,6

10

1

1

1

1

1

1

1,0

11

1

1

0,5

12

1

1

1

1

1

1,0

13

ŠTEVILO

1

1

1,0

15
0,5

16

NALOŽB

RAZVRŠČENIH

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

14

KAZALCI

JAVNOFINANČNI

24

21

STRATEŠKE

POMEMBNE

PORTFELJSKE

POMEMBNA

4,0

46

POMEMBNA

4,0

POMEMBNA

POMEMBNA

4,0

STRATEŠKA*****

PORTFELJSKA

2,5

5,6

PORTFELJSKA

1,5

4,0

PORTFELJSKA

2,0

PORTFELJSKA

2,1

POMEMBNA

PORTFELJSKA

1,0

PORTFELJSKA

PORTFELJSKA

1,0

3,0

STRATEŠKA

6,1

3,6

POMEMBNA
PORTFELJSKA

1,0

STRATEŠKA

6,1
5,0

STRATEŠKA

RAZVRSTITEV

6,6

TOČK

SKUPAJ

53 / 17. 7. 2015

* Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., se šteje za strateško naložbo, dokler Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) določa, da je Republika Slovenija edini lastnik in družbenik javnega podjetja.
** Loterija Slovenije, d. d., se šteje za strateško naložbo, dokler njeno lastniško strukturo določa Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97,
102/07, 26/11, 109/11 in 58/12).
*** Modra zavarovalnica, d. d., se na podlagi 80. člena ZSDH-1 šteje za strateško, dokler upravlja Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence.
**** Za pomembne naložbe v družbah, Krka, d. d., Nova Ljubljanska banka, d. d., Petrol, d. d., Pozavarovalnica Sava, d. d., in Sava, d. d. velja pogoj razpršenosti lastništva iz tretjega
odstavka oddelka 2.3.
***** Zavarovalnica Triglav, d. d., je določena za strateško naložbo skladno s 1. členom Zakona o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične
osebe (Uradni list RS, št. 56/08 in 38/10 – ZUKN), ki določa, da se delnice KAD prenesejo v last ZPIZ, z edinim namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Zaradi navedenega razloga se kapitalska naložba države v lasti ZPIZ in SDH opredeli kot strateška, kar skladno s prvim odstavkom 14. člena ZSDH-1 pomeni zagotovitev
minimalnega deleža kapitalske naložbe države v višini 50 % in en glas.
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6. poglavje
OPREDELITEV UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE PO SEKTORJIH IN POSAMEZNIH DRUŽBAH
(1) Opredelitev upravljanja po sektorjih in posameznih družbah temelji na razvrstitvi kapitalskih naložb države, ki je določena
s to strategijo, in se nanaša na naložbe, ki so opredeljene kot pomembne ali strateške.
(2) Opredelitev upravljanja skladno z 29. členom ZSDH-1 prikazuje opredelitve razvojnih usmeritev Republike Slovenije kot
delničarke ali družbenice družb, posamezne strateške cilje, ki jih Republika Slovenija želi uresničiti z vsako naložbo, opredeljeno
kot strateško, osnovne opise posameznih družb, stanje njihovega poslovanja in pričakovanja glede njihovega poslovanja.
(3) Pričakovanja poslovanja pri posameznih družbah so opredeljena kot:
– dobiček na kapital (ROE – čisti poslovni izid obračunskega obdobja/povprečni kapital obdobja) ali
– dobiček na sredstva (ROA – čisti poslovni izid obračunskega obdobja/povprečna skupna sredstva v obdobju) in
– EBITDA marže (EBITDA/kosmati donos iz poslovanja; EBITDA predstavlja poslovni izid iz poslovanja (EBIT) + odpisi
vrednosti – amortizacija, prevrednotovalni poslovni odhodki),
– operativni stroški v neto dohodku (CIR – samo pri bankah),
– delež slabih posojil (NPL) v bruto kreditih strank (samo pri bankah),
– kombinirano razmerje (CR – razmerje med stroški in odškodninami ter premijami, ki se uporablja za zavarovalnice in kaže
profitabilnost, uspeh družbe glede poslovanja).
6.1 Energetika
(1) Energetski sektor zajema proizvodnjo, trgovanje, porabo, prenos, distribucijo, transformacijo, skladiščenje, uvoz in izvoz
veliko vrst energentov: nafte in naftnih derivatov, plina, električne energije, trdnih goriv (razne vrste premoga), toplote, obnovljivih
virov idr. Po Eurostatu se vodijo statistične evidence devetih skupin virov energije, ki lahko nastopajo kot primarni ali sekundarni
vir energije (v obliki izhoda procesa transformacije drugih primarnih virov).
(2) Energetski sektor je strateškega pomena, saj je zagotavljanje energije ključno za življenje ljudi (ogrevanje, svetloba,
transport itd.) in delovanje gospodarstva.
(3) Energetska politika države je izvajanje ukrepov, s katerimi se zagotavlja doseganje zanesljive, trajnostne in konkurenčne
oskrbe države z energijo, in sicer s spodbujanjem:
– zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo,
– dolgoročne uravnoteženosti razvoja energetskega gospodarstva glede na gibanje porabe energije,
– načrtne diverzifikacije različnih primarnih virov energije, upoštevajoč njihovo ekonomiko,
– konkurenčne oskrbe z energijo,
– rabe obnovljivih in nizkoogljičnih virov energije,
– zagotavljanja prednosti učinkovite rabe energije pred oskrbo z energijo,
– okoljske sprejemljivosti pri pridobivanju, proizvodnji, transportu in rabi vseh vrst energije,
– konkurence na trgu z energijo,
– prilagodljivih porabnikov energije,
– varstva potrošnikov.
(4) EU, ki je največje svetovno gospodarstvo, potroši približno eno petino svetovne energije, ima pa zelo malo svojih lastnih
virov. Skupna uvozna odvisnost EU pri uvozu energentov znaša 53,8 %, v okviru tega uvozna odvisnost naftnih derivatov znaša
84,9 %, zemeljskega plina pa 67 %. Letni stroški uvoza energije v EU-27 so ocenjeni na 350 milijard eurov. Bruto domača poraba
naftnih derivatov in zemeljskega plina v EU v deležu od skupne bruto domače porabe vse energije je leta 2011 znašala 59 %,
trdnih goriv 17 %, nuklearne energije 14 % in obnovljivih virov 10 %. V primerjavi z letom 1995 se je sicer delež obnovljivih virov v
bruto končni porabi energije v EU podvojil (s 5 % na 10 %), ciljni delež v letu 2020 pa znaša kar 20 % ob hkratnem znižanju emisij
toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: TGP) za 20 %.
(5) EU je s ciljem zmanjšati energetsko odvisnost od uvoza energije in znižati emisije TGP sprejela energetsko strategijo
do leta 2020, ki je strukturirana okoli petih prioritet: omejiti rabo energije, zgraditi panevropski energetski trg, zagotoviti najvišjo
stopnjo varnosti in zanesljivosti dobave energije odjemalcem, podpora razvoju novih energetskih tehnologij in inovacij ter okrepiti
mednarodno dimenzijo EU energetskega trga.
(6) Uvozna odvisnost Slovenije glede uvoza energije ni kaj dosti manjša od evropske – v letu 2013 je znašala 47 % in je dosegla
najnižjo raven doslej. Na to največ vpliva uvozna odvisnost pri uvozu nafte in naftnih derivatov ter zemeljskega plina, ki je v Sloveniji
tako rekoč 100-odstotna. Samozadostnost pa Slovenija izkazuje pri proizvodnji in porabi električne energije in daljinske toplote.
Skladno z evropskimi direktivami mora Slovenija do leta 2020 doseči 25-odstotni delež obnovljivih virov energije (v nadaljnjem
besedilu: OVE) v končni rabi energije. V obdobju 2013 je kot vmesni cilj izkazala 21,5-odstotni delež OVE v končni rabi energije.
Poseben program »feed-in tariff« spodbuja investicije v proizvodne enote OVE in soproizvodnje toplote in električne energije (v
nadaljnjem besedilu: SPTE), subvencije za te namene pa se zagotavljajo iz posebnega prispevka, ki ga plačujejo končni odjemalci
električne energije. V letu 2012 je znesek izplačanih subvencij znašal 90 milijonov eurov, v letu 2014 pa že 131 milijonov eurov. V
prihodnjih letih se pričakuje vsaj 10-odstotno povišanje potrebnih izplačil za financiranje podporne sheme, kar ustvarja pritisk na
povišanje končnih cen električne energije in drugih energentov. S ciljem znižanja porabe energije se izvajajo tudi ukrepi za učinkovito
rabo energije (v nadaljnjem besedilu: URE), ki se financirajo iz posebnega prispevka za URE, ki ga plačajo končni uporabniki električne
energije, zemeljskega plina, naftnih derivatov in toplote – na letni ravni v višini od 25 do 30 milijonov eurov. Ni treba posebej poudarjati,
da izvajanje ukrepov OVE in URE neposredno vpliva tudi na povečano splošno gospodarsko aktivnost v Sloveniji.
(7) Energetski sektor v Sloveniji na zakonski ravni urejata predvsem Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem
besedilu: EZ-1) in Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) ter številni na njuni podlagi izdani
podzakonski akti. Med slednje sodijo tudi akcijski načrti in operativni programi, s katerimi se določajo aktivnosti za doseganje
okoljsko-podnebnih ciljev do leta 2020 ali kasneje, npr. akcijski načrt za obnovljive vire energije, akcijski načrt za energetsko
učinkovitost, operativni program zmanjševanja emisij TGP, operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike, državni
program gospodarjenja z mineralnimi surovinami. Na področju razvoja infrastrukture za distribucijo električne energije velja Načrt
razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno obdobje od 2013 do 2022.
(8) Trg z zemeljskim plinom in električno energijo ter daljinsko toploto regulira neodvisni regulator – Agencija za energijo,
pri čemer velja poudariti, da proizvodnja in trgovanje z zemeljskim plinom in električno energijo nista regulirani dejavnosti,
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vendar tudi na tem področju regulator spremlja poslovanje družb, cene energentov in stopnjo konkurenčnosti na veleprodajnem
in maloprodajnem trgu. Na maloprodajnem trgu regulator prispeva ključni delež k preglednosti cen in ponudb za gospodinjske
odjemalce, s čimer se omogoča tudi delovanje konkurence: zagotavlja visoko razpoložljivost spletnih aplikacij za primerjavo ponudb
in preverjanje obračunov električne energije in omogoča e-storitve nadzora posameznih ponudb z avtomatskim obveščanjem ob
spremembah lastnosti; objavlja tudi mesečna poročila o ponudbah storitev dobave električne energije in indeksa MPI za trg z
gospodinjskimi odjemalci.
(9) Z uveljavitvijo novega Energetskega zakona temelj energetske politike v Republiki Sloveniji predstavlja Energetski koncept
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: EKS) kot nacionalni energetski program, ki ga na predlog vlade z resolucijo sprejme državni
zbor. Z EKS se na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države in na podlagi sprejetih mednarodnih
obvez določi cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let, določijo
pa se tudi obveznosti glede obnovljivih virov energije.
(10) Pomemben dokument dolgoročnega načrtovanja energetske politike Republike Slovenije predstavlja priprava državnega
razvojnega energetskega načrta, ki bo okvirni načrt naložb v energetsko infrastrukturo in izdelava operativnih in akcijskih načrtov
za posamezna področja oskrbe in ravnanja z energijo. Dokumenti morajo zajemati regulativno urejanje oskrbe z energijo, sklepanje
in izvajanje mednarodnih pogodb s področja energije, izvajanje investicij in spodbujanje investicij na področju energije ter druge
aktivnosti.
(11) Državne družbe, ki izvajajo obvezne gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: OGJS) na področju električne
energije in zemeljskega plina ter v družbah za proizvodnjo električne energije nacionalnega pomena, so strateškega pomena. To
so družbe HSE, EGS-RI do izterjave vseh terjatev do poslovnih subjektov v državah, nastalih iz bivše Jugoslavije, in družba GEN
energija, ki ima v lasti slovenski solastniški delež v NEK.
(12) Družbe, ki opravljajo dejavnost distribucijskega operaterja, opravljajo OGJS s področja distribucije električne energije,
njihova osnovna naloga pa je skrb za varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema Republike
Slovenije.
(13) Geoplin po oddelitvi odvisne družbe Plinovodi še naprej izvaja tržno dejavnost trgovanja z zemeljskim plinom, Plinovodi
pa opravljajo gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.
6.1.1 ELEKTRO MARIBOR, D. D., ELEKTRO LJUBLJANA, D. D., ELEKTRO CELJE, D. D., ELEKTRO PRIMORSKA, D. D.,
ELEKTRO GORENJSKA, D. D.
(1) Družbe imajo v lasti večinski del distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji. Po pogodbi z
družbo SODO zanjo opravljajo storitve na tem omrežju. Dejavnost trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z električno
energijo za gospodinjske in poslovne odjemalce so družbe prenesle na hčerinske družbe. Družbe trgujejo z električno energijo
na veleprodajnem trgu z električno energijo, kjer je njihov skupen delež 11,0 %. Na maloprodajnem trgu z električno energijo
na območju Republike Slovenije družbe dosegajo skupen tržni delež v višini 60,5 %. V skupini imajo tudi hčerinske družbe za
proizvodnjo električne energije v malih hidroelektrarnah in sončnih elektrarnah ter dejavnost soproizvodnje električne energije in
toplote.
(2) Ker imajo družbe v lasti distribucijsko omrežje električne energije na ozemlju Republike Slovenije in za SODO pogodbeno
opravljajo storitve OGJS, so strateškega pomena. Agencija za energijo družbam prek najemnih pogodb s sistemskim operaterjem
distribucijskega omrežja električne energije (SODO) zagotavlja prihodke za vzdrževanje in širitev distribucijskega omrežja na
podlagi Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja
in metodologiji za obračunavanje omrežnine. Vsak odjemalec električne energije je dolžan plačevati omrežnino glede na porabljeno
električno energijo, ki je namenjena vzdrževanju in širitvi distribucijskega omrežja.
(3) Distributerji električne energije, v katerih ima Republika Slovenija neposredno okoli 79,5-odstotne, skupaj s posrednimi
deleži SDH in KAD pa več kot 80-odstotne lastniške deleže, imajo v 100-odstotni lasti hčerinske družbe za proizvodnjo električne
energije in za trgovanje z električno energijo:
1. Elektro Celje, d. d.:
– MHE – ELPRO, d. o. o.
– Elektro Celje Energija, d. o. o.
2. Elektro Gorenjska, d. d.:
– Gorenjske elektrarne, d. o. o.
– Elektro Gorenjska prodaja, d. o. o.
3. Elektro Maribor, d. d.:
– Elektro Maribor Energija Plus, d. o. o.
– OVEN Elektro Maribor, d. o. o.
4. Elektro Ljubljana d. d.:
– Elektro Ljubljana OVE, d. o. o.
– Elektro Energija, d. o. o.
5. Elektro Primorska, d. d.:
– E3, d. o. o.
(4) Zasnova upravljanja je izvajanje aktivnega upravljanja družb s ciljem doseči poslovni rezultat v skladu s kazalniki
uspešnega poslovanja. Poudarek aktivnega upravljanja družb za distribucijo električne energije je doseči učinkovito in dobičkonosno
poslovanje z obvladovanjem stroškov ob smiselni uporabi metodologije Agencije za energijo za določitev omrežnine. Cilj aktivnega
upravljanja je povečati donosnost družb, razvoj, obnovo distribucijskega omrežja za električno energijo in zagotavljati kakovostno
in zanesljivo oskrbo odjemalcev z električno energijo. Družbe morajo izkoristiti investicijski kapitalski potencial za realizacijo
energetskih projektov za zagotavljanje zanesljivega, varnega in stabilnega obratovanja energetskega sistema v državi. Doseganje
ciljev družb se spremlja na podlagi poslovnih načrtov družb in kvartalnih sestankov s poslovodstvi in nadzornimi sveti družb.
(5) Družbe, ki opravljajo gospodarsko službo distribucije električne energije, morajo po izčlenitvi oziroma odprodaji dejavnosti
trgovanja z električno energijo postopoma konsolidirati lastniške deleže v smislu pridobivanja 100-odstotnega lastništva Republike
Slovenije v družbah, ki imajo v lasti elektrodistribucijsko infrastrukturo. Na ta način je omogočena bodisi dokapitalizacija družbe
SODO kot sistemskega operaterja s koncesijo bodisi podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe (v nadaljnjem
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besedilu: GJS) distribucijskega operaterja neposredno elektrodistribucijskim družbam. Obe rešitvi izpolnjujeta zahteve zakonodaje
in odzivnega poročila Računskemu sodišču RS. Prva rešitev omogoča še dodatne sinergijske učinke na področju zmanjševanja
stroškov in možnosti specializacije posameznih družb ter vodi k tehnološkemu poenotenju na področju izgradnje in vzdrževanja
elektrodistribucijske infrastrukture. Cilj le-tega je zagotavljanje visoke ravni zanesljivosti oskrbe odjemalcev električne energije na
distribucijskem omrežju in dolgoročnega razvoja elektroenergetskega distribucijskega omrežja za zadostitev prihodnje porabe ter
razpršene proizvodnje in porabe električne energije. V primeru druge rešitve pa bi bila v primeru podelitev koncesij neposredno
elektrodistribucijskim družbam potrebna predhodna reorganizacija vsake od petih družb v holding z odvisno družbo, ki ima v lasti
omrežje in izvaja storitve na tem omrežju.
(6) Odvisne družbe, katerih dejavnost je trgovanje z električno energijo, so opredeljene kot portfeljske naložbe in so kot takšne
z upoštevanjem liberalizacije trga električne energije primerne za prodajo. Pri strategiji družb z dejavnostjo trgovanja z električno
energijo je nujno proučiti možnost povezovanja družb, s ciljem doseganja sinergij na področju optimiziranja nabave električne
energije in komplementarnosti produktov ter hitrejšega in učinkovitega vstopa na tuje trge. Pomembno je proučiti tudi možnosti
prodaje posameznih hčerinskih družb drugim, bodisi domačim udeležencem na trgu z električno energijo v Republiki Sloveniji
ali tujim družbam z enako dejavnostjo, ki izkažejo interes po vstopu na trg z električno energijo na območju Republike Slovenije.
(7) Kazalniki spremljanja poslovanja
Elektro Maribor
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na sredstva (ROA)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
Elektro Ljubljana
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na sredstva (ROA)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
Elektro Celje
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na sredstva (ROA)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
Elektro Primorska
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na sredstva (ROA)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
Elektro Gorenjska
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na sredstva (ROA)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2011

2012

2013

62.443
1,9 %
34,70 %
64

63.981
2,1 %
35,51 %
66

61.306
2,3 %
35,44 %
67

2011

2012

2013

83.029
1,0 %
36,85 %
68

83.009
1,1 %
33,45 %
67

87.112
1,8 %
37,26 %
78

2011

2012

2013

50.660
2,0 %
35,20 %
67

52.140
2,9 %
36,30 %
69

52.579
2,1 %
38,11 %
73

2011

2012

2013

39.186
0,77 %
30,13 %
59

40.061
1,56 %
31,73 %
62

40.807
2,2 %
34,89 %
66

2011

2012

2013

28.238
0,8 %
37,06 %
79

30.066
1,3 %
40,55 %
84

30.904
1,6 %
39,01 %
84

2014
nerevidirano
60.518
2,8 %
37,6 %
70
2014
nerevidirano
86.734
2,6 %
42,3 %
78
2014
nerevidirano
53.920
3,4 %
40,3 %
77
2014
nerevidirano
38.391
1,5 %
32,5 %
66
2014
nerevidirano
31.426
2,3 %
40,1 %
90

(8) Pričakovanja
Elektro Maribor
Dobiček na sredstva (ROA)
EBITDA marža

2015
2,8 %
37,40 %

2016
3,0 %
40,10 %

Elektro Ljubljana
Dobiček na sredstva (ROA)
EBITDA marža

2015
2,8 %
41,91 %

2016
3,0 %
42,58 %

Elektro Celje
Dobiček na sredstva (ROA)
EBITDA marža

2015
3,4 %
43,24 %

2016
3,6 %
44,63 %
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Elektro Primorska
Dobiček na sredstva (ROA)
EBITDA marža

2015
2,8 %
34,80 %

2016
3,0 %
34,90 %

Elektro Gorenjska
Dobiček na sredstva (ROA)
EBITDA marža

2015
2,8 %
40,90 %

2016
3,0 %
41,70 %

(9) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.1.2 GEN ENERGIJA, d. o. o.
(1) Skupina GEN trguje z električno energijo na energetskem trgu Republike Slovenije in energetskih trgih vzhodne in srednje
ter centralne Evrope in Balkana. Proizvodne kapacitete GEN energije so skoncentrirane v njenih hčerinskih družbah Savske
elektrarne Ljubljana, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: SEL) in Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: NEK),
trgovanje z električno energijo pa v GEN-I, d. o. o., ki je v njeni 50-odstotni lasti. V 50-odstotni lasti ima NEK, katerega upravljanje
je določeno z meddržavno pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Na domačem trgu celotna skupina ustvari
22 % vseh prihodkov, na tujih trgih pa 78 % prihodkov od prodaje električne energije.
(2) Skupino GEN sestavljajo matična družba GEN energija, d. o. o., in naslednje odvisne družbe:
– Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., (50,0 %),
– GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o., (50,0 %),
– Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: HESS), (51,0 % – od tega 33,5 % v lasti Gen energije,
14,7 % v lasti SEL in 2,8 % v lasti Termoelektrarne Brestanica),
– Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., (100,0 %) ter
– Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: TEB), (100,0 %).
(3) Poleg neposredno povezanih družb ima GEN še naslednje posredno povezane družbe:
– družbe v 100-odstotni lasti GEN-I: GEN-I, d. o. o., Zagreb, Hrvaška; GEN-I, d. o. o., Beograd, Srbija; GEN-I Budapest KFt,
Madžarska; GEN-I Skopje, Makedonija; GEN-I, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina; GEN-I Tirana, Albanija; GEN-I Tirana,
podružnica Kosovo; GEN-I Athens, Grčija; S. C. GEN-I Bucharest, Romunija; GEN-I Sofia SpLLC, Bolgarija; GEN-I Milano, Italija;
GEN-I Vienna, Avstrija; GEN-I Istambul, Turčija;
– družbo HSE Invest, d. o. o., v kateri ima SEL 25-odstotni lastniški delež in
– družbo Hidroelektrarne na srednji Savi, d. o. o., v kateri ima GEN 10-odstotni lastniški delež, SEL pa 30-odstotni; družba
je trenutno v mirovanju.
(4) Tržni delež skupine GEN obsega 23,4 % celotnega slovenskega veleprodajnega trga z električno energijo (merjeno z
indeksom HHI) in 26,2 % maloprodajnega trga z električno energijo (vir: JARSE, Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji
v letu 2012). Družba ima v lasti proizvodne enote v okviru družb SEL in HESS, ki izkoriščajo naravno rento slovenskih voda porečja
reke Save. Prav tako ima v lasti NEK, ki proizvaja električno energijo iz jedrske toplote in TEB. Slednja z določenimi svojimi agregati
za NEK predstavlja pomemben člen v sistemu zagotavljanja jedrske varnosti in je zanesljiv in neodvisen vir električnega napajanja
v primeru havarijskih stanj v elektroenergetskem sistemu Republike Slovenije (terciarna rezerva moči).
(5) Družba GEN energija je nosilka načrtovane investicije v blok 2 NEK, ki bo v prihodnosti strateškega pomena za dolgoročno
in zanesljivo oskrbo Republike Slovenije z električno energijo in za prehod v nizkoogljično družbo, poleg tega pa zagotavlja tudi
finančne vire za razgradnjo in skladiščenje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov ter visokoradioaktivnih odpadkov iz bloka 1
NEK. Pred dokončno odločitvijo o investiciji v blok 2 NEK se predhodno opravi vse potrebne ekonomske in ostale strokovne analize
ter izvede posvetovalni referendum.
(6) Zasnova upravljanja je izvajanje aktivnega upravljanja družbe in skupine GEN s ciljem doseči poslovni rezultat v skladu
s kazalniki uspešnega poslovanja ob upoštevanju eksternih robnih pogojev (ključni so: tržne cene električne energije, lastna cena
električne energije iz NEK, višina prispevka za razgradnjo NEK). Poudarek aktivnega upravljanja je na učinkovitosti poslovanja,
tako da poslovanje stremi k razumni profitabilnosti in obvladovanju stroškov v celotni skupini. Cilj aktivnega upravljanja je povečati
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donosnost družbe in ustvariti pogoje za razvoj ter obnovo energetske infrastrukture. Družba in skupina GEN morata izkoristiti
investicijski potencial za realizacijo energetskih projektov za zagotavljanje zanesljivega, varnega in stabilnega obratovanja
energetskega sistema v državi. Obnovo in povečanje proizvodnih kapacitet družbe v hčerinskih družbah spremljamo prek letnih
izkazov poslovanja in poslovnih načrtov. V celotni skupini GEN je treba izvesti postopno racionalizacijo števila zaposlenih.
(7) Spodbujati je treba skupna sovlaganja v nove proizvodne kapacitete na segmentu električne energije (po možnosti
OVE/SPTE), in sicer prek ustanavljanja novih skupnih družb s partnerji. Družba GEN mora upravljati oziroma zagotoviti upravljanje
svojih hčerinskih družb tako, da zagotovi delovanje in razpoložljivost sistemov, ki zagotavljajo predpisano stopnjo jedrske varnosti
in ki zagotavljajo usklajeno delovanje pri proizvodnji in prodaji električne energije s ciljem maksimiziranja prihodkov.
(8) Ključni izziv za GEN energijo predstavlja izgradnja bloka 2 NEK, ki bo predvidoma potekala po principu skupnih vlaganj
z udeležbo zasebnih investitorjev (domačih in tujih) v projektnem podjetju (SPV).
(9) Družba GEN energija je zaradi svojega 50-odstotnega lastniškega deleža v NEK in zaradi večinskega deleža skupine
GEN v HESS, ki izkorišča naravno rento reke Save, strateška naložba.
(10) Kazalniki spremljanja poslovanja (skupina GEN)
Kazalnik
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2011

2012

2013

559.168
5,37 %
13,3 %
103

809.991
3,88 %
8,22 %
95

668.243
4,04 %
10,09 %
93

2014
nerevidirano
728.427
4,86 %
10,6 %
95

(11) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2015
4,5 %
8,00 %

2016
4,7 %
7,60 %

(12) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.1.3 GEOPLIN, D. O. O.
(1) Družba ima licenco za opravljanje energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z
zemeljskim plinom. Ima dve hčerinski družbi: Plinovodi, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: Plinovodi) in Geocom, d. o. o., (v nadaljnjem
besedilu: Geocom). Družba Plinovodi izvaja GJS operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Družba Geocom izvaja
dejavnost trgovanja z zemeljskim plinom, vendar je v mirovanju.
(2) Družba Plinovodi je lastnica celotnega prenosnega omrežja zemeljskega plina. Po meddržavnem sporazumu med
Republiko Slovenijo in Rusko federacijo je družba Plinovodi polovičen lastnik skupne družbe Južni tok Slovenija, d. o. o.,
(ustanovitev 5. septembra 2012) za izgradnjo in upravljanja slovenskega dela plinovoda.
(3) Zasnova upravljanja je izvajanje upravljanja družbe s ciljem doseči poslovni rezultat v skladu s kazalniki uspešnega
poslovanja. Poudarek aktivnega upravljanja je na učinkovitosti poslovanja, tako da poslovanje stremi k čim večji profitabilnosti in
obvladovanju stroškov v celotni skupini. Cilj aktivnega upravljanja je povečati donosnost družbe in ustrezen razvoj prenosnega
omrežja zemeljskega plina.
(4) Sledenje strateškim interesom Republike Slovenije v odvisni družbi Plinovodi je potencialno možno prek oddelitve družbe
Plinovodi v neposredno last družbenikov Geoplina. Na ta način Republika Slovenija in z njo povezane osebe v družbi Plinovodi
neposredno pridobijo 42,54-odstotni lastniški delež. Za pridobitev več kot 50-odstotnega deleža v družbi Plinovodi se z ostalimi
zainteresiranimi družbeniki izvede menjava dela lastniškega deleža Republike Slovenije v Geoplinu za njihov delež v družbi
Plinovodi. Če oddelitev družbe Plinovodi in menjava deležev v Geoplinu za deleže v Plinovodih z ekonomskega vidika ne bi bila
upravičena (npr. zaradi neugodnega menjalnega razmerja ali zaradi nepripravljenosti drugih družbenikov za menjavo), je strateški
cilj, da Republika Slovenija in z njo povezane osebe v družbi Geoplin pridobijo in ohranijo večinski (več kot 50-odstotni) lastniški
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delež. Po izvedeni oddelitvi družbe Plinovodi se naložba Republike Slovenije v družbo Geoplin šteje kot pomembna, naložba v
družbo Plinovodi pa kot strateška, saj družba izvaja GJS operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Če oddelitev družbe
Plinovodi ne bi bila možna ali upravičena, se naložba v družbo Geoplin šteje kot strateška.
(5) Ključna izziva družbe Geoplin sta ohraniti prevladujoč tržni položaj pri trgovanju z zemeljskim plinom na območju Slovenije
in vzpostaviti maloprodajno mrežo tudi v sosednjih državah. Ključni izziv družbe Plinovodi je izvedba ključnih infrastrukturnih
projektov plinske infrastrukture za oskrbo slovenskega gospodarstva s plinom pod konkurenčnimi pogoji in za izgradnjo tranzitnih
plinovodov v skladu z evropsko energetsko strategijo.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja (skupina GEOPLIN)
Kazalnik
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2011

2012

2013

401.148
6,57 %
10,77 %
278

482.324
5,35 %
9,86 %
125

350.207
4,37 %
9,19 %
226

2014
nerevidirano
377.500
5,2 %
9,0 %
239

(7) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2015
5,7 %
10,3 %

2016
5,9 %
10,4 %

(8) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.1.4 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, d. o. o.
(1) Družba trguje z električno energijo na energetskem trgu Republike Slovenije in energetskih trgih vzhodne in srednje Evrope
ter Balkana. Proizvodne kapacitete so skoncentrirane v njenih hčerinskih družbah. Med drugimi družbami ima v večinski lasti tudi
Premogovnik Velenje kot dobavitelja lignita za Termoelektrarno Šoštanj. Na domačem trgu celotna skupina ustvari 69 % vseh
prihodkov, na tujih trgih pa 31 % prihodkov od prodaje električne energije. Glede na celotno trgovanje skupine je 62 % prihodkov
od prodaje električne energije, ki jo proizvedejo odvisne družbe HSE.
(2) Skupino HSE sestavljajo:
– Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., kot obvladujoča družba (v nadaljnjem besedilu: HSE),
– Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., z odvisno družbo (v nadaljnjem besedilu: DEM),
– Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o., z odvisno družbo (v nadaljnjem besedilu: SENG),
– Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., s pridruženo družbo (v nadaljnjem besedilu: TEŠ),
– Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o. – v likvidaciji,
– Premogovnik Velenje, d. d., s šestimi odvisnimi in štirimi pridruženimi družbami (v nadaljnjem besedilu: PV),
– HSE Invest, d. o. o.,
– HSE Italia S. r. l.,
– HSE Balkan Energy, d. o. o.,
– HSE Hungary Kft,
– HSE Adria, d. o. o.,
– HSE Bulgaria EOOD,
– HSE MAK Energy DOOEL,
– HSE BH, d. o. o.,
– Podružnica HSE Praga,
– Podružnica HSE Bratislava,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 17. 7. 2015 /

Stran

6055

– Predstavništvo HSE Bukarešta,
– Predstavništvo HSE Beograd.
(3) Tržni delež skupine obsega 55,5 % celotnega slovenskega veleprodajnega trga z električno energijo in 8,0 % maloprodajnega
trga z električno energijo in tako prevladuje na veleprodajnem trgu z električno energijo v Republiki Sloveniji. Družba ima v lasti
proizvodne enote v okviru družb DEM, SENG in HESS, ki izkoriščajo naravno rento slovenskih voda Drave, Soče in Save. Prav
tako ima v lasti TEŠ, ki proizvaja električno energijo iz domačega lignita (PV). Le-ta predstavlja naravno rento in hkrati tudi storitve
za stabilno delovanje električnega omrežja v Republiki Sloveniji. Prav tako ima v lasti Termoelektrarno Trbovlje (TET), ki je od
decembra 2014 dalje v likvidaciji.
(4) HSE ima 77,7-odstotni lastniški delež v družbi PV. PV in njenih pet odvisnih družb (HTZ, GOST, RGP, PV Invest in Golte)
zaposluje 2.607 oseb, kar pomeni kar 66 % vseh zaposlenih v skupini HSE (3.923 zaposlenih). Za skupino PV je zaradi nakopičenih
poslovnih problemov izdelan in potrjen načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja, z izvedbo katerega se pričakuje predvsem
znatna racionalizacija stroškov in s tem vzpostavitev pogojev za doseganje planirane prodajne cene lignita za potrebe bloka 6 TEŠ.
(5) Zasnova upravljanja je izvajanje aktivnega upravljanja družbe s ciljem doseči poslovni rezultat v skladu s kazalniki
uspešnega poslovanja. Poudarek aktivnega upravljanja je na učinkovitosti poslovanja, tako da poslovanje stremi k čim večji
profitabilnosti in obvladovanju stroškov v celotni skupini. Cilj aktivnega upravljanja je povečati donosnost družbe in razvoj ter
obnovo energetske infrastrukture. Družba mora izkoristiti investicijski kapitalski potencial za realizacijo energetskih projektov za
zagotavljanje zanesljivega, varnega in stabilnega obratovanja energetskega sistema v državi. Obnovo in povečanje proizvodnih
kapacitet družbe v hčerinskih družbah spremljamo prek letnih izkazov poslovanja in poslovnih načrtov.
(6) Zaradi nerentabilne proizvodnje električne energije v TET in nezmožnosti prodaje lastniškega deleža HSE (ni bilo interesa
zasebnih investitorjev), se družbo TET likvidira s ciljem ohranitve energetske lokacije.
(7) Proučiti je treba možnost kapitalskega povezovanja družb SEL in HESS v enovito družbo z vidika učinkovitejšega
upravljanja hidropotenciala na reki Savi in z vidika povečanega investicijskega potenciala enovite družbe za potrebe financiranja
investicij v hidroelektrarne na spodnji in srednji Savi.
(8) Proučiti je treba možnost kapitalskega povezovanja družb TEŠ in PV v enovito družbo s ciljem racionalizacije stroškov
poslovanja. PV je namreč izključni dobavitelj energenta (lignita) za proizvodnjo električne energije v TEŠ, zato je optimalna
stroškovna cena lignita ključna za ekonomsko upravičeno obratovanje bloka 6 TEŠ, ki bo letno proizvedel približno 3.500 GWh
električne energije.
(9) Ključni izzivi skupine HSE so uspešen zagon in obratovanje investicije v blok 6 TEŠ, racionalizacija stroškov v skupini PV
in nadaljevanje izgradnje HE na spodnji in srednji Savi.
(10) Naložba Republike Slovenije v družbo HSE se šteje kot strateška iz več razlogov: velik tržni delež na trgu z električno
energijo v Sloveniji, lastništvo družb (SENG, DEM, HESS), ki izkoriščajo energetski potencial slovenskih rek (naravni monopol),
velik investicijski potencial za vlaganja v nove proizvodne kapacitete in s tem zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe Slovenije
z električno energijo.
(11) Kazalniki spremljanja poslovanja (skupina HSE)
Kazalnik
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2011

2012

2013

1.327.546
5,07 %
13,84 %
88

1.807.655
6,18 %
12,2 %
98

1.562.320
4,41 %
12,76 %
92

2014
nerevidirano
1.359.325
1,5 %
10,25 %
76

(12) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2015
1,5 %
12,1 %

(13) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

2016
2,0 %
13,7 %
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6.1.5 BORZEN, ORGANIZATOR TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, d. o. o.
(1) Družba izvaja GJS operaterja trga z elektriko. Skladno z EZ-1 in podzakonskimi akti družba opravlja dejavnost operaterja
trga in dejavnost centra za podpore.
(2) Kot operater trga družba izvaja naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega
voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo poslov, povezanih s predhodno navedenimi nalogami. S tem se vsem
udeležencem trga z električno energijo omogoča aktivno poslovanje na trgu.
(3) Prek centra za podpore družba nastopa kot operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. V tem kontekstu družba upravlja s sredstvi
prispevkov iz 377. člena EZ-1, sklepa pogodbe o podporah in izplačuje podpore, odkupuje električno energijo po prvi alineji šestega
odstavka 372. člena EZ-1 po ceni, ki jo določi vlada, odkupuje električno energijo od proizvajalcev iz štirinajstega in petnajstega
odstavka 372. člena EZ-1, izvaja izplačevanje finančnih podpor za tekoče poslovanje in prodaja odkupljeno električno energijo na
trgu na dražbi ali z razpisom oziroma na energetski borzi.
(4) Družba Borzen, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: Borzen) ima dvotirni sistem upravljanja. Organi upravljanja družbe so:
poslovodstvo, nadzorni svet in družbenik. Direktor družbe in trije člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno obdobje pet let.
(5) Borzen ima lastniški delež v družbi BSP Regionalna Energetska Borza, d. o. o., skupaj z družbo ELES, d. o. o., vsaka v
višini 50-odstotnega poslovnega deleža.
(6) Cilj aktivnega upravljanja je zagotoviti uspešnost in dobičkonosnost kapitalske naložbe s poslovanjem po načelih
ekonomičnosti, produktivnosti in rentabilnosti v skladu s sprejetimi poslovnimi načrti. Uresničevanje ciljev se spremlja prek
poslovnih načrtov in poročil.
(7) Družba je izpostavljena večjemu tveganju pri zagotavljanju zadostnih sredstev za izplačilo podpor sheme za proizvodnjo
električne energije iz OVE in SPTE. Obstaja visoka stopnja likvidnostnega tveganja zaradi razkoraka med dejansko zbranimi in
potencialno potrebnimi sredstvi za izplačilo podpor.
(8) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2011
45,1 %
40,9 %
89

2012
38,9 %
41,9 %
92

2013
17,9 %
39,6 %
87

2014
16,1 %
40,3 %

2015
15,0 %
39,1 %

2016
16,8 %
39,7 %

(9) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
6.1.6 ELES, d. o. o.
(1) Družba ELES, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: ELES) na podlagi EZ-1 izvaja OGJS sistemskega operaterja prenosnega
elektroenergetskega omrežja. Družba ima izključno pravico za opravljanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja na
celotnem območju Republike Slovenije. V okviru opravljanja regulirane dejavnosti zagotavlja varno, zanesljivo in učinkovito
obratovanje in vzdrževanje prenosnega sistema.
(2) GJS se financira iz omrežnine za uporabo prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki jo določa nacionalni regulator in
jo plačujejo odjemalci električne energije na računu za uporabo elektroenergetskega omrežja in iz plačila čezmejnih prenosnih
kapacitet, ki jih plačujejo mednarodni trgovci z električno energijo, ki so uspeli na avkcijah za čezmejne kapacitete pridobiti pravico
uvoza/izvoza električne energije v in iz Republike Slovenije.
(3) Družba ima v lasti večino elektroenergetskega prenosnega omrežje v Republiki Sloveniji. S sprejetjem uredbe na podlagi
EZ-1 bodo podani pogoji, da ELES postane lastnik celotnega elektroenergetskega prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji.
Na podlagi EZ-1 ELES odplačno prevzame elemente 110 kV, kateri so po funkciji elementi prenosnega elektroenergetskega
prenosnega omrežja.
(4) Skupino ELES sestavljajo obvladujoča družba ELES in odvisne družbe. V le-teh ima obvladujoča družba ELES, d. o. o.,
naslednje lastniške deleže:
– TALUM, d. d., proizvodnja aluminija, aluminijevih zlitin in izdelkov iz aluminija (83,44 %),
– TRGEL, d. o. o., opravljanje storitev trgovanja z električno energijo (100 %),
– STELKOM, d. o. o., elektronske komunikacijske storitve (56,26 %).
(5) ELES, d. o. o., ima:
– 50-odstotni lastniški delež v obvladovani družbi BSP Regionalna Energetska Borza, d. o. o., ki izvaja borzno dejavnost za
slovenski trg električne energije in nudi možnost poslovanja za svoje člane tudi v Srbiji,
– 25-odstotni lastniški delež v pridruženi družbi ELDOM, d. o. o., ki izvaja upravljanje objektov in turističnih kapacitet, čiščenje
prostorov, gostinsko dejavnost in organiziranje prehrane ter receptorske storitve,
– 12,5-odstotni lastniški delež v družbi Central Allocation Office GmbH Freising,
– 10-odstotni lastniški delež v družbi Coordinated Auction Office for South East Europe Podgorica (SEE CAO),
– 8,33-odstotni lastniški delež v družbi TSC NET GmbH Munchen,
– 8,33-odstotni lastniški delež v družbi Capacity Allocating Service Company Luxemburg (CASC.EU).
(6) Cilj aktivnega upravljanja je zagotoviti uspešnost in dobičkonosnost kapitalske naložbe s poslovanjem po načelih
ekonomičnosti, produktivnosti in rentabilnosti v skladu s sprejetimi poslovnimi načrti. Cilj je povečati donosnost družbe in zagotavljati
razvoj ter obnovo prenosnega omrežja električne energije. Uresničevanje ciljev se spremlja prek poslovnih načrtov in poročil.
(7) Družba mora izkoristiti investicijski kapitalski potencial za realizacijo energetskih projektov za zagotavljanje zanesljivega,
varnega in stabilnega obratovanja energetskega sistema v državi. Obnovo in povečanje prenosnih kapacitet družbe se spremlja
prek poslovnih načrtov in poročil. Zaradi izvajanja dejavnosti GJS sistemskega operaterja bo država v družbi tudi v prihodnje
ohranjala 100-odstotni lastniški delež.
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(8) V letih od 2006 do 2009 so bile bilance vodene neskladno z energetsko zakonodajo, zato obstaja neskladje med
računovodskimi izkazi ELES in evidentiranjem o ELES pri Agenciji za energijo, in sicer v skupni višini okrog 70 milijonov eurov. Ta
neskladja bodo v letu ali dveh odpravljena, a bo to vplivalo na poslovne izide.
(9) V odvisni družbi Talum, d. d., je bila izvedena dokapitalizacija s strani ELES s stvarnim vložkom s konverzijo terjatev iz
unovčenih poroštev v osnovni kapital družbe. V naslednjih letih se predvideva nadaljnja dokapitalizacija iz tega naslova. Dolgoročno
lastništvo v tej družbi se ohranja zaradi sinergij v zagotavljanju stabilnosti elektroenergetskega sistema Republike Slovenije.
(10) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2011
1,0 %
8,4 %
116

2012
1,3 %
7,5 %
116

2013
2,5 %
7,2 %
122

(11) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na sredstva (ROE)

2015
2,8 %

2016
3,0 %

6.1.7 SODO, d. o. o.
(1) Dejavnost distribucijskega operaterja je obvezna državna GJS, ki obsega varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in
vzdrževanje distribucijskega sistema, razvoj distribucijskega sistema, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z elektriko z ustrezno
zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja.
(2) Družba SODO, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: SODO) izvaja GJS distribucijskega operaterja električne energije na
ozemlju Republike Slovenije. V lasti ima 2,7 % distribucijskega omrežja za električno energijo v Republiki Sloveniji. Preostali del
distribucijskega omrežja in storitve najema pri petih distribucijskih družbah: Elektro Maribor, d. d., Elektro Celje, d. d., Elektro
Ljubljana, d. d., Elektro Gorenjska, d. d., in Elektro Primorska, d. d.
(3) Prek GJS skrbi za dolgoročno, zanesljivo, kakovostno in učinkovito oskrbo uporabnikov distribucijskega omrežja z
električno energijo. Z načrtovanjem razvoja omrežja, njegovo izgradnjo, vodenjem in obratovanjem ter vzdrževanjem zagotavlja
dolgoročno zmogljivost omrežja, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja ob upoštevanju standardov na
področju kakovosti napetosti in oskrbe z električno energijo. Dejavnost se financira iz omrežnine in drugih prihodkov za storitve
GJS. Višino prihodkov mu določa regulatorni organ Agencija za energijo z določitvijo višine omrežnine, ki jo morajo plačevati
uporabniki električnega distribucijskega sistema glede na porabljeno električno energijo.
(4) Cilj aktivnega upravljanja je zagotoviti uspešnost in dobičkonosnost kapitalske naložbe s poslovanjem po načelih
ekonomičnosti, produktivnosti in rentabilnosti v skladu s sprejetimi poslovnimi načrti ter zagotavljati zanesljivost dobave električne
energije končnim odjemalcem. Uresničevanje ciljev se spremlja prek poslovnih načrtov in poročil. Zaradi izvajanja dejavnosti GJS
sistemskega operaterja bo država v družbi tudi v prihodnje ohranjala 100-odstotni lastniški delež.
(5) Družba SODO financira kratkoročne obveznosti v večjem delu s kratkoročnimi terjatvami. Načrtovana dolgoročna
plačilna sposobnost družbe temelji na predpostavki, da tako glede ročnosti kot vrednosti kratkoročnih terjatev le-te pokrivajo
kratkoročne obveznosti. Zato družba namenja veliko pozornost obvladovanju tveganj s področja plačilne sposobnosti poslovnih
partnerjev, do katerih ima vzpostavljene terjatve. V primeru nepredvidenih okoliščin tveganja ni več mogoče obvladovati, zato
družbi SODO preti kapitalska neustreznost, saj je delež kapitala v obveznostih do virov sredstev SODO okrog 7-odstoten.
Glede na obseg in vrsto poslov ter obveznosti, ki izhajajo iz EZ-1, je trenuten osnovni kapital družbe prenizek in ne zagotavlja
stabilnosti družbe.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2011
98,31 %
1,02 %
144

2012
52,00 %
0,87 %
151

2013
46,62 %
0,97 %
173

2014
20,37 %
0,62 %

2015
18,81 %
0,69 %

2016
13,19 %
0,72 %

(7) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
6.1.8 PETROL, d. d.
(1) Petrol, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Petrol) je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, ena
največjih slovenskih družb po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. Poslovno dejavnost družbe predstavlja
trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Petrol trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi
ustvarja skoraj 20 % prihodka. Večji del poslov Petrol realizira na slovenskem trgu. Družbo odlikujeta močan tržni in finančni položaj
ter razvejana in sodobna maloprodajna mreža, kar je Petrolova absolutna konkurenčna prednost. Družba Petrol s svojo poslovno
dejavnostjo trgovanja z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti na slovenskem trgu v vseh segmentih dosega vodilni tržni
delež.
(2) V skupini Petrol so v Sloveniji naslednje družbe:
– Petrol, d. o. o., (100 %),
– Petrol tehnologija, d. o. o., (100 %),
– Petrol energetika, d. o. o., (99,38 %),
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– Petrol PLIN, d. o. o., (100 %),
– IG energetski sistemi, d. o. o. – (100 %) GEN-I in (50 %) ELTEC,
– ELTEC Petrol, d. o. o., (100 %),
– RODGAS AD Bačka Topola (89,64 %),
– Petrol Geoterm, d. o. o., (100 %),
– BEOGAS INVEST, d. o. o., (100 %),
– INTERTRADE ENERGIJA, d. o. o., (100 %),
– Petrol LPG, d. o. o., (51 %),
– PETROL Energetika DOOEL (100 %),
– Geoenergo, d. o. o., (50 %),
– AQUASYSTEM, d. o. o., (26 %),
– SOENERGETIKA, d. o. o., (25 %),
– PETROL BUCHAREST ROM (100 %),
– Geoplin, d. o. o., (31,98 %),
– MARCHE Gostinstvo, d. o. o., (25 %).
(3) Upravljanje družbe bo usmerjeno v uresničevanje ciljev iz letnega načrta upravljanja in doseganje ciljnih kazalnikov
poslovanja, ki bodo letno določeni v poslovnem načrtu. Glavni cilji so nadaljevanje rasti, povečevanje donosnosti naložbe in
stabilna dividendna politika. Končni cilj je maksimizacija vrednosti družbe in doseganje rezultatov v skladu s kazalniki primerljivih
družb v regiji.
(4) V primeru odločitve za znižanje državnega deleža je treba urediti pomen družbe Geoplin. Družba Geoplin (31,98 %) ima
v lasti družbo Plinovodi. Za pridobitev več kot 50-odstotnega deleža v družbi Plinovodi se z ostalimi zainteresiranimi družbeniki
izvede menjava dela lastniškega deleža Republike Slovenije v Geoplinu za njihov delež v družbi Plinovodi. Potencialno se izvede
tudi menjava preostalega dela lastniškega deleža Republike Slovenije v Geoplinu za lastniški delež Petrola na delu rezervoarskih
kapacitet skladišča Instalacija v Serminu, v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladiščenja in obveznih rezerv naftnih
derivatov v okviru GJS, ki jo izvaja Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: ZRSBR). Celotna
kapaciteta skladišča Sermin je 480.000 m3. Od tega ima ZRSBR v lastništvu že 39.500 m3 (nimajo pa urejenih služnostnih
pravic za dostop in uporabo rezervoarjev v njihovi lasti), dodatno pa od Petrola najemajo še približno 160.000 m3 kapacitet, kar
predstavlja kar 42-odstotno zasedenost celotnega skladišča z blagom ZRSBR. Skladišče Instalacija v Serminu predstavlja največje
in najsodobnejše opremljeno skladišče naftnih derivatov v Sloveniji, kjer se letno pretovori 2,28 milijona ton naftnih derivatov,
večina za potrebe slovenskega trga (90 % vseh naftnih derivatov, ki se prodajo na slovenskem trgu), nekaj tudi za iznos ali izvoz
na druge trge.
(5) Družba Petrol mora z državo urediti tudi vprašanje modela oblikovanja cen naftnih derivatov z namenom doseganja boljših
poslovnih rezultatov.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja (skupina)
Kazalnik

2011

2012

2013

2014

3.270.353

3.753.993

3.947.323

4.014.303

Dobiček na kapital (ROE)

12,37 %

12,32 %

11,71 %

12,46 %

EBITDA marža

3,38 %

3,08 %

3,27 %

3,47 %

57

46

49

52

Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(7) Pričakovanja
Kazalnik

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

13,6 %

13,8 %

EBITDA marža

3,5 %

3,5 %

(8) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)
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6.2 Bančništvo
(1) Banke predstavljajo kategorijo družb, ki so ključne za premagovanje gospodarske krize. Država kot lastnik bo morala
aktivno poseči v poslovno politiko svojih bank, da jih pripravi do tega, da se vrnejo k dejavnosti, za katero so registrirane, tj. posojilna
dejavnost. V interesu države je stabilnost bančnega sistema in ohranitev vseh ravni odločanja ključnih finančnih institucij v Sloveniji,
zato je pomembno, da sistemske bančne institucije ohranijo sedež v Sloveniji oziroma, kot je v primeru SID banke, da ostanejo
v državni lasti. To je pomembno za razvoj znanja, ponudbo finančnih institucij in kompleksnih finančnih produktov, akumulacijo
kapitala v državi in reinvestiranje v nacionalni ekonomiji, prav tako pa je pomembna tudi konkurenčnost bančnega sektorja, za kar
je potrebna vpetost v mednarodno finančno okolje. Le konkurenčen bančni sektor lahko zagotovi stabilnost finančnega sistema in
spremlja realni sektor na domačem trgu in mednarodnih trgih.
(2) Večina večjih bank v Evropi je v zasebni lasti. Posamezne izjeme so večinoma posledica reševanja bank s strani države,
kot npr. Dexia, Hypo, Commerzbank. V Franciji, kjer državno lastništvo družb ni redkost, je v delni lasti države npr. BNP in Société
Générale. Posamezne deleže ima država tudi v italijanskih bankah. V Švici sta največji banki v 20–25-odstotni lasti države, višji
delež državnega lastništva pa je v posameznih bankah v kantonih.
6.2.1 NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d., (NLB Skupina)
(1) Nova Ljubljanska banka, d. d., (v nadaljnjem besedilu: NLB Skupina) je največja slovenska bančno-finančna skupina,
ki jo sestavlja 45 članic na 12 trgih. Bančništvo je v NLB Skupini najpomembnejša dejavnost, ki jo zaokrožujejo ostale finančne
dejavnosti, kot so zavarovalništvo (življenjsko in pokojninsko zavarovanje) in upravljanje premoženja. NLB Skupino na 12 trgih
trenutno sestavlja: devet bank, sedem lizing družb, devet družb v dejavnosti faktoringa in forfetiranja, tri družbe v zavarovalništvu
in družba v upravljanju s premoženjem ter 16 družb z ostalih področij.
(2) Dne 18. decembra 2013 je bila banka deležna ukrepov za zagotavljanje dolgoročne kapitalske ustreznosti. Na podlagi
ukrepa zagotavljanja dolgoročne kapitalske ustreznosti je banka v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Banka je morala
pripraviti načrta prestrukturiranja in povečanja kapitala banke, ki ga je potrdila tudi Evropska komisija. Na tej sprejeti osnovi bo v
naslednjih letih zasnovano upravljanje banke zlasti na področju dezinvestiranja (podružnice in druge naložbe), optimizacija stroškov
poslovanja, kot tudi doseganje ciljnih finančnih kazalnikov v naslednjih letih (npr. ROE in CIR). Nefinančno področje pa obsega
zlasti izboljšanje korporativnega upravljanja, upravljanja s tveganji in kreditne politike. Banka bo določeno časovno obdobje deležna
tudi omejitev glede izplačila dividend.
(3) V primeru NLB, pri kateri se je Republika Slovenija v skladu z zavezami državnih pomoči za dokapitalizacijo zavezala
k zmanjšanju kapitalske naložbe na 25 % + 1 delnico do 31. decembra 2017, bo SDH za realizacijo te zaveze v sodelovanju z
vodstvom NLB pripravil program uvrstitve delnic NLB na mednarodno borzo po programu IPO. V tem primeru mora SDH v statutu
družbe ustrezno urediti omejitve pri koncentraciji lastništva.
(4) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik

2011

2012

2013

2014
(nerevidirano)

Dobiček na kapital (ROE)

Neg.

Neg.

Neg.

4,7 %

Operativni stroški v neto dohodku (CIR)

59,7 %

54,6 %

96 %

59,4 %

Loan to depozit (LTD)

105,4 %

104,7 %

86,2 %

75,9 %

Delež NPL

21,3 %

28,2 %

25,6 %

25,5 %

(5) Pričakovanja
Kazalnik

2015

2016*

8%

8%

Operativni stroški v neto dohodku (CIR)

< 55 %

< 55 %

Delež NPL v bruto kreditih strankam

< 16 %

< 12 %

Dobiček na kapital (ROE)

*Doseganje določenih ciljnih finančnih kazalnikov za obdobje do leta 2016 je določeno v načrtu prestrukturiranja, ki ga je
odobrila Evropska komisija.
6.2.2 SID – SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d. d., LJUBLJANA
(1) SID banka, d. d., (v nadaljnjem besedilu: SID banka) je specializirana državna izvozna in razvojna banka s številnimi
javnimi pooblastili iz Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04 in 56/08 –
ZSIRB; v nadaljnjem besedilu: ZZFMGP), Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15
– ZBan-2; v nadaljnjem besedilu: ZSIRB), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), Zakona o jamstveni shemi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09 in 42/09), Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (Uradni
list RS, št. 59/09) in Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 43/10,
87/11 in 55/12) za izvajanje spodbujevalnih in razvojnih nalog in storitev na področjih mednarodne trgovine, gospodarskega in
razvojnega sodelovanja, podjetniških, inovacijsko-raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti, ekologije in energetike ter gradnje
infrastrukture in na drugih področjih, pomembnih za razvoj Slovenije.
(2) Osnovna vloga SID banke je podpiranje ekonomskih, strukturnih, socialnih in drugih politik, ki izhajajo iz dolgoročnih
razvojnih usmeritev Republike Slovenije in EU, kar je bil poleg zagotavljanja dolgoročne in stabilne gospodarske rasti in trajnostnega
razvoja ter izboljšanja sistema razvojnega financiranja osnovni cilj v letu 2008 sprejetega ZSIRB. Z nastankom svetovne finančne
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in gospodarske krize je SID banka prevzela pomembno vlogo tudi v okviru državnih kriznih oziroma proticikličnih dejavnosti, s
postopnim izhodom iz nje pa se vse bolj krepi njen razvojno-spodbujevalni element.
(3) V skladu z vlogo, nameni in nalogami SID banka opravlja predvsem finančne storitve, in sicer v okviru izdanih dovoljenj
Banke Slovenije. To je predvsem dajanje kreditov (spodbujevalno in razvojno financiranje, izvozno in projektno financiranje), ki
praviloma poteka prek bank, v posameznih primerih s sodelovanjem z drugimi poslovnimi bankami v bančnih sindikatih, v manjšem
delu pa banka končne upravičence kreditira neposredno. SID banka izdeluje tudi bonitetne in druge kreditne informacije. Za državni
račun pa SID banka izvaja naslednje javne naloge: zavarovanje izvoznih kreditov in investicij pred nemarketabilnimi riziki; program
izravnave obresti (PIO); jamstvena shema za družbe; jamstvena shema za fizične osebe in jamstvena shema za investicije.
(4) V okviru skupine SID banka delujejo še naslednje družbe: SID – Prva kreditna zavarovalnica, d. d., (zavarovanje
kratkoročnih terjatev, marketabilno upravljanje rizikov); Pro Kolekt – družba za izterjavo (izterjava dolgov, bonitetne informacije,
monitoring rizikov); Prvi Faktor (faktoring, zavarovanje terjatev, eskont menic, diskont faktur); CMSR (raziskave in analize,
svetovanje, informacijske dejavnosti, dvostranska URP, kombinirani posli).
(5) Družbe v okviru skupine SID so:
1. SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana;
2. SID – Prva kreditna zavarovalnica, d. d., Ljubljana, v kateri ima SID banka 100-odstotni lastniški delež;
3. PRO KOLEKT, družba za izterjavo, d. o. o., Ljubljana, v kateri ima SID banka 100-odstotni lastniški delež in šest hčerinskih
družb:
– PRO KOLEKT, d. o. o., Zagreb, Hrvaška,
– PRO KOLEKT, d. o. o., Skopje, Makedonija,
– PRO KOLEKT, d. o. o., Beograd, Republika Srbija,
– PRO KOLEKT CMSB, S. R. L., Bukarešta, Romunija,
– PRO KOLEKT SOFIA OOD, Sofija, Bolgarija,
– PRO KOLEKT, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina;
4. PRVI FAKTOR, d. o. o., Ljubljana, v kateri ima 50-odstotni lastniški delež in štiri hčerinske družbe:
– Prvi faktor, d. o. o., Zagreb, Hrvaška,
– Prvi faktor, d. o. o., Beograd, Srbija,
– PRVI FAKTOR, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina,
– PRVI FAKTOR, d. o. o., Skopje, Makedonija;
5. Center za mednarodno sodelovanje in razvoj Ljubljana, z dejavnostjo podjetniškega, poslovnega svetovanja – zavod s
pravico javnosti.
(6) Zaradi zagotavljanja izvajanja nalog in uresničevanja zakonsko določenih ciljev je država edina delničarka SID banke.
Nadzor nad poslovanjem SID banke v okviru svojih pristojnosti izvajajo Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor in
ministrstvo, pristojno za finance. SID banka enkrat letno, najpozneje do 31. maja, vladi poroča o izvrševanju danih javnih pooblastil
v preteklem letu. Vlada enkrat letno državnemu zboru poroča o izvajanju dejavnosti SID banke.
(7) Skladno z ZSIRB člane nadzornega sveta SID banke imenuje vlada. Za koordinacijo delovanja pristojnih državnih in drugih
organov ter institucij pri izvajanju ZZFMGP in delovanju sistema zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov v
Sloveniji ter za učinkovito izvajanje zavarovanja in financiranja poslov mednarodne trgovine in investicij je pristojna Komisija za
pospeševanje mednarodne menjave, ki jo imenuje vlada.
(8) Posebno pozornost pri upravljanju banke bo namenjena celovitemu upravljanju tveganj in ohranjanju visoke organizacijske
kulture. Ena od ključnih strateških usmeritev je tudi ohranjanje ugodne stroškovne učinkovitosti na doseženih ravneh, ne glede
na stalno povečevanje oziroma širitev dejavnosti. Cilj SID banke kot javno spodbujevalne in razvojne banke ni doseganje kar
največjega dobička, temveč doseganje družbenih koristi ob preudarnem ohranjanju in oplajanju kapitala.
(9) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik

2011

2014
(nerevidirano)
Dobiček na kapital (ROE)
3,1 %
1,9 %
2,7 %
1,2 %
Operativni stroški v neto dohodku (CIR)
19,5 %
14,4 %
18,6 %
23,7 %
Loan to depozit (LTD)*
Delež NPL v bruto kreditih strankam
1,5 %
3,6 %
7,7 %
n. p.
* SID banka skladno s sedmim odstavkom 4. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15) ne sme sprejemati
depozitov od javnosti, razen s ponudbo javnosti, ki se glasi na vplačilo dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je SID
banka.
(10) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
Operativni stroški v neto dohodku (CIR)
Delež NPL v bruto kreditih strankam

2012

2013

2015
3,0 %
17,8 %
7,0 %

2016
3,3 %
17,5 %
6,5 %

6.3 Zavarovalništvo
(1) V interesu države je stabilnost zavarovalniškega sistema in ohranitev vseh ravni odločanja ključnih finančnih institucij
v Sloveniji, zato je pomembno, da sistemske institucije ohranijo sedež v Sloveniji. To je pomembno za razvoj znanja, ponudbo
finančnih institucij in kompleksnih finančnih produktov, akumulacijo kapitala v državi in reinvestiranje v nacionalni ekonomiji, prav
tako pa je pomembna konkurenčnost zavarovalniškega sektorja, za kar je potrebna vpetost v mednarodno finančno okolje. Le
konkurenčen zavarovalniški sektor lahko zagotovi stabilnost finančnega sistema in spremlja realni sektor na domačem trgu in
mednarodnih trgih.
(2) Za razliko od nekoliko bolj specifičnega globalnega pozavarovalnega trga, kjer pozavarovalnice nase sprejemajo
posamezne potencialne obveznosti s celega sveta, je zavarovalni trg precej bolj lokaliziran, rast pa je močno pogojena z
makroekonomskim stanjem posamezne države.
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6.3.1 POZAVAROVALNICA SAVA, d. d.
(1) Glavna dejavnost Pozavarovalnice Sava, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Pozavarovalnica Sava) je dejavnost zavarovanja
in pozavarovanja. Njene odvisne družbe, ki delujejo na območju Slovenije, Hrvaške, Republike Srbske, Črne gore, Kosova in
Makedonije, se pretežno ukvarjajo z dejavnostjo zavarovanja. Družba ima v lasti tudi Zavarovalnico Maribor, d. d. Pozavarovalnica
Sava je tudi največja pozavarovalna družba s sedežem v srednji in vzhodni Evropi. Razvoj zavarovalništva kot pomembnega
dela finančnega sektorja v Republiki Sloveniji je v strateškem interesu države. V strateškem interesu države pa sta tudi stabilnost
finančnega sistema in nadaljevanje razvoja menedžerskih znanj na področju zavarovalništva.
(2) Naložbo v Pozavarovalnico Sava se uvršča med pomembne naložbe, saj zagotavlja multiplikativne učinke v širšem
gospodarstvu in ekspanzije na trge zahodnega Balkana. Družba bo tudi v prihodnje razvijala svojo pozavarovalno dejavnost in
tudi zavarovalniške aktivnosti za gospodarstvo in prebivalstvo.
(3) Zasnova upravljanja bo temeljila na ukrepih, ki poudarjajo kapitalsko stabilnost zavarovalnice, pospešeno integracijo
Zavarovalnice Maribor, d. d., v skupino, ter na drugi strani na stroškovni učinkovitosti poslovanja. Pozavarovalnica Sava mora v
naslednjem obdobju vzdrževati donosnost kapitala in nadaljevati z izplačevanjem rednih letnih dividend (vsaj ⅓ letnega dobička).
(4) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
Kombiniran količnik
(5) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
Kombiniran količnik

2011
2,7 %
98,3 %

2012
7,4 %
98,7 %
2015
> 11,5 %
< 95 %

2013
7,6 %
96,8 %

2014
11,9 %
95,5 %
2016
> 12 %
< 95 %

(6) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.3.2 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.
(1) Zavarovalnica Triglav, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Zavarovalnica Triglav) je največja zavarovalna družba v Sloveniji in
med večjimi v regiji. Skupaj s povezanimi družbami na trgu ponuja vse vrste premoženjskih, osebnih in zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovalništvo je osnovna in najobsežnejša dejavnost skupine Triglav, kjer se izvajajo premoženjska, življenjska, prostovoljna
dodatna pokojninska zavarovanja in zdravstvena zavarovanja.
(2) Zavarovalnica Triglav je kot največja slovenska zavarovalnica strateška zaradi svoje regionalne pomembnosti, pomembnosti
finančne stabilnosti in posledičnega vpliva na trajnostni razvoj. V strateškem interesu države je sodelovati pri strateških odločitvah
zavarovalnice in ohraniti menedžersko znanje o zavarovalništvu v Sloveniji.
(3) Ključni stebri poslovanja družbe so:
– zavarovalništvo,
– upravljanje premoženja in
– dejavnosti, s katerimi se podpira temeljne finančne stebre.
(4) V okviru skupine v Sloveniji delujejo:
– Zavarovalnica Triglav, d. d.,
– Triglav zdravstvena zavarovalnica, d. d.,
– Pozavarovalnica Triglav Re, d. d.,
– Triglav nepremičnine, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d. o. o., Ljubljana,
– Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
– Triglav Naložbe, Finančna družba, d. d.,
– Triglav INT, holdinška družba, d. d.,
– TRI-PRO, d. o. o.,
– Slovenijales, d. d.,
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– Gradis IPGI, d. d.,
– AS Triglav – servis in trgovina, d. o. o.,
– v tujini na Hrvaškem Triglav Osiguranje, d. d., v BIH Triglav Osiguranje, d. d., v Srbiji Triglav osiguranje, a. d. o., v Črni gori
Lovčen Osiguranje, a. d., v Makedoniji Triglav Osiguruvanje AD in na Češkem Triglav Pojišt'ovna, a. s.
(5) SDH mora podpirati vse ukrepe notranje racionalizacije poslovanja, vzdrževanje kakovosti kapitalskih naložb in izboljšanje
korporacijskega upravljanja, na drugi strani pa se podpira tudi regijska širitev zavarovalnice. Posledično se pričakujeta vzdrževanje
visoke donosnosti kapitala zavarovalnice in stabilna dividendna politika.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
Kombiniran količnik

2011
9,6 %
90,1 %

2012
13,8 %
89,6 %

2013
12,0 %
91,0 %

2014
13,4 %
96,3 %

(7) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
Kombiniran količnik

2015
> 11,5 %
< 95 %

2016
> 12 %
< 95 %

(8) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.3.3 MODRA ZAVAROVALNICA, d. d.
(1) Modra zavarovalnica, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Modra zavarovalnica) opravlja posle v skupini življenjskih zavarovanj
skladno z Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K)
in izdanim dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov v naslednjih zavarovalnih vrstah:
(1) nezgodno zavarovanje in (2) življenjsko zavarovanje. Ustanovljena je bila oktobra 2011 z izčlenitvijo iz KAD, v upravljanje
pa je prevzela pokojninske sklade ZVPSJU, KVPS, PPS in Kritni sklad PPS. Vzajemni pokojninski skladi predstavljajo ločena
premoženja v lasti zavarovancev/članov posameznega sklada in so ločeni od lastnega premoženja zavarovalnice.
(2) Republika Slovenija je z namenom zmanjševanja tveganja revščine v starosti vzpostavila 3-stebrni pokojninski sistem,
pri čemer Modra zavarovalnica predstavlja najpomembnejši in tudi največji del drugega stebra pokojninskega sistema Republike
Slovenije. Konec tretjega četrtletja 2014 je namreč zavarovalnica upravljala s 1.200 milijoni eurov sredstev, kar je za približno
20 % več, kot jih je imela v upravljanju oktobra 2011, ko je začela s poslovanjem. Od omenjenega zneska so lastna finančna
sredstva zavarovalnice znašala 219 milijonov eurov, finančna sredstva vseh treh vzajemnih pokojninskih skladov 871 milijonov
eurov, finančna sredstva obeh kritnih skladov pa 127 milijonov eurov.
(3) Osrednja strateška cilja Modre zavarovalnice sta zgraditi zaupanje in zagotavljati varnost pokojninskih prihrankov
zavarovancev, ki ju dosega s strokovnim upravljanjem in visokim varnostnim kapitalom.
(4) Modra zavarovalnica se skladno z določbo 80. člena ZSDH-1 šteje za strateško naložbo, dokler upravlja Zaprti vzajemni
pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU). Morebitno razpolaganje s kapitalsko naložbo (delnice zavarovalnice) bo
temeljilo na javni ponudbi, pri čemer morata deleža Republike Slovenije in Kapitalske družbe skupaj predstavljati večino vseh
delnic Modre zavarovalnice. Prednostna pravica za pridobitev delnic v javni ponudbi pa je zagotovljena zavarovancem v skladih,
ki jih upravlja Modra zavarovalnica, in sindikatom, ki predstavljajo javne uslužbence, ter delodajalcem, ki financirajo pokojninske
načrte.
(5) Ker je Modra zavarovalnica ena od najpomembnejših naložb KAD, je njen posredni cilj tudi zagotavljanje dodatnih
sredstev za prvi steber slovenskega pokojninskega sistema prek ustvarjanja dobička iz naslova upravljanja s pokojninskimi
skladi in iz upravljanja z lastnim naložbenim portfeljem. Modra zavarovalnica bo tudi po preoblikovanju KAD v neodvisen in
avtonomen demografski rezervni sklad, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ostala eden
temeljnih gradnikov zagotavljanja varnosti pokojninskih prihrankov obstoječih in bodočih zavarovancev.
(6) Ključni izziv Modre zavarovalnice je doseganje zajamčenega donosa v pokojninskih skladih, s katerimi upravlja na
podlagi odobrenih pokojninskih načrtov.
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(7) Kazalniki spremljanja poslovanja (skupaj za življenjska in premoženjska zavarovanja)
Kazalniki

2014
nerevidirano
Rast kosmate obračunane premije (indeks)
1.161*
94
125
Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zav. premije
30 %
33 %
28 %
Kosmati dobiček v % od čiste obračunane premije
85 %
24 %
93 %
Donosnost naložbenega portfelja (v %)
10,2 %
8,3 %
19 %
Dobiček na kapital (ROE) (v %)
9%
2%
9%
Dodana vrednost na zap. (v EUR)
293.763
324.976
380.856
*V letu 2011 je Modra zavarovalnica poslovala le tri mesece, zato podatki o rasti kosmate obračunane premije v letu 2012
niso primerljivi.
2012

2013

(8) Pričakovanja
Kazalniki
Rast kosmate obračunane premije (indeks)
Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zav. premije
Kosmati dobiček v % od čiste obračunane premije
Donosnost naložbenega portfelja (v %)
Dobiček na kapital (ROE) (v %)
Dodana vrednost na zap. (v EUR)

2015
101
45 %
11 %
3%
> 8%
276.568

2016
100
43 %
13 %
3%
> 9%
288.200

6.4 Finančni holdingi
Finančni holdingi imajo za svojo osnovno dejavnost upravljanje s finančnimi naložbami oziroma vrednostnimi papirji. Strategija
upravljanja s finančnimi naložbami je oblikovanje primernega števila finančnih naložb v upravljanju, z namenom doseganja čim
boljšega poslovnega rezultata. Naložbe so bile ustanovljene z namenom doseganja različnih gospodarskih ciljev.
6.4.1 SAVA, d. d.
(1) Sava, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Sava) je družba za upravljanje in financiranje, skupina Sava pa holdinška družba.
Poslovna skupina Sava je sestavljena iz matične družbe Sava, osmih odvisnih družb in dveh pridruženih družb. Njihove dejavnosti
pa so precej različne (upravljanje finančnih naložb in združena dejavnost turizem, ki je vodilna ponudnica turističnih storitev v
Sloveniji, ter druge dejavnosti, namenjene predvsem prihodnjemu dezinvestiranju).
(2) Sava ima pomemben položaj v gospodarstvu države predvsem zaradi deleža v finančnih institucijah in turizmu. Naložba
je opredeljena kot pomembna.
(3) Osnovni cilj upravljanja je spremljanje poslovno-finančnega prestrukturiranja Save, kar naj bi omogočilo znižanje
zadolženosti in povečanje vrednosti naložbe. Namen aktivnega upravljanja je povečati učinkovito in dobičkonosno poslovanje. Cilj
je povečati donosnost družbe in ohraniti stabilno dividendno politiko. Doseganje ciljev družbe spremljamo na podlagi poslovnih
načrtov družb in na sestankih s poslovodstvom in nadzornim svetom družb.
(4) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(5) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2011

2012

2013

193.783
neg.
9,93 %
34

192.188
neg.
12,23 %
35

67.221
neg.
13,29 %
30

2015
neg.
16,00 %

2014
nerevidirano
62.997
neg.
15,0 %
30
2016
0,50 %
16,00 %

6.5 Promet, transport in infrastruktura
(1) Promet, transport in logistična infrastruktura sodijo med najpomembnejše dejavnike gospodarskega in trajnostnega razvoja
vsake sodobne države. Pri tem ne smemo zanemariti, da ustreznega prometa in transporta ni mogoče vzpostaviti brez ustrezne
logistične infrastrukture. Gre za nerazdružljivo celoto, ki predstavlja generator razvoja najpomembnejših terciarnih panog v nekem
urejenem sistemu.
(2) Posebnost v našem okolju predstavlja dejstvo, da imajo najpomembnejše družbe v panogi prometa in transporta v svoji
lasti logistično infrastrukturo (npr. Luka Koper, d. d., DARS, d. d., itd.) ali v upravljanju javno infrastrukturo v državni lasti (Slovenske
železnice, d. o. o.). Te družbe razpolagajo s pomembnim naravnim ali grajenim monopolom, kar jim daje posebno vlogo v našem
gospodarskem okolju. Zato ni naključje, da je večinska lastnica vseh teh družb država.
(3) Drugo pomembno značilnost teh družb predstavlja visoka stopnja reguliranja dejavnosti s strani države prek koncesij,
javnih gospodarskih služb, regulatornih agencij in subvencij za uporabo tehnologij. To je še zlasti pomembno v primeru prodaje
naložb, saj si lahko država le z reguliranjem posameznih dejavnosti, ki so pomembne za izvajanje določenih javnih storitev, zagotovi
omejen vpliv.
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(4) Slovenske železnice, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: SŽ) so nacionalni prevoznik v tovornem in potniškem prometu
in upravljavec javne železniške infrastrukture. Kot nacionalni prevoznik v potniškem prometu so tudi nosilec OGJS potniškega
prometa, kot upravljavec pa izvajajo tudi OGJS vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja prometa na njej. Strateški
interes države je, da SŽ na področju upravljanja javne železniške infrastrukture zagotavljajo obratovalno sposobnost javne
železniške infrastrukture, prometno varnost in odvijanje urejenega in nemotenega železniškega prevoza ob doslednem spoštovanju
načela neodvisnosti upravljavca železniške infrastrukture od prevoznika, skladno s pravnim redom EU. Glede na sedanjo
zakonodajo je družba strateška naložba, vendar glede na zaostrene gospodarske razmere in visoko zadolženost družbe ne gre
izključevati vstopa novih družbenikov bodisi v krovno družbo bodisi v odvisne družbe, ki opravljajo tržno dejavnost, ob upoštevanju
predhodno navedenega načela neodvisnosti upravljavca železniške infrastrukture.
(5) Koprsko morsko pristanišče je edino mednarodno pristanišče v državi, namenjeno javnemu tovornemu in potniškemu
prometu in je glede na izredno geostrateško lego v severnem Jadranu in zaradi uvrstitve med jedrna pristanišča TEN-T, velikega
strateškega pomena za državo. Poleg pristaniških storitev, ki jih koncesionar, Luka Koper, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Luka
Koper), izvaja na območju pristanišča, je skladno s koncesijsko pogodbo pristojna za izvajanje GJS rednega vzdrževanja
pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, vzdržuje tudi infrastrukturo, ki ni namenjena nejavnemu prometu, zadolžena
je tudi za razvoj in gradnjo pristaniške in prekladalne logistične infrastrukture. Država je v času lastninskega preoblikovanja
družbene lastnine v kapital Luke Koper vložila stvarni vložek, ki je v naravi predstavljal javno in nejavno pristaniško infrastrukturo,
razen zemljišč, pristaniškega akvatorija in operativnih obal.
6.5.1 LUKA KOPER, d. d.
(1) Luki Koper je bila v letu 2008 za obdobje 35 let z uredbo in koncesijsko pogodbo podeljena izključna pravica in dolžnost
opravljati naloge vodenja pristanišča in posamezne naloge upravljanja, ki so določene s koncesijsko pogodbo. Osnovna dejavnost
Luke Koper se nanaša na izvajanje pristaniške, skladiščne in druge logistične storitve za vse vrste blaga. Pristanišče razpolaga
z naslednjimi sodobnimi terminali:
– kontejnerski terminal,
– avtomobilski terminal,
– terminal za generalne tovore,
– terminal za sadje,
– terminal za les,
– terminal za minerale in rudnine,
– terminal za žito in krmila,
– terminal za glinico,
– evropski energetski terminal,
– terminal za tekoče tovore,
– terminal za živino in
– potniški terminal.
(2) Poleg pomorskega in potniškega prometa, ki ga Luka Koper izvaja na območju pristanišča, je družba v skladu s
koncesijsko pogodbo pristojna tudi za izvajanje GJS rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet.
Družba upravlja, vodi in razvija tudi pristaniško infrastrukturo, ki ni namenjena javnemu prometu.
(3) Koprsko morsko pristanišče je edino mednarodno pristanišče v državi, namenjeno javnemu tovornemu in potniškemu
prometu in je glede na izredno geostrateško lego v severnem Jadranu in zaradi uvrstitve med jedrna pristanišča TEN-T, velikega
strateškega pomena za državo. Ugodna lega na skrajnem severnem delu Jadrana in izjemna mikrolokacija, ki jo odlikujejo velike
ravne površine neposredno okoli pristanišča (široko zaledje pristanišča), omogočata hitro dostavo blaga do končnega cilja in
učinkovito manipulativno-skladiščno dejavnost. To pristanišču zagotavlja veliko konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi
jadranskimi pristanišči in ga postavlja v izjemno pomemben položaj tudi v širšem delu srednjeevropskega prostora. Zaradi
prepletenega lastniškega razmerja nad pristaniško infrastrukturo na celotnem območju pristanišča Koper, ki je v lasti države in
tudi v lasti edinega operaterja na območju pristanišča Koper (tj. družbe Luka Koper), je nujno, da država ohrani večinski lastniški
delež v Luki Koper tudi v prihodnje. Na takšen način lahko država (so)upravlja s pristaniščem tudi prek svojega lastniškega vzvoda
v Luki Koper. Vpliv na razvoj pristanišča lahko država torej uveljavlja neposredno, prek sklenjenega koncesijskega razmerja, in
posredno prek lastniškega razmerja v Luki Koper. Zaradi že omenjenih (so)lastniških okoliščin in izjemnega strateškega pomena
pristanišča v državi je obe ravni upravljanja treba ohraniti tudi v prihodnje. Pristanišče Koper predstavlja najpomembnejši in največji
izvor tovorov v Sloveniji, ki je z vidika uporabe vrste transporta hkrati obremenjen z najmanjšimi mejnimi družbenimi stroški. V
prihodnjem obdobju se pričakuje povečan promet potniškega terminala, ki bo za državo pomemben za razvoj specifične oblike
turizma. V prihodnjem obdobju bo velika pozornost namenjena tudi tretjemu pomolu in gradnji drugega tira, kar bi znatno povečalo
zmogljivost koprskega pristanišča in omogočilo nadaljnji razvoj Luke Koper.
(4) Skupino Luka Koper tvorijo naslednje odvisne, obvladovane in pridružene družbe:
– Luka Koper INPO, d. o. o., (100 %),
– Luka Koper Pristan, d. o. o., (100 %),
– Adria Terminali, d. o. o., (100 %),
– Adria Investicije, d. o. o., (100 %),
– Adriasole, d. o. o., (98 %),
– Logis Nova, d. o. o., (96,26 %)
– TOC, d. o. o., (68,13 %),
– Adria-tow, d. o. o., (50 %),
– Adria Transport, d. o. o., (50 %),
– Adriafin, d. o. o., (50 %),
– Avtoservis, d. o. o., (49 %),
– S. C. Railport Arad, s. r. l., (33,33 %).
(5) Družba mora nenehno skrbeti za izboljševanje učinkovitosti poslovanja in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja, za kar je
pomembno obvladovanje stroškov in investicije v pristaniško infrastrukturo. Zgraditi je treba potniški terminal, tretji pomol, podaljšati
obstoječe pomole in posodabljati luško infrastrukturo, vse to pa uravnotežiti s stabilnim donosom in stabilno dividendno politiko. Za

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 17. 7. 2015 /

Stran

6065

nemoten razvoj pristanišča bo treba tudi v prihodnje skrbeti za dobro sodelovanje Luke Koper in lokalne skupnosti, tj. mestne občine
Koper in novoustanovljene občine Ankaran. Za družbo je zelo pomembno, da uredi nov dostop za uvoz v pristanišče.
(6) Družba ima v lasti pomemben delež pristaniške infrastrukture (na območju tovornega pristanišča Koper), saj je država
v času lastninskega preoblikovanja družbene lastnine v kapital Luke Koper vložila stvarni vložek, ki je v naravi predstavljal javno
in nejavno pristaniško infrastrukturo, razen zemljišč, pristaniškega akvatorija in operativnih obal. Družba v skladu s Pomorskim
zakonikom (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11), Uredbo o upravljanju koprskega tovornega
pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške
infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13 in 25/14) ter Koncesijsko pogodbo za opravljanje pristaniških
dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture (št. 2411-08-80011 z dne 8. 9. 2008) opravlja pomembno
javno službo, ki postavlja družbo v vlogo t. i. pristaniške uprave (Port Authority). V primeru odločitve, da bi se družbo uvrstilo v
program morebitne prodaje, bi bilo treba predhodno iz družbe izločiti pristaniško infrastrukturo ter zagotoviti nemoteno nadaljnje
izvajanje javne službe (vzpostavitev pristaniške uprave).
(7) Kazalniki spremljanja poslovanja (za skupino)
Kazalnik
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2011

2012

2013

141.032
0,2 %
34,8 %
88

141.702
4,3 %
33,9 %
87

141.235
3,05 %
33,6 %
90

2014
nerevidirano
163.634
10,4 %
37,1 %
105

(8) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2015
11 %
37 %

2016
11,5 %
38 %

(9) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.5.2 SLOVENSKE ŽELEZNICE, d. o. o.
(1) SŽ je nacionalni prevoznik v tovornem in potniškem prometu in upravljavec javne železniške infrastrukture. Kot nacionalni
prevoznik v potniškem prometu je tudi nosilec OGJS potniškega prometa, kot upravljavec pa izvaja tudi OGJS vzdrževanja javne
železniške infrastrukture in vodenje prometa na njej. Pravnoorganizacijsko se navedene in druge (podporne in komercialne) dejavnosti
izvajajo v odvisnih družbah, ki skupaj z matično družbo SŽ sestavljajo skupino SŽ kot pogodbeni koncern na podlagi pogodbe o
obvladovanju (z izjemo dveh družb v skupini SŽ s statusom delniških družb). Sedanja organizacijska struktura temelji na Zakonu
o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10, 43/11, 40/12 – ZUJF in 25/14 – ZSDH-1; v nadaljnjem besedilu: ZDSŽ).
(2) Skupino Slovenske železnice (SŽ) sestavljajo:
1. matična družba SŽ, d. o. o., (v 100-odstotni lasti Republike Slovenije) in
2. odvisne družbe (v 100-odstotni ali večinski lasti SŽ, d. o. o.):
– SŽ – Tovorni promet, d. o. o., (100 %),
– SŽ – Potniški promet, d. o. o., (100 %),
– SŽ – Infrastruktura, d. o. o., (100 %),
– SŽ – Vleka in tehnika, d. o. o., (100 %),
– SŽ – ŽIP storitve, d. o. o., (100 %),
– Feršped, d. o. o., (100 %),
– Prometni inštitut, d. o. o., (100 %),
– SŽ – ŽGP, d. d., (79,82 %),
– SŽ – Železniška tiskarna, d. d., (64,28 %).
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(3) V potniškem prometu družba SŽ – Potniški promet, d. o. o., opravlja prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem
prometu. Pomen ponudbe potniškega prometa se bo povečeval zaradi projekta integriranega javnega potniškega prometa in
prizadevanj večjih mestnih središč za omejevanje vstopa osebnih vozil v mestna središča.
(4) Tovorni promet je tržna dejavnost SŽ. Družba SŽ – Tovorni promet, d. o. o., opravlja prevoz tovora doma in v tujini, in
sicer predvsem masovnih tovorov, vse pomembnejši pa postaja multimodalni transport, ki omogoča enostavno in konkurenčno
uporabo optimalnega načina prevoza. SŽ je najpomembnejši partner Luke Koper, saj več kot polovico raztovorjenega blaga v Luki
Koper prepelje naprej SŽ.
(5) Naloga družbe SŽ – Infrastruktura, d. o. o., je skrbeti za tekoče in investicijsko vzdrževanje slovenske železniške
infrastrukture, ki je v lasti Republike Slovenije, in vodenje železniškega prometa. Pomemben del prihodkov predstavljajo tudi
vzdrževalna dela v javno korist (VDJK).
(6) Družba SŽ – Vleka in tehnika, d. o. o., opravlja vleko tovornih in potniških vlakov ter vzdrževanje in obnovo voznih sredstev
za zanesljivo in kakovostno storitev prevoza potnikov in tovora.
(7) Ostale družbe v skupini opravljajo dejavnosti na podlagi drugih predpisov kot invalidsko podjetje (SŽ – ŽIP, d. o. o.),
zagotavljajo podporne storitve za družbe v skupini (SŽ – Železniška tiskarna, d. d., Prometni inštitut, d. o. o.) oziroma opravljajo
komercialne dejavnosti (SŽ – ŽGP, d. d., Feršped, d. o. o.).
(8) Razvita prometna infrastruktura in transport sta bistvena pogoja za gospodarski razvoj in blaginjo prebivalstva vsake
države. V tem okviru mora biti strateški interes Republike Slovenije na področju železniškega prometa, da SŽ pri upravljanju
javne železniške infrastrukture zagotavlja njeno normalno obratovalno sposobnost, prometno varnost in odvijanje urejenega ter
nemotenega železniškega prevoza potnikov in blaga pod konkurenčnimi pogoji.
(9) Takšen status železniškega prometa izhaja tudi iz sprejete politike EU na področju železniškega prometa s poudarkom
na krepitvi železniških povezav med državami EU, pri čemer sta za Republiko Slovenijo pomembna t. i. V. panevropski koridor
oziroma železniški tovorni koridor št. 6 (mediteranski) in X. panevropski koridor, ki se delno na poteku trase Šentilj–Zidani Most
prekriva z železniškim tovornim koridorjem št. 5 (baltsko-jadranski).
(10) Navedeni koridorji so bili določeni v okviru Evropske konference prometnih ministrov (ECMT), Ekonomske komisije ZN
za Evropo (UN ECE) in Evropske komisije leta 1997, medtem ko so železniški tovorni koridorji določeni z Uredbo (EU) št. 913/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet.
(11) Strateški pomen SŽ je v osnovi vzpostavljen z določbo prvega odstavka 2. člena ZDSŽ, ki med drugim določa, da je
Republika Slovenija ustanovitelj in edini družbenik družbe SŽ, ki svojega poslovnega deleža ne more deliti ali prenesti na drugo
osebo. Takšna lastniška in upravljavska določba je nadalje razdelana tudi v petem odstavku 3. člena istega zakona, po kateri
družba SŽ kot ustanovitelj in edini družbenik odvisnih družb (naštetih v prvem odstavku tega člena za opravljanje vzdrževanja
železniške infrastrukture, vodenje železniškega prometa, prevoza potnikov in blaga) svojega poslovnega deleža ne more deliti ali
prenesti na drugo osebo.
(12) Za ohranjanje strateškega statusa SŽ so potrebna dolgoročno stabilna vlaganja v železniško infrastrukturo, ki je v lasti
Republike Slovenije, in vozna sredstva SŽ, ki so v lasti SŽ. Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in visoke zadolženosti SŽ je
vprašljiva finančna sposobnost SŽ za izvedbo nujno potrebnih vlaganj v nova vozna sredstva. Zato ne gre izključevati možnosti
vstopa novih družbenikov, bodisi v krovno družbo bodisi v nekatere temeljne in podporne dejavnosti, ki jih opravljajo odvisne družbe
SŽ, s čimer bi bilo možno zagotoviti finančne vire za znižanje zadolženosti SŽ in njihov razvoj. Če bi se pokazale realne potrebe
za takšen ukrep, bi bilo treba predhodno spremeniti prej navedene zakonske omejitve na področju lastniškega obvladovanja SŽ.
Pri tem je pomembno, da v dejavnostih, ki pomenijo opravljanje OGJS, Republika Slovenija obdrži prevladujoč vpliv.
(13) SŽ so doslej v skladu s sprejetim sanacijskim programom izvedle reorganizacijo s ciljem izboljšanja upravljanja družb
v skupini SŽ in so v fazi poslovnega prestrukturiranja (izboljšanje ekonomičnosti in rentabilnosti poslovanja). Poslovni preobrat je
bil storjen v letu 2012, ko so SŽ po večletnem poslovanju z izgubo ponovno ustvarile pozitiven rezultat. Pozitivni trend poslovanja
se je nadaljeval tudi v letih 2013 in 2014. Kljub sprejetim ukrepom poslovne sanacije pa je za dolgoročno stabilizacijo poslovanja
strateškega pomena tudi izboljšanje strukture virov financiranja v smeri zmanjšanja kreditnih virov, ki morajo biti prilagojeni trenutni
in prihodnji sposobnosti ustvarjanja denarnega toka SŽ za njihovo odplačilo in potrebna vlaganja v razvoj.
(14) Poleg finančnega prestrukturiranja morajo SŽ izvesti tudi poslovno prestrukturiranje in prodajo nekaterih nestrateških
(portfeljskih) naložb SŽ. Prodaja naložb bi bila smiselna tudi v dopolnilnih dejavnostih. Dejavnosti potniškega in tovornega prometa,
infrastrukture, gradbeništva ter vleke in tehnike predstavljajo osnovno strateško dejavnost SŽ, zato je razpolaganje z njimi možno
najmanj do lastništva SŽ 50 % in ene delnice. Pridobljena sredstva od razpolaganja z naložbami SŽ morajo biti namenjena
razdolževanju SŽ in vlaganju v osnovno dejavnost SŽ.
(15) Ob upoštevanju zakonskih določb o izvajanju OGJS bo pri upravljanju naložbe poleg izboljšanja parametrov poslovanja
poudarek tudi na sledečem:
– potniški promet je OGJS, kjer je treba zagotoviti kakovostno raven storitev ob sočasni racionalizaciji stroškov poslovanja
(vključno z njihovim temeljitejšim načrtovanjem, potrjevanjem in nadzorom) in posledično manjšem pritisku na zagotavljanje
proračunskih sredstev; v tem okviru je aktualen tudi premislek o zmanjšanju dosedanjega obsega storitev OGJS glede na
nezadostno zagotovljena sredstva države, ki se prilagajajo trenutnemu stanju v proračunu države, ne pa dejanskim stroškom
opravljanja te dejavnosti v SŽ. Delna prodaja manjšinskega deleža kapitala bi bila smiselna tudi tu, vendar je vprašljiva brez
zavezujočih dolgoročnih pogodb z Republiko Slovenijo o kritju stroškov OGJS;
– tovorni promet je tržna dejavnost, zato je možno razpolaganje s to naložbo ob pogoju spremembe zakonodaje in izboljšanja
splošnih gospodarskih razmer;
– v infrastrukturo, ki je v državni lasti, so potrebne naložbe, ki bodo omogočile posodobitev omrežja; pri slednji je možno
uporabiti model javno-zasebnega partnerstva, vendar predvsem po modelu zagotavljanja razpoložljivosti, saj sama infrastruktura ne
ustvarja prihodkov, s katerimi bi se lahko poplačal zasebni investitor. Dejavnost vzdrževanja infrastrukture in vodenje prometa je kot
OGJS treba lastniško obvladovati (ob doslednem upoštevanju načela ločenosti in neodvisnosti upravljavca železniške infrastrukture
od prevoznika v skladu s pravnim redom EU) in z njima ni smiselno razpolagati, ker sta v neposredni funkciji zagotavljanja varnega
in nemotenega odvijanja železniškega prometa;
– z ostalimi (podpornimi in komercialnimi) dejavnostmi SŽ je možno delno ali v celoti razpolagati.
(16) Družba SŽ mora postati ključni – tržno usmerjen, tehnološko razvit in stroškovno učinkovit – železniški operater v prevozu
blaga na zgoraj navedenih koridorjih, ki potekajo preko Slovenije, in novonastajajočih koridorjih (npr. št. 10 – zahodnobalkanski),
ponudnik celovitih in prijaznih storitev v potniškem prometu v Sloveniji in regiji ter upravljavec sodobne in varne železniške
infrastrukture. Nujni pogoji za to so finančno prestrukturiranje SŽ, stabilno in celovito financiranje OGJS s strani države in nadaljnja
racionalizacija poslovanja v sistemu SŽ.
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(17) Kazalniki spremljanja poslovanja (za skupino)
Kazalnik
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(18) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2011
479.000
–9,1 %
8,9 %
32
2014
6,2 %
11,6 %

2012
450.213
2,5 %
10,8 %
33

2013
504.040
10,1 %
11,3 %
34
2015
6,5 %
12,1 %

2014
557.189
8,90 %
10,6 %
37
2016
7%
12,6 %

(19) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb za odvisne družbe SŽ Infrastruktura, d. o. o., SŽ – Tovorni promet,
d. o. o., in SŽ – Potniški promet, d. o. o., (povprečje 2011–2013)
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6.5.3 DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, d. d.
(1) Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (v nadaljnjem besedilu: DARS) je koncesionar na avtocestah in
hitrih cestah, na podlagi naročila pa za Republiko Slovenijo opravlja naloge prostorskega načrtovanja, umeščanja v prostor in
pridobivanja nepremičnin za gradnjo avtocest in hitrih cest. Naloge DARS so:
– kakovostno upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji;
– upravljanje učinkovitega cestninjenja na omrežju cestninskih cest;
– nadaljnji razvoj avtocestnega omrežja;
– prostorsko umeščanje avtocest in pridobivanje nepremičnin za njihovo gradnjo v imenu in za račun Republike Slovenije.
(2) DARS ima v 100-odstotni lasti družbo Delkom, d. o. o.
(3) Strateški interes je v zagotavljanju finančno vzdržnega nadaljevanja izgradnje novih avtocestnih odsekov skladno z
Zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10 in 40/12 – ZUJF) in v zagotavljanju ustrezne kakovosti
upravljanja in vzdrževanja zgrajenega avtocestnega omrežja s potrebo po hkratnem ustreznem upravljanju finančnega dolga
države. Dejavnost, ki jo v zvezi z avtocestami izvaja DARS, predstavlja legalni monopol, kar je treba upoštevati tudi pri ustanavljanju
morebitnih hčerinskih družb. Zagotoviti je treba, da bodo dobički hčerinskih družb namenjeni za financiranje gradnje, upravljanja in
vzdrževanja infrastrukture in odplačilo najetih kreditov. Temu je treba prilagoditi tudi poslovanje družbe Delkom, d. o. o.
(4) Glede na relativno visoko zadolženost, uporabljeno za financiranje investicij v avtocestno mrežo, je treba posebno
pozornost posvetiti zaščiti pred tveganjem spremembe obrestne mere, saj bi povišanje spremenljivega dela obrestne mere lahko
bistveno vplivalo na finančno vzdržnost dolga, pri čemer je za tekoče pokrivanje finančnih obveznosti nujno treba zagotoviti stabilen
denarni tok iz poslovanja.
(5) Nadalje je treba nadaljevati z izvedbo ukrepov notranje racionalizacije poslovanja in stalno izboljševati učinkovito poslovanje
in obvladovanje stroškov ter aktivno upravljanje dolžniškega portfelja. Treba je izvesti ustrezno finančno prestrukturiranje družbe.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(7) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2011

2012

2013

310.772
1,02 %
84,03 %
246

305.817
1,01 %
78,80 %
228

315.640
1,91 %
79,55 %
239

2015
2,90 %
80,01 %

2014
nerevidirano
354.456
2,80 %
80,60 %
268
2016
3,00 %
82,06 %

(8) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.5.4 DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, d. o. o.
(1) DRI upravljanje investicij, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: DRI) je družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Opravlja
svetovalne in inženirske storitve pri infrastrukturnih projektih s področja cest, železnic, letališke infrastrukture, stavb, športne
infrastrukture, energetskih in telekomunikacijskih objektov, komunalne in vodne infrastrukture ter mejnih prehodov. Družba se je
preoblikovala iz družbe DDC, Svetovanje in inženiring, d. o. o., ki je imela številne izkušnje z vodenjem velikih projektov.
(2) Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 63/13) v 13.a členu opredeljuje, da
vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja gospodarska družba, ki opravlja
dejavnost vodenja investicij in jo določi vlada (DRI). Edini ustanovitelj in družbenik te družbe je Republika Slovenija (100-odstotni
delež). Poslovni delež družbe se ne more deliti ali prenesti na drugo osebo, saj je bila družba ustanovljena z namenom, da bo po
t. i. modelu »in-house« za državo vodila državne investicije.
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(3) DRI ima v 100-odstotni lasti družbo DRI BH, d. o. o., (ni aktivna, v postopku likvidacije). Z italijanskim partnerjem je
ustanovilo EGIZ čezmejna železniška proga Trst–Divača (evropsko gospodarsko interesno združenje), s katerim imata vsak po
50 % upravljavskih upravičenj.
(4) Interes države je, da ima v lasti subjekt, ki ima status njenega notranjega izvajalca in ki zmore voditi pomembne investicije
kot celoto, in sicer od načrtovanja do izvedbe oziroma do dokončanja vseh del. S takšnim položajem lahko družba v celoti
uresniči svoje možnosti pri vodenju državnih investicijskih projektov, zlasti v prometni in okoljski infrastrukturi. Takšna oblika je
izjemno koristna za učinkovitost države kot investitorja, saj se s centralizacijo vodenja investicij s strani različnih državnih organov
omogočajo preglednost in sinergijski učinki sistematičnega, gospodarnega in racionalno organiziranega upravljanja projektov.
Na tem področju ima največ izkušenj in strokovne kadrovske kapacitete z različnih področij, ki so potrebne za obvladovanje
investicijskega procesa, prav družba DRI, zaradi česar so ji tudi zaupane naloge vodenja največjih investicijskih projektov države.
Pri tem je ključnega pomena, da ima družba status notranjega izvajalca države. Pogoji, ki jih mora družba izpolnjevati za status
notranjega izvajalca države, so naslednji:
– družba mora imeti status naročnika po predpisih o javnem naročanju;
– nadzor države nad družbo mora biti podoben nadzoru nad njenimi notranjimi organizacijskimi enotami, za izpolnjevanje
teh pogojev pa mora biti družba v 100-odstotni lasti države; upoštevaje predpise in sodno prakso EU mora biti nadzor družbenika
takšen, da mu je dana možnost odločilnega vpliva na strateške cilje in pomembne odločitve te družbe;
– družba svoj pretežni del dejavnosti ne sme opravljati na trgu, temveč mora izhajati iz razmerja z državo kot naročnikom;
– ponudbena cena mora biti enaka ali nižja od cene na trgu.
(5) Izvajanje aktivnega upravljanja družbe ima cilj doseči poslovni rezultat v skladu s pričakovanji. Poudarek aktivnega
upravljanja je povečati učinkovito in dobičkonosno poslovanje. Cilj je povečati donosnost družbe in ohraniti stabilno dividendno
politiko. Doseganje ciljev družbe spremljamo na podlagi poslovnih načrtov družb in na sestankih s poslovodstvom in nadzornim
svetom družb.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2011

2012

2013

19.419
8,7 %
12,6 %
51

17.199
5%
10,7 %
49

15.011
3,9 %
10,6 %
44

2014
nerevidirano
16.935
4,7 %
11,36 %
51

(7) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2015
4,8 %
11,4 %

2016
5,0 %
11,5 %

6.5.5 INFRA, IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI, d. o. o.
(1) INFRA, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: INFRA) izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZPKEPS-1)
in Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje
Save (Uradni list RS, št. 22/04, 125/04; v nadaljnjem besedilu: uredba o spodnji Savi) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega
podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., z dne 24. januar 2013 in pogodbe o izvajanju GJS urejanja voda na
vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save z dne 7. julij 2005, dejavnost GJS urejanja voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja spodnje Save, ki obsega:
– ureditev vodne infrastrukture in državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega
potenciala spodnje Save;
– obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
– obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save;
– izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save;
– vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje
Save.
(2) Javno podjetje INFRA lahko poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in
izvajanje registrirane dejavnosti.
(3) Javno podjetje pridobiva prihodek:
– s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami,
– s sredstvi iz proračuna ministrstva, pristojnega za okolje, za izvajanje GJS upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki
urejajo upravljanje z vodami,
– z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe in
– z opravljanjem dejavnosti iz akta o ustanovitvi.
(4) Prednostna naloga in cilji javnega podjetja so pravočasna in kakovostna izpolnitev obveznosti po ZPKEPS-1,
uredbi o spodnji Savi, pogodbi o izvajanju GJS, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save
št. 354-01-61/97 z dne 8. 7. 2002 (čistopis 19. 2. 2015, sklep vlade, št. 35501-10/2015/5; v nadaljnjem besedilu: koncesijska
pogodba) ter posameznih programih izvedbe infrastrukturnih ureditev v obsegu, ki se nanaša na gradnjo vodne, državne in
lokalne infrastrukture.
(5) Upravljanje družbe temelji na gospodarni rabi proračunskih sredstev pri opravljanju vseh dejavnosti, ki so opredeljene v
ZPKEPS-1, uredbi o spodnji Savi, pogodbi o izvajanju GJS, koncesijski pogodbi in posameznih programih izvedbe infrastrukturnih
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ureditev v obsegu, ki se nanaša na gradnjo vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne
infrastrukture.
(6) Družba bo s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor nadaljevala aktivnosti v zvezi z reorganizacijo vodarstva. Družba
si bo prizadevala, da bi od ministrstva prevzela del javnih nalog na področju urejanja voda, kar bo vplivalo tako na prihodnje delo
ministrstva kot tudi družbe.
(7) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
2011
2012
2013
2014
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
1.119
1.129
1.309
1.599
Dobiček na kapital (ROE)
0%
0%
0%
0%
EBITDA marža
40,63 %
38,15 %
15,46 %
8,63 %
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
38,19
42,62
41,27
38,29
(8) Pričakovanja: Družba se financira iz državnega proračuna v taki višini, kolikor znašajo odhodki, zato ne ustvarja donosa
na kapital.
6.5.6 KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d. o. o.
(1) Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: KZPS) s svojimi službami skrbi za
varen in nemoten potek zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru. KZPS uporablja in upravlja del infrastrukture, ki je
potrebna za zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa, del infrastrukture pa je v lasti Republike Slovenije.
(2) Družba mora zagotavljati predpisano raven storitev in varnosti zračnega prometa z minimalnimi stroški, zato je treba
nenehno izboljševati produktivnost in, kjer je možno, izboljševati tehnično opremljenost. Družba mora izpolnjevati tudi performančne
cilje (načrt izvedbe vključuje tudi cilj stroškovne učinkovitosti), ki jih določi Ministrstvo za infrastrukturo.
(3) Družba bo morala v prihodnje stremeti k večji stroškovni učinkovitosti poslovanja, kar bi morala biti stalna naloga uprave
družbe. Prav tako pa je v družbi treba zagotavljati visoko stopnjo transparentnosti poslovanja.
(4) Družba je strateškega pomena. Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10 – ZLet-C in 18/11 – ZUKN-A) v 4. členu opredeljuje, da je edini družbenik družbe KZPS
Republika Slovenija. Ohranjanje 100-odstotnega deleža države v KZPS določata tudi sektorska politika na področju letalskega
prometa in Resolucija o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva Republike Slovenije do leta 2020. Gre namreč za izjemno
podrobno regulirano družbo, ki predstavlja odločujoč dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti, javne varnosti in suverenosti
v slovenskem zračnem prostoru in prometu. Na enak način so podobne družbe organizirane še v članicah EU.
(5) Izvajanje aktivnega upravljanja družbe ima cilj doseči poslovni rezultat v skladu s pričakovanji. Poudarek aktivnega upravljanja
je povečati učinkovito in dobičkonosno poslovanje. Cilj je povečati donosnost družbe in ohraniti stabilno dividendno politiko. Doseganje
ciljev družbe spremljamo na podlagi poslovnih načrtov družb in na sestankih s poslovodstvom in nadzornim svetom družb.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(7) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2011

2012

2013

33.265
18,6 %
8,9 %
105

34.138
58,1 %
18,5 %
121

32.484
8,28 %
15,7 %
115

2015
9,00 %
16,50 %

(8) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

2014
nerevidirano
33.995
19,7 %
19,6 %
127
2016
9,00 %
17,00 %

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 17. 7. 2015 /

Stran

6071

6.6 Turizem
(1) Turizem je storitvena gospodarska dejavnost, katere specifika je, da trži javno dobro (tj. gore, plaže, morje, kulturo,
zgodovino itd.), zaradi česar mora potekati v sodelovanju z državno upravo, ki je skrbnica skupne »družbene lastnine«. Za
uspešen razvoj turizma je tako potrebno sodelovanje oziroma ustrezen dialog vseh treh deležnikov – javnega, zasebnega in
civilnega sektorja. Za razvoj turizma so odgovorni različni deležniki – od vladnih (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
in Direktorat za turizem in internacionalizacijo), zasebnih (interese uveljavljajo s pomočjo Gospodarske zbornice Slovenije in
interesnih združenj), javnih, do civilnih ali mednarodnih organizacij. Razvoj turizma je in bo pomembna gospodarska dejavnost s
številnimi multiplikativnimi učinki. Po oceni Svetovnega turističnega in potovalnega sveta (WTTC) turizem v Sloveniji ustvarja kar
12 % BDP. Hkrati je turizem zelo pomembna izvozna dejavnost, ki v plačilni bilanci Slovenije zajema dobrih 8 % celotnega izvoza
in več kot 40 % izvoza storitev (vir: Banka Slovenije).
(2) Zaradi rasti turistične panoge in pogojev, ki jih ima Republika Slovenija, je treba nadaljevati z okolju prijaznim turizmom,
zaščitniškim do narodne in lokalne kulture ter usmerjenim v ohranjanje družbenega ravnotežja v smislu blaginje za vsakega
posameznika, družino, družbo in s tem našo državo.
(3) Skladno s sprejeto strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 turizem v Sloveniji predstavlja razvojno priložnost
– je eden najpomembnejših gospodarskih sektorjev, ki ustvarja nova delovna mesta in pozitivno vpliva na uravnotežen regionalni
razvoj.
6.6.1 TERME OLIMIA, d. d.
(1) Terme Olimia, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Terme Olimia) je ena najbolj prepoznavnih slovenskih družb v turistični
dejavnosti. Terme Olimia opravljajo storitve na področju sprostitve, oddiha, zdravja, lepote in dobrega počutja. Dejavnost opravljajo
v Sloveniji (Aqualuna, Termalija, Hotel Breza, Hotel Sotelia, Wellness Orhidelia) in na Hrvaškem (Terme Tuhelj).
(2) Cilji družbe so postati najboljše terme v prostoru med Alpami, Jadranom in Donavo ter lastniško preoblikovati družbo v
smeri, ki ji bo omogočala dolgoročno rast in razvoj ter nosilno vlogo pri razvoju turizma na tem področju.
(3) Državni zbor je junija 2013 podal soglasje k prodaji družbe Terme Olimia bazeni, d. d. Zaradi specifičnega poslovnega
odnosa med družbo Terme Olimia in Terme Olimia bazeni, d. d., je bilo ocenjeno, da prodaja samo družbe Terme Olimia bazeni,
d. d., ne bi bila smiselna, saj je imela ta v lasti »vrtino s termalno vodo« in zunanji bazenski kompleks Aqualuna, ki ga je dajala v
najem družbi Terme Olimia. Ocenjeno je bilo, da bi prodaja dveh družb lahko povzročala zmedo pri potencialnih investitorjih in da
bi lahko prodaja združenih družb zagotovila doseganje maksimalnih učinkov prodaje. S tem namenom je bil na skupščinah obeh
družb 22. septembra 2014 sprejet sklep o pripojitvi družbe Terme Olimia bazeni, d. d., k družbi Terme Olimia. Pripojitev je bila
vpisana v sodni register 30. septembra 2014.
(4) Izvaja se aktivno upravljanje družbe s ciljem doseči poslovni rezultat v skladu s pričakovanji. Cilj je povečati donosnost
družbe in ohraniti stabilno dividendno politiko. Doseganje ciljev družbe spremljamo na podlagi poslovnih načrtov družb in na
sestankih s poslovodstvom in nadzornim svetom družb.
(5) Kazalniki spremljanja poslovanja (združena družba ustanovljena v 2014, zato ni podatkov za nazaj)
Kazalnik
Čisti prihodki iz prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(6) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2014
16.707
2,98 %
28,60 %
n. p.
2015
3,0 %
30,0 %

(7) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

2016
3,5 %
32,0 %
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6.7 Igralništvo

(1) Igralništvo v Sloveniji se razvija predvsem zadnjih 30 let. Največ igralnic je ob mejah z Italijo in Avstrijo, saj številni
gosti prihajajo iz teh držav. Središča igralništva so Nova Gorica, Portorož, Lipica in Kranjska Gora. Casinoji v slovenskih
mestih in turističnih krajih so v prvi vrsti nadgradnja ponudbe kakovostnih hotelskih in gostinskih storitev ter kulturnih in
zabavnih prireditev.
(2) Zaradi recesije in slabšega gospodarskega stanja prihodki v igralništvu že nekaj časa padajo. Splošni trendi v panogi
napovedujejo vse večji prehod s fizičnih igralnic na spletne. Posledično igre na srečo prek socialnih omrežij in ostale spletne igre
na srečo za obstoječe fizične igralnice predstavljajo izjemno močno konkurenco. Kot odgovor na to obstoječi casinoji poskušajo
povečevati svoje prihodke predvsem z uvedbo novih iger na srečo. Večje verige igralnic se bodo tudi fizično širile na trge v razvoju,
kjer je potencial za rast večji.
(3) Igralništvo je del ponudbe različnih območij, kjer v glavnem nimajo možnosti samostojnega razvoja. Njegove
privlačnosti in prednosti so v tem, da gre za koncentracijo različnih iger in zabave ter za lahko dostopnost. Ohranjanje
kompetitivnosti pa zahteva dograditev tega proizvoda v smeri še večje pestrosti in obsega ponudb. Poleg tega je igralništvo
v Sloveniji strogo urejena in nadzorovana dejavnost. Skladno z omenjenim so družbe s to dejavnostjo razvrščene med
portfeljske naložbe.
(4) V primeru Loterije Slovenije gre za nekoliko drugačno urejeno dejavnost, saj le-ta prireja klasične igre na srečo. Pri loterijah
v večini držav članic EU velja sistem monopolnih družb oziroma sistem izključnih pravic, ki se dodelijo državnim upravljavcem,
zasebnim nepridobitnim upravljavcem ali takšnim, ki jih neposredno nadzoruje javni organ. Večina prihodkov je zato ustvarjenih
prek državnih loterij, tj. 75–80 %.
6.7.1 LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.
(1) Loterija Slovenije, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Loterija Slovenije) se šteje za strateško naložbo, dokler njeno obstoječo
lastniško strukturo določa Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11,
109/11 in 58/12). Skladno s 1. členom tega zakona je 25 % delnic v lasti SDH, 15 % v lasti KAD, 40 % v lasti Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, 10 % v lasti Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji in 10 % v lasti zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev.
(2) Loterija Slovenije prireja klasične igre na srečo. Ponudbo sestavljajo tri loterijske igre (Loto, Eurojackpot in Astro), štiri
igre s trenutno znanim dobitkom (Izredna srečka, Ekspres loterija, Kviz loterija in spletne igre) ter 3x3 plus 6 in Deteljica. Loto,
Eurojackpot in 3x3 sodijo med najbolj prepoznavne slovenske tržne znamke.
(3) Med Slovenci je najbolj priljubljena igra na srečo Loto, ki v strukturi prodaje predstavlja 60-odstotni delež. Na 2. mestu je
igra Eurojackpot, ki jo družba prireja od leta 2012. Z njo dosega izjemne rezultate v mednarodnem merilu, saj med 31 prireditelji
igre Eurojackpot zaseda visoko 4. mesto po povprečnem vplačilu na prebivalca.
(4) Približno 55–60 % vplačanih zneskov je namenjenih izplačilu dobitkov, ki predstavljajo največji strošek. Sledijo koncesijske
dajatve s približno 20-odstotnim deležem v prihodkih družbe. Loterija Slovenije z vplačanimi koncesijskimi dajatvami Fundaciji
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundaciji za financiranje športnih organizacij zagotavlja uravnoteženo
financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. 10-odstotni davek od srečk in 5-odstotni davek od iger na srečo v
prometu družbe predstavljata 11-odstotni delež.
(5) Loterija Slovenije ima razvejano prodajno mrežo. Igre na srečo prodaja v primarni prodajni mreži (lastna in pogodbena
prodajna mesta), na bencinskih servisih Petrola, na prodajnih mestih Pošte Slovenije, trafikah 3Dva, prodajnih mestih Delo prodaja
in prek digitalnih prodajnih poti.
(6) Loterija Slovenije je s strani pristojnih revizijskih institucij evropskega in svetovnega loterijskega združenja (certifikat ERGS
in WLA) prepoznana kot družbeno odgovoren prireditelj na srečo, ki za to izpolnjuje vse najzahtevnejše pogoje.
(7) Družba z vplačanimi koncesijskimi dajatvami Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundaciji
za financiranje športnih organizacij zagotavlja uravnoteženo financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.
Koncesijska dajatev predstavlja približno 20-odstotni delež v prihodkih družbe.
(8) Izvajanje aktivnega upravljanja družbe ima cilj doseči poslovni rezultat v skladu s pričakovanji. Poudarek aktivnega
upravljanja je povečati učinkovito in dobičkonosno poslovanje. Cilj je povečati donosnost družbe in ohraniti stabilno dividendno
politiko in financiranje humanitarnih in športnih fundacij. Doseganje ciljev družbe spremljamo na podlagi poslovnih načrtov družb
in na sestankih s poslovodstvom in nadzornim svetom družb.
(9) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik

2011

2012

2013

2014
nerevidirano

104.031

127.118

101.861

92.927*

Dobiček na kapital (ROE)

15,9 %

17,7 %

6,3 %

15,4 %

EBITDA marža

5,85 %

7,61 %

5,56 %

7,49 %

151

216

150

169

Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

*V letu 2014 se je celo leto obračunaval 10-odstotni davek od srečk, zato čisti prihodek od prodaje ni realno primerljiv z
obdobjem 2010–2013, ko se ta ni obračunaval v celoti ali pa se sploh ni obračunaval.
(10) Pričakovanja
Kazalnik

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

16,0 %

17,5 %

EBITDA marža

7,50 %

7,70 %
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(11) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.8 Gospodarske javne službe
(1) Z GJS se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem
interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma druga samoupravna lokalna skupnost, in sicer zaradi zadovoljevanja javnih potreb,
kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
(2) Tam, kjer je zagotavljanje javnih dobrin podrejeno zagotavljanju dobička, so naložbe za državo strateškega pomena.
Družbe, ki izvajajo GJS in prvenstveno zasledujejo poslovni interes, ne predstavljajo nekega širšega družbenega pomena.
6.8.1 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA PTUJ, d. d.,
MURA – VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, d. d.,
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, d. d., KRANJ,
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d.
(1) Glavna dejavnost vodnogospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: VGP) je spremljanje in urejanje voda ter vzdrževanje
vodnogospodarskih objektov in naprav. Specializirane so namreč za opravljanje javne vodnogospodarske službe, in sicer na
podlagi dodeljene koncesije, sklenjene koncesijske pogodbe in aneksov. V postopku je nov razpis za podelitev koncesij za izvajanje
obveznih državnih GJS na področju urejanja voda, in sicer za prihodnja štiri leta.
(2) Glavni vir ustvarjenega prihodka financira država, del prihodka pa družbe pridobivajo z opravljanjem tržnih dejavnosti,
vezanih na avtocestni program, na dela s kmetijskega področja, gradnjo kanalizacij ipd.
(3) Poudarek aktivnega upravljanja je na povečevanju učinkovitega in dobičkonosnega poslovanja. Cilj je povečati donosnost
družbe in ohraniti stabilno dividendno politiko. Doseganje ciljev družbe spremljamo na podlagi poslovnih načrtov družb in na
sestankih s poslovodstvom in nadzornim svetom družb.
(4) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik VGP Drava

2011

2012

2013

11.019
4,9 %
8,5 %
36

13.936
7,2 %
7,0 %
33

14.087
12,4 %
7,1 %
35

2011

2012

2013

1.599
2,8 %
15,0 %
28

1.693
0,3 %
17,4 %
31

1.478
1,8 %
8,2 %
24

Kazalnik VGP Kranj

2011

2012

2013

Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

6.690
4,6 %
6,0 %
34

4.317
0,06 %
5,6 %
26

5.830
0,1 %
0,8 %
24

Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
Kazalnik VGP Mura
Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2014
nerevidirano
19.541
19,0 %
6,0 %
35
2014
nerevidirano
2.827
2,1 %
6,2 %
26
2014
nerevidirano
5.516
0,01 %
0,4 %
27
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Kazalnik VGP Novo mesto

2011

2012

2013

Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)

4.586

4.973

3.339

Dobiček na kapital (ROE)

5,6 %

2,2 %

1,1 %

EBITDA marža

6,4 %

2,5 %

3,2 %

24

22

22

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(5) Pričakovanja
Kazalnik VGP Drava

2014
nerevidirano

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

19,5 %

20,0 %

EBITDA marža

8,5 %

9,0 %

Kazalnik VGP Mura

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

3,0 %

5,0 %

EBITDA marža

8,0 %

9,0 %

Kazalnik VGP Kranj

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

3,0 %

5,0 %

EBITDA marža

8,0 %

9,0 %

Kazalnik VGP Novo mesto

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

3,0 %

5,0 %

EBITDA marža

8,0 %

9,0 %

6.8.2 JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, d. o. o.
(1) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., se šteje za strateško naložbo, dokler Zakon o Uradnem listu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) določa, da je
Republika Slovenija edini lastnik in družbenik javnega podjetja. V zakonu je zaradi velikega pomena opravljanja gospodarske javne
službe izrecno določeno, da javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., ne more prenehati, razen v primeru 60-dnevne
plačilne nesposobnosti ali prezadolženosti.
(2) Družba opravlja dejavnosti gospodarske javne službe, ki obsega zalaganje, objavo in vzdrževanje elektronske oblike
Uradnega lista Republike Slovenije, upravljavske naloge, vezane na delovanje pravno-informacijskega sistema PIS, ter upravljanje
in razvijanje Portala javnih naročil, ki je postal gospodarska javna služba v letu 2010 ter Register predpisov samoupravnih lokalnih
skupnosti in seminarsko-izobraževalno dejavnost.
(3) Zasnova upravljanja naj se osredotoči na izboljševanje poslovnih procesov v tržnih dejavnostih, zato da se povečajo
donosi iz opravljanja tržnih dejavnosti, kot tudi čisti poslovni izid družbe.
(4) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik

2011

2012

Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)

4.152

2.772

2.258

2.124

Dobiček na kapital (ROE)

1,3 %

0,7 %

-1,8 %

-0,2 %

EBITDA marža

14,5 %

9,6 %

4,6 %

7,0 %

53

46

41

41

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(5) Pričakovanja

2013

2014
nerevidirano

Kazalnik

2014

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

0,0 %

0,7 %

0,9 %

EBITDA marža

8,3 %

8,7 %

9,2 %

6.9 Družbe tveganega kapitala
(1) Pospeševanje razvoja trga kapitala v Sloveniji je usmerjeno tudi v razvoj trga tveganega kapitala, zato je vlada v te namene
v oktobru 2009 sprejela Program instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v obdobju 2009–2013
(program PIFI), ki vključuje instrumente lastniškega in dolžniškega financiranja in se bo izvajal po modelu nosilnega oziroma
holdinškega sklada. Za pravilno izvajanje in upravljanje holdinškega sklada se je s pogodbo z Republiko Slovenijo (ministrstvo,
pristojno za gospodarstvo) zavezal Slovenski podjetniški sklad. Skladno s tem programom lahko kapitalske naložbe Republike
Slovenije v že ustanovljene družbe tveganega kapitala (v nadaljnjem besedilu: DTK) znašajo največ 49 % sredstev (preostalih
51 % predstavlja zasebni kapital), kar je pospešilo ustanavljanje novih DTK, perspektivnim malim in srednje velikim podjetjem (v
nadaljnjem besedilu: MSP) pa bo omogočilo lažji dostop do finančnih virov, ki jih sicer v okviru klasičnih načinov financiranja ne bi
pridobila. Omenjeni program je v delu, ki se nanaša na podporo trgu tveganega kapitala, v imenu Republike Slovenije financiran
s sredstvi evropske kohezijske politike (85 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 15 % nacionalnih sredstev) in
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predstavlja državno pomoč, zato je prvenstvenega pomena, da se pri izvajanju teh naložb upoštevajo relevantna pravila evropske
kohezijske politike in pravila državnih pomoči, saj bo morala Slovenija ob morebitnem kršenju teh pravil vračati denar Evropski
komisiji.
(2) Z naložbami Republike Slovenije v DTK želi država pospešiti razvoj perspektivnih MSP s potencialom hitre rasti in tako
pomnožiti učinke vlaganj javnih sredstev. Zakonska podlaga DTK je Zakon o družbah tveganega kapitala (Uradni list RS, št. 92/07
in 57/09).
6.9.1 META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, d. o. o,
DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, d. o. o.,
PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, d. o. o.,
STH VENTURES, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, d. o. o.
(1) DTK izključno za pridobivanje dobička nalagajo, upravljajo in odsvajajo tvegani kapital in opravljajo te posle:
– nalagajo razpoložljiva denarna sredstva v obliki lastniških deležev v druge gospodarske družbe (MSP), v dolžniške
vrednostne papirje in depozite pri bankah,
– kapital mezzanin po tržnih pogojih dajejo gospodarskim družbam (MSP), v katerih so udeležene s tveganim kapitalom.
(2) Družbe morajo najmanj 70 % svojih sredstev nameniti za naložbe tveganega kapitala in naložbe mezzanin v ciljna MSP,
ki so registrirana v Sloveniji, največ 30 % pa v ciljna MSP, ki so registrirana zunaj Slovenije.
(3) Vlada želi posredno prek Slovenskega podjetniškega sklada povečati razpoložljivost sredstev za inovativna MSP s tržno
naravnanimi projekti, skladno s Poslovnim načrtom programa instrumentov finančnega inženiringa – PIFI za MSP v Sloveniji za
obdobje 2009–2013 z dodatnim razvojem obstoječega trga tveganega kapitala v državi, in perspektivnim MSP omogočiti lažji
dostop do finančnih virov.
(4) Tako Slovenski podjetniški sklad iz oblikovanega holdinškega sklada z javnim razpisom med drugim izvaja instrumente
lastniškega financiranja, ki predstavljajo kapitalske naložbe holdinškega sklada zasebnim DTK, kapitalsko vstopajočim v MSP z
možnostjo rasti.
(5) Kvantitativni cilji na ravni pospeševanja razvoja trga tveganega kapitala so usmerjeni v ustanavljanje novih DTK v Sloveniji,
ki bodo iskale najboljše naložbene priložnosti v MSP z možnostjo hitre rasti za ustvarjanje makroekonomskih učinkov, kot so
povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega, naraščanje prihodkov, dobička in števila zaposlenih v MSP.
(6) Partnerice pri izvajanju programa PIFI v delu, ki se nanaša na instrumente lastniškega financiranja, so z javnim
razpisom izbrane DTK. Javni razpis zagotavlja preglednost ponudbe, pošteno konkurenco in enake možnosti ponudnikov
ter omogoči vključitev kar največjega števila zasebnih DTK, pri čemer se poskrbi zlasti za največje možno število MSP, v
katera bodo nalagali DTK-ji. S povzetkom javnega razpisa je Slovenski podjetniški sklad primerno obvestil tudi morebitne
mednarodne vlagatelje.
(7) Namen pospeševanja razvoja družb tveganega kapitala je predvsem, da se z delitvijo tveganja in dejavnim upravljanjem
zasebnih visoko usposobljenih upravljavcev pospeši razvoj visokotehnoloških družb v Sloveniji in dosegajo dobički od takšnih
naložb in se s tem dosežejo strateški cilji države glede razvoja samega trga tveganega kapitala (tako s stališča nastajanja novih
DTK kakor tudi s stališča razvoja specifičnih znanj, ki so potrebna za izvajanje tovrstnih naložb, tudi s pomočjo prenosa dobrih
praks iz tujine) ter tudi pospeševanja visokotehnoloških družb v Sloveniji.
(8) DTK, v katere je država vstopila s kapitalsko naložbo skladno s programom PIFI, se bodo likvidirale v obdobju 10 let od
ustanovitve DTK z možnostjo podaljšanja za dve leti. V tem obdobju DTK izvedejo tri razvojne cikle: investiranje na različne načine
v MSP (do 5. avgusta 2015 zaradi pravil evropske kohezijske politike), dejavno upravljanje in spremljanje posamezne naložbe v
MSP in izstop iz vseh lastniških naložb v MSP za doseganje pozitivnega finančnega učinka.
(9) Velikost DTK po izvedenih vlaganjih (predvidena velikost v EUR)
Skupna načrtovana velikost

Načrtovana vrednost
lastniške udeležbe RS

Načrtovana vrednost
zasebnih investitorjev

META INGENIUM

10.207.000

5.001.000

5.206.000

DTK MURKA

8.000.000

3.920.000

4.080.000

PRVI SKLAD

18.405.258

9.000.000

9.405.258

STH VENTURES

7.500.000

3.675.000

3.825.000

(10) Glede na poseben 10-letni življenjski cikel poslovanja DTK, ki obsega vlaganje (do 5. avgusta 2015), upravljanje in izstop
iz vseh lastniških naložb, za doseganje pozitivnega finančnega učinka kazalniki spremljanja poslovanja DTK v obdobju od 2011 do
2015 niso primeren podatek in jih ne navajamo. Navajamo pa skupne kvantitativne cilje, ki jim DTK sledijo pri svoji naložbeni politiki
in odsevajo v MSP, in ki morajo biti skladni s cilji Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, ki ga je Evropska komisija z odločbo potrdila 27. avgusta 2007 (št. CCI 2007S1161PO001, OP RR).
(11) Skupni kvantitativni cilji družb tveganega kapitala

Instrumenti
lastniškega
financiranja

Oblika
podpore

Cilji

Kazalniki

Vrsta
kazalca

Obdobje

Vrednost

Povečanje števila delovnih
mest

Število novih delovnih
mest v družbah

Rezultat

2009–
2015

9/družbo ob izstopu
iz naložbe

Povečanje dodane vrednosti
na zaposlenega

Povprečno povečanje
dodane vrednosti na
zaposlenega

Vpliv

2009–
2015

8–10 %

Ustanovitev in rast novih
visokotehnološko usmerjenih
družb s sedežem v RS

Število podprtih družb

Vpliv

2009–
2015

1 družba/1 mio.
EUR sredstev
lastniškega vložka
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(12) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

*Razkorak med poprečjem ROA in ROE med slovenskimi in tujimi primerljivimi družbami tveganega kapitala za obdobje
2011–2013 izhaja iz dejstva, da se je v Sloveniji financiranje razvoja družb v obliki tveganega kapitala komaj dobro začelo,
zato bo poudarek na spremljanju planov in doseganju boljših rezultatov.
6.10 Pošta in telekomunikacije
(1) Od 1. januarja 2011 je v Sloveniji trg poštnih storitev liberaliziran, s čimer je na tem segmentu omogočeno delovanje
tudi drugim izvajalcem brez cenovnih omejitev ali predpisov glede kakovosti, kar je razširilo sam trg poštnih storitev.
Posledično je v letu 2013 na trgu poštnih storitev poleg Pošte Slovenije, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: Pošta Slovenije)
glede na podatke Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije poslovalo še 18 drugih družb.
(2) Na ravni EU tržni deleži nacionalnih poštnih operaterjev upadajo, tržni deleži konkurence pa ostajajo stabilni. Obseg
storitev pada – delno zaradi vse večje razširjenosti elektronskih nadomestkov poštnim storitvam, delno pa zaradi finančne
krize.
(3) Nacionalni operaterji v Evropi imajo še vedno prevladujoč delež na trgu poštnih storitev, pri čemer so le-ti še vedno
večinoma v posredni ali neposredni državni lasti, razen na Malti in Nizozemskem.
6.10.1 POŠTA SLOVENIJE, d. o. o.
(1) Osnovna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve, kar obsega sprejem, usmerjanje, prenos
in dostavo pisemskih in paketnih pošiljk v notranjem in mednarodnem poštnem prometu, opravljanje storitev informatike,
denarnih storitev in prodaje trgovskega blaga.
(2) Poslanstvo družbe je zagotavljati kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje storitev in prodaje trgovskega
blaga po celotni Republiki Sloveniji.
(3) Splošna gospodarska kriza, upad bruto družbenega proizvoda v Sloveniji, rast elektronskega poslovanja, spremenjene
navade strank, liberaliziran poštni trg oziroma konkurenca na vseh segmentih poslovanja in visoki stroški vzdrževanja celotne
poštne mreže zahtevajo od družbe implementacijo strateških usmeritev: utrditi položaj vodilnega izvajalca paketnih storitev in
postati prepoznaven izvajalec na trgu logističnih storitev; povečati prihodke iz naslova hitre pošte, postati pomemben izvajalec
jutranje dostave in logistike oskrbovalnih verig, neposredno trženje storitev direktne pošte, postati vodilni ponudnik varnih
e-storitev in širiti nabor storitev v poštnih poslovalnicah. Pošta Slovenije je ena pomembnejših delodajalk v Republiki Sloveniji.
(4) V skupini Pošta Slovenije, v kateri ima Republika Slovenija 100-odstotni lastniški delež, so naslednje družbe:
– POŠTA SLOVENIJE, d. o. o.,
– EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije, d. o. o.,
– PS VilaMedia, oglaševalska agencija, d. o. o.,
– FENIKSŠPED, podjetje za mednarodno špedicijo, uvoz-izvoz in notranjo trgovino, d. o. o., Brnik,
– POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d. d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor, d. d.,
– Športna loterija in igre na srečo, d. d.
(5) Upravljanje družbe bo usmerjeno v uresničevanje ciljev iz strateškega razvojnega programa in doseganje ciljnih
kazalnikov poslovanja, ki bodo letno določeni v poslovnem načrtu. Izvajanje aktivnega upravljanja družbe ima cilj doseči
poslovni rezultat v skladu s pričakovanji. Poudarek aktivnega upravljanja je povečati učinkovito in dobičkonosno poslovanje.
Cilj je povečati donosnost družbe in ohraniti stabilno dividendno politiko. Doseganje ciljev družbe spremljamo na podlagi
poslovnih načrtov družb in na sestankih s poslovodstvom in nadzornim svetom družb.
(6) Ključna izziva poslovanja bosta doseganje konkurenčnih prednosti na liberaliziranem trgu poštnih storitev in
širitev obsega poslovanja pri paketni logistiki, jutranji dostavi in hitri pošti. Morebitna internacionalizacija poslovanja
sicer ni izključena, vendar je Pošta Slovenije za možne prevzeme tujih poštnih operaterjev na trgih jugovzhodne Evrope
nekonkurenčna v primerjavi z velikimi evropskimi poštnimi družbami. Možnost je tudi širitev na druga poslovna področja
(diverzifikacija), ki so sorodna poštni dejavnosti in za katera ima Pošta Slovenija potrebno znanje in osebje.
(7) Za celovito transformacijo poslovanja Pošte Slovenije je nujna sprememba normativne ureditve poslovanja Pošte
Slovenije in drugih deležnikov na trgu poštnih storitev.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 17. 7. 2015 /

Stran

6077

(8) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
2011
2012
2013
2014
Poslovni prihodki (v 000 EUR)
237.689
226.965
213.337
215.752
Dobiček na kapital (ROE)
3,55 %
2,56 %
–7,17 %
2,71 %
EBITDA marža
14,94 %
10,18 %
8,01 %
10,07
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
30
28
27
28
*V letu 2014 se je celo leto obračunaval 10-odstotni davek od srečk, zato čisti prihodek od prodaje ni realno primerljiv z
obdobjem 2010–2013, ko se ta ni obračunaval v celoti ali pa se sploh ni obračunaval.
(9) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2015
3,4 %
11,0 %

2016
4,0 %
11,5 %

(10) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.10.2 TELEKOM SLOVENIJE, d. d.
(1) Skupina Telekom Slovenije, d. d., je vodilni poslovni sistem s področja telekomunikacij na slovenskem trgu. Družbe
skupine pokrivajo področje fiksnih in mobilnih komunikacij, sistemske integracije in računalništva v oblaku, gradnje in vzdrževanja
telekomunikacijskih omrežij.
(2) Skupina postaja vse bolj prodorna tudi na področju multimedijev in digitalnega oglaševanja. Poleg domačega trga je
skupina prisotna tudi v regiji jugovzhodne Evrope, na Hrvaškem, v BiH, na Kosovem, v Makedoniji in Črni gori, prek lastništva
odvisne družbe pa tudi v Nemčiji.
(3) Skupino so na dan 31. decembra 2014 sestavljali: obvladujoča družba Telekom Slovenije in devet odvisnih družb: GVO,
d. o. o., Avtenta, d. o. o., TSmedia, d. o. o., ONE DOOEL Skopje, d. o. o., Blicnet, d. o. o., Banja Luka, SOLINE, d. o. o., SIOL,
d. o. o., Podgorica, SIOL, d. o. o., Sarajevo, SIOL DOOEL, d. o. o.
(4) Telekom Slovenije, d. d., je določen za portfeljsko naložbo na podlagi sklepa državnega zbora z dne 21. 6. 2013. Prodajni
postopek družbe se nadaljuje tudi na podlagi te strategije.
(5) Prodajni postopek Telekoma Slovenije, d. d., je v zaključni fazi, odločitev pa je vezana na izboljšanje ponudbe. V primeru
nesprejemljive ponudbe se bodo proučili drugi alternativni scenariji.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja (za skupino)
Kazalnik
Čisti prihodki iz prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

2011

2012

2013

2014

815.085

785.123

779.360

756.454

4,4 %

5,70 %

6,68 %

0,22 %

31,36 %

30,76 %

30,80 %

22,50 %

88

84

82

68

(7) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2015

2016

5%

6%

26,0 %

30,0 %
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(8) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.11 Proizvodni sektor
(1) V proizvodnem sektorju so razvrščene kapitalske naložbe iz različnih predelovalnih dejavnosti. Večina naložb predstavlja
manjšinske deleže gospodarskih družb.
(2) Družbe, ki so pomembne z vidika trajnostnega razvoja panoge in ki gradijo svoje poslanstvo na znanju, so velikega
pomena za konkurenčnost našega gospodarstva. Gre za pomen ohranitve razvojne dejavnosti in sedeža teh družb v Republiki
Sloveniji.
6.11.1 GORENJE, d. d.
(1) Skupina Gorenje, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Gorenje) spada med vodilne evropske izdelovalce aparatov za dom z
več kot 60-letno zgodovino. S tehnološko dovršenimi, vrhunsko oblikovanimi in energetsko učinkovitimi gospodinjskimi aparati se
predstavlja pod blagovnimi znamkami Gorenje, Gorenje+, Atag, Asko, Pelgrim, Mora, Etna, Körting in Upo. Temeljno dejavnost
skupine Gorenje predstavlja poslovno področje, ki pokriva izdelke in storitve za dom: veliki gospodinjski aparati, mali gospodinjski
aparati, ogrevanje, prezračevanje, klimatske naprave, kuhinjsko pohištvo in storitve, povezane z domom, ter storitve oblikovanja.
Poslovno področje Ekologija je dopolnilna dejavnost skupine Gorenje, ki pokriva storitve, povezane z ekologijo. Njena ključna
usmeritev je celostno ravnanje z odpadki. Ostale dejavnosti skupine Gorenje so orodjarstvo, inženiring, hotelirstvo in gostinstvo ter
trgovina. Mednarodno prodajno mrežo na vseh celinah širijo že skoraj pol stoletja in so s 95-odstotnim deležem izvoza v prihodkih
od prodaje najbolj mednarodna slovenska družba. V letu 2013 so z 10.895 zaposlenimi ustvarili 1,24 milijarde eurov prihodkov
od prodaje.
(2) Lastniški delež KAD je v letu 2010 znašal 25,19 %. Z izvedenimi dokapitalizacijami družbe se je od takrat do danes
lastniški delež KAD znižal na 16,37 %. Z vključitvijo IFC in družbe Panasonic med delničarje družbe Gorenje je KAD še vedno
največji posamični delničar, vendar se je njen vpliv pri glasovanju na skupščini družbe zaradi novih velikih delničarjev razmeroma
zmanjšal.
(3) Cilj je povečati donosnost in učinkovitost družbe, z namenom povečanja vrednosti naložbe ter ohranjanja stabilne
dividendne politike. Doseganje ciljev družbe spremljamo na podlagi javno dostopnih podatkov, poslovnih načrtov družb in na
sestankih s poslovodstvom in nadzornim svetom družb.
(4) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik

2011

2012

2013

1.422.229

1.263.082

1.240.482

Dobiček na kapital (ROE)

2,31 %

0,07 %

–6,47 %

EBITDA marža

6,10 %

7,17 %

6,30 %

31

31

32

Poslovni prihodki (v 000 EUR)

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(5) Pričakovanja SDH
Kazalnik

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

2,5 %

3,0 %

EBITDA marža

7,5 %

8,5 %
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(6) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.11.2 KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d. d.,
NOVO MESTO
(1) Krka, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Krka) je eno od vodilnih generičnih farmacevtskih družb na svetu, s sedežem
v Sloveniji. Po prihodkih od prodaje generičnih izdelkov se uvršča na 9. mesto v svetovnem merilu in na 6. mesto v Evropi.
(2) Družba je osredotočena na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih trži pod lastnimi blagovnimi znamkami in
predstavljajo kar 82 % v prihodkih od prodaje; sledijo izdelki brez recepta z 11 % in veterinarski izdelki s 4 %. 3 % predstavljajo
prihodki iz naslova zdraviliške dejavnosti. 34,3 % prihodkov ustvari družba na trgih vzhodne Evrope, 21,1 % na trgih zahodne
Evrope, 22,9 % v srednji Evropi, 13 % v jugovzhodni Evropi, 6,6 % v Sloveniji in 2,1 % na čezmorskih tržiščih.
(3) Osnovni cilj upravljanja družbe je zagotovitev njenega nadaljnjega razvoja in uspešnega poslovanja. Družba je
eden največjih zaposlovalcev, kar je izredno pomembno za socialni položaj regije kot tudi za celotno narodno gospodarstvo.
Dodatno na leto poveča skupno število zaposlenih za približno 4 % (tako v Sloveniji kot tujini). Družba vodi aktivno razvojno
politiko, pri čemer raziskave in razvoj ostajajo v Sloveniji in jih ne prenaša v tujino. Letne investicije znašajo približno
160 milijonov eurov.
(4) Krka zagotavlja visoke standarde kakovosti na vseh področjih delovanja in je zato z vidika Republike Slovenije
strateškega pomena. Torej je smotrno čim bolj zadržati obstoječo lastniško sestavo in podpreti strategijo, ki zagovarja
ohranjanje nadaljnje samostojnosti družbe.
(5) Naložba v Krki je tudi vir sredstev za poravnavo zakonskih obveznosti družb SDH in KAD. Cilj je usmeritev predvsem
v čim bolj aktivno sodelovanje pri upravljanju, zlasti pa v spremembo dividendne politike (s sprejeto strategijo družbe
2014–2018 se je spremenila tudi ta v smeri večjega deleža v konsolidiranem dobičku), povečanje dividendnih donosov in
povečanje prihodkov iz tega naslova.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik

2011

2012

2013

2014

1.075.627

1.143.301

1.200.827

1.191.614

Dobiček na kapital (ROE)

14,8 %

13,4 %

13,41 %

12,4 %

EBITDA marža

27,8 %

24,7 %

26,8 %

31,4 %

65

63

65

65

Čisti prihodki iz prodaje (v 000 EUR)

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(7) Pričakovanja
Kazalnik

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

13,0 %

13,5 %

EBITDA marža

31,6 %

32,0 %

Stran
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6.11.3 NAFTA LENDAVA, d. o. o.
(1) Nafta Lendava, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: Nafta Lendava) je holding, ki ima v lasti pet hčerinskih družb, od tega so
delujoče družbe še tri: Eko Nafta, d. o. o., (100-odstotno v lasti Nafte Lendava), Geoenergo, d. o. o., (50-odstotno v lasti Nafte
Lendava) in Nafta varovanje in požarna varnost, d. o. o., (100-odstotno v lasti Nafte Lendava).
(2) To so pomembne družbe, ki upravljajo infrastrukturo v lendavski industrijski coni Nafte Lendava in zagotavljajo pogoje za
skladiščenje strateških naftnih rezerv na lokaciji. Določene hčerinske družbe so zaradi slabega poslovanja v fazi likvidacije (Nafta
Informatika) oziroma so v stečaju (Nafta Inženiring). Od dne 9. septembra 2014 je v stečaju tudi Nafta Petrochem, d. o. o. Ključna
strateška naložba je družba Geoenergo, skupna družba s Petrolom, ki z novimi tehnologijami razvija plinsko polje v Petišovcih.
(3) V Eko Nafti se načrtuje prenos premoženja (rezervoarjev) in z njim povezanih obveznosti (odkup bančnih terjatev Hypo
banke z diskontom) na ZRSBR. Po izvedenem prenosu dela premoženja in obveznosti družba opravlja storitve za ZRSBR in trguje
z naftnimi derivati. Nafta Varovanje in požarna varnost, d. o. o., ostane v lasti Nafte Lendava ali pa se proda Občini Lendava, saj
družba opravlja regulirano dejavnost požarne varnosti, ki je po svojem značaju neprofitna.
(4) Naložbo Republike Slovenije v družbo Nafta Lendava štejemo kot pomembno naložbo zaradi njenega 50-odstotnega
lastniškega deleža v družbi Geoenergo, ki ima potencialno veliko vrednost zaradi koriščenja zalog zemeljskega plina na
Petišovskem polju.
(5) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik

2011

2012

2013

2014
nerevidirano

49.280

25.622

24.876

n. p.

Dobiček na kapital (ROE)

–49,67 %

–66,98 %

–45,2 %

n. p.

EBITDA marža

–1,29 %

–3,7 %

25,75 %

n. p.

24

23

35

n. p.

Čisti prihodki iz prodaje (v 000 EUR)

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(6) Pričakovanja
Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)

2015

2016

0,00 %

0,00 %

6.11.4 SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, d. d.
(1) V skupini SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., (v nadaljnjem besedilu: SIJ) sta najpomembnejši družbi jeklarski družbi
Acroni, d. o. o., in Metal Ravne, d. o. o., ki predelujeta jeklo v ploščatem in dolgem programu. Družba Noži Ravne, d. o. o., izdeluje
industrijske nože, Elektrode Jesenice, d. o. o., pa proizvajajo dodajne materiale za različne postopke varjenja jekla in drugih kovin.
V skupino SIJ spadajo tudi družbe SUZ, d. o. o., invalidsko podjetje ZIP Center, d. o. o., in Odpad, d. o. o., Pivka. Serpa, d. o. o.,
Ravne je hčerinska družba Metala Ravne in opravlja predvsem storitveno dejavnost. V zunanjetrgovinski mreži SIJ pa so družbe
Acroni Italy in Acroni Deutschland, Iuenna Stahl v Avstriji in Kopo International v ZDA.
(2) Za dejavnost, v kateri deluje družba SIJ, ni posebne sektorske politike. Družba je pomembna zaradi ohranitve in razvoja
znanja metalurgije v Republiki Sloveniji in zaradi zaposlovanja delavcev metalurškega sektorja. Skupina je znala izkoristiti svojo
majhnost – v svetovnem merilu gre za zelo majhno jeklarno – in išče svojo priložnost v nišnih izdelkih z visoko dodano vrednostjo,
ki jo omogočata tudi velika stopnja prilagodljivosti in hitra odzivnost.
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(3) Ključna izziva SIJ sta povečevanje obsega prodaje in EBITDA ter zniževanje neto zadolženosti.
(4) Z večinskim lastnikom, družbo Dilon, d. o. o., je predviden podpis delničarskega sporazuma, s katerim se bodo uredila
vsa ključna področja upravljanja družbe SIJ.
(5) Naložbo Republike Slovenije v družbi SIJ štejemo kot pomembno naložbo.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik

2011

2012

2013

2014

764.978

732.550

658.653

708.000

Dobiček na kapital (ROE)

5,31 %

0,22 %

–1,51 %

7,2 %

EBITDA marža

8,26 %

5,6 %

14,86 %

11,0 %

51

45

37

53

Čisti prihodki iz prodaje (v 000 EUR)

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(7) Pričakovanja
Kazalnik

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

7,0 %

8,0 %

EBITDA marža

11,1 %

11,4 %

(8) Primerjalna analiza družbe z vzorcem primerljivih družb (povprečje 2011–2013)

6.11.5 SNEŽNIK, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, d. d.
(1) Snežnik, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Snežnik) je pravni naslednik Posestva Snežnik. Osnovni dejavnosti družbe sta
gozdarstvo in lesna predelava. Pretežni del lesa za predelavo pridobijo z lastnim posekom v gozdovih na svojem območju. Družba
ima koncesijo za izkoriščanje gozdov v državni lasti. Snežnik je tudi ustanovitelj in edini lastnik podjetja Snežnik Sinpo, d. o. o.
Proizvodni program družbe Snežnik zajema: gozdne lesne sortimente, žagani les (iglavci in listavci), masivne plošče (bukev, hrast,
jelka, bukev natur, bukev parjena, jesen, oreh) in biomaso.
(2) Naložba je strateška, saj gre za družbo, ki gospodari z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Po obstoječi zakonodaji se za
gospodarjenje z gozdovi podeljuje koncesija, ki jo na razpisih lahko pridobi katera koli gospodarska družba z gozdarsko dejavnostjo.
Družba Snežnik nima lastnih gozdov, zato je njen nadaljnji obstoj zelo odvisen od politike gospodarjenja države z gozdovi.
(3) Cilji so povečati donosnost in učinkovitost družbe – z namenom povečanja vrednosti naložbe, in ohraniti stabilno
dividendno politiko. Doseganje ciljev družbe se spremlja na podlagi poslovnih načrtov družb in na sestankih s poslovodstvom in
nadzornim svetom družb.
(4) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik

2011

2012

2013

2014
nerevidirano

Čisti prihodki iz prodaje (v 000 EUR)

7.343

8.230

8.989

9.497

Dobiček na kapital (ROE)

–0,0 %

2,8 %

3,9 %

7,8 %

EBITDA marža

8,45 %

6,81 %

11,75 %

7,50 %

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

22.113

23.492

25.013

28.005

(5) Pričakovanja
Kazalnik

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

8,0 %

8,20 %

EBITDA marža

8,50 %

9,00 %

Stran
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6.11.6 TALUM, d. d.
(1) Družba Talum, d. d., (v nadaljnjem besedilu: Talum) se ukvarja s proizvodnjo in predelavo primarnega aluminija. Njihov
proizvodni program sestavlja proizvodnja netnih zlitin in drogov, livarskih zlitin, palic in hlebčkov, rondelic, rondic in rondel,
izparilnikov ter ulitkov. Družba je vključena v skupino ELES, ki ima v Talumu 83,4-odstotni lastniški delež. KAD ima v lasti
4,42-odstotni lastniški delež.
(2) Družba Talum je v večinski lasti ELES in je njena odvisna družba. Skupaj z odvisnimi družbami se nahaja na zaprtem
distribucijskem sistemu, kjer ima za oskrbovanje tega sistema sklenjeno pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja družbe
ELES. Tako nabavljeno električno energijo porabi za potrebe svojih odvisnih družb in petih tujih družb, ki se nahajajo na zaprtem
distribucijskem sistemu družbe Talum. Talum tako ni končni odjemalec – njegove odvisne družbe so neto odjemalci električne
energije, zato energija, ki se proda tretjim osebam, ne predstavlja bistvenega prihodka v razmerju do preostalega poslovnega
delovanja. Iz vsega navedenega izhaja, da se za družbo Talum uporablja izjema, ki jo določa drugi odstavek 61. člena EZ-1.
(3) Družbo kot svojo odvisno naložbo upravlja ELES, le-tega pa vlada. Manjši delež ima v družbi KAD. Strateški položaj
družbe je vezan na zagotavljanje stabilnosti v elektroenergetskem sistemu Republike Slovenije in ustvarjanju notranjih sinergij v
verigi vrednosti.
(4) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik
Čisti prihodki iz prodaje (v 000 EUR)
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(5) Pričakovanja

2011

2012

2013

261.363
–6,56 %
0,41 %
24

261.363
–15,39 %
–1,59 %
21

261.363
–12,84 %
2,94 %
33

Kazalnik
Dobiček na kapital (ROE)
EBITDA marža

2015
–1,21 %
2,08 %

2014
nerevidirano
280.827
–4,42 %
0,44 %
29
2016
5,13 %
6,11 %

6.12 DSU, KAD
6.12.1 D. S. U., DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN UPRAVLJANJE, d. o. o.
(1) Družba D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o, (v nadaljnjem besedilu: DSU) poleg dejavnosti upravljanja
naložb in nepremičnin ter drugih poslovnih storitev izvaja predvsem naloge v zvezi z javnimi pooblastili s področja lastninskega
preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacije ter z njimi povezanim premoženjem. Poseben poudarek
je namenjen ugotavljanju družbenega premoženja, ki ni bilo vključeno v lastninsko preoblikovanje družb, in preide, v skladu s
predpisi, v last in upravljanje DSU. Gre za številne naloge in obsežno premoženje, s katerim DSU upravlja v svojem imenu in za
račun Republike Slovenije.
(2) Družba izvaja javna pooblastila na podlagi več zakonov, zlasti pa na podlagi Zakona o prenosu pooblastil, pravic in
obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni
list RS, št. 50/04) ter Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list
RS, št. 30/98, 72/98 – odl. US, 12/99, 50/99 – ZPSPID, 79/01 in 80/04 – ZUARLPP). Denarna sredstva, pridobljena na podlagi
izvajanja javnih pooblastil, predstavljajo obveznost do proračuna Republike Slovenije in se ugotavljajo na podlagi posebne bilance
pritoka sredstev iz naslova kupnin. Poleg tega se ustrezni del kupnin skladno z zakonsko podlago nakazuje tudi na SDH in KAD.
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(3) Družba skladno z ZSDH-1 ostane samostojna in SDH z njo aktivno upravlja s ciljem doseči poslovni rezultat v skladu s
kazalniki uspešnega poslovanja. Poseben poudarek pri upravljanju bo namenjen tudi čim večjemu zmanjšanju stroškov upravljanja
premoženja (racionalizacija poslovanja). Cilj takega upravljanja je doseganje kar najvišje možne vrednosti družbe.
(4) Ključni izziv družbe je čim prej dokončati številne še odprte postopke (tožbe) v zvezi z lastninskim preoblikovanjem družb.
(5) Naložba Republike Slovenije v DSU je strateška, saj družba izvaja javna pooblastila na podlagi več zakonov.
(6) Kazalniki spremljanja poslovanja
Kazalnik

2011

2012

2013

2014
nerevidirano

Čisti prihodki iz prodaje (v 000 EUR)

5.690

10.571

10.690

10.425

Dobiček na kapital (ROE)

0,59 %

0,78 %

2,08 %

10,58 %

EBITDA marža

51,67 %

70,38 %

70,26 %

60,97 %

233

500

466

371

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)
(7) Pričakovanja
Kazalnik

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)

3,50 %

4,00 %

EBITDA marža

70,00 %

70,00 %

6.12.2 KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d. d.
(1) Osnovna dejavnost in poslanstvo KAD je zagotavljanje dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z
upravljanjem lastnega premoženja in upravljanjem premoženja pokojninskih skladov. KAD opravlja tudi druge dejavnosti, povezane
z upravljanjem premoženja, in storitve za podporo upravljanju premoženja.
(2) Skupino KAD sestavljata Kapitalska družba in Modra zavarovalnica. Skupina KAD upravlja štiri pokojninske in tri kritne
sklade:
– Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PPS),
– Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SODPZ),
– Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (v nadaljnjem besedilu: KVPS),
– Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (v nadaljnjem besedilu: ZVPSJU),
– Kritni sklad PPS in Kritni sklad Modra renta, iz katerih se izplačujejo rente, ter Kritni sklad SODPZ, iz katerega se izplačujejo
poklicne pokojnine.
(3) Vse pokojninske sklade KAD upravlja za račun članov/zavarovancev, ločeno od svojega osnovnega premoženja. Sredstva
pokojninskih skladov in kritnega sklada so v lasti članov/zavarovancev.
(4) Z uveljavitvijo Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni
politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS,
št. 79/10, 26/11 in 105/12 – ZSDH; v nadaljnjem besedilu: ZPKDPIZ) so bili zagotovljeni okviri preoblikovanja družbe z
ločitvijo obeh dejavnosti v ločenih pravnih osebah. KAD se bo postopno preoblikovala v portfeljskega vlagatelja. Skladno z
52. členom ZSDH-1 KAD letno zagotavlja 50 milijonov eurov sredstev za potrebe pokojninske blagajne pri ZPIZ. Iz KAD se
je leta 2011 izčlenila nova zavarovalnica (Modra zavarovalnica), ki je v upravljanje prevzela pokojninske sklade ZVPSJU,
KVPS, PPS in Kritni sklad PPS in ki lahko opravlja posle v skupini življenjskih zavarovanj. SODPZ je skladno z ZPKDPIZ
ostal v upravljanju na KAD.
(5) KAD je ustanovljena s posebnim zakonom, ki opredeljuje tudi njen namen ustanovitve, tj. zagotavljanje dodatnih
sredstev za pokojninsko blagajno pri ZPIZ. Zaradi tega posebnega namena predstavlja strateško naložbo Republike Slovenije.
Je pomemben del slovenskega pokojninskega sistema, zato je ključni cilj njenega preoblikovanja postavitev stabilne finančne
skupine, ki bo pripomogla k dolgoročni finančni vzdržnosti pokojninskega sistema v Sloveniji. Krog delovanja in obseg konkurenčnih
storitev se s preoblikovanjem, tj. z ustanovitvijo zavarovalnice, dodatno razširi in s tem omogoči zagotavljanje več sredstev za
pokojninsko blagajno. KAD tudi po preoblikovanju ostaja upravljavec SODPZ in izplačevalec poklicnih pokojnin. Na podlagi Zakona
o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov mora KAD v letu 2015 oblikovati Sklad premostitvenega zavarovanja poklicnih
športnikov z namenom zagotavljanja socialne varnosti poklicnih in vrhunskih športnikov in športnic po zaključku aktivne športne
kariere.
(6) Osrednji namen učinkovitega upravljanja kapitalskih naložb KAD je zagotavljanje dodatnih sredstev za prvi steber
slovenskega pokojninskega sistema.
(7) Osnova za omenjeno nakazilo ZPIZ so donosi, ki bodo ustvarjeni iz upravljanja premoženja, pri čemer bodo vrednostno
in vsebinsko še vedno najpomembnejši slovenski lastniški vrednostni papirji. Poseben poudarek pri upravljanju bo tudi na kar
največjem zmanjšanju stroškov upravljanja premoženja (racionalizacija poslovanja).
(8) Skladno z določbami ZSDH-1 nalogo skupščine KAD opravlja vlada.
(9) Ključni izziv KAD je preoblikovanje naložbenega portfelja, kjer trenutno 60 % vseh sredstev družbe predstavljajo domači
lastniški vrednostni papirji.
(10) KAD se šteje za strateško naložbo.
(11) Skladno z določbami ZSDH-1 se KAD najkasneje do 31. decembra 2015 preoblikuje v neodvisen in avtonomen
demografski rezervni sklad, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delovanje demografskega
rezervnega sklada in njegovi dodatni stalni viri financiranja se bodo opredelili s posebnim zakonom. ZSDH-1 kot vire financiranja
demografskega rezervnega sklada že opredeljuje 10 % kupnine od prodaj kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije in
premoženje, ki izhaja iz upravljanja naložbe ZPIZ v družbi Zavarovalnica Triglav. Zagotovitev ustreznega delovanja in financiranja
demografskega rezervnega sklada je pomembna in potrebna zaradi dolgoročne in uravnotežene vzdržnosti pokojninske blagajne
in javnih financ.
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(12) Kazalniki spremljanja poslovanja (KAD)
Kazalnik

2011

2012

2013

2014
nerevidirano

Čisti prihodki iz prodaje (v 000 EUR)

8.927

9.468

9.899

8.715

Dobiček na kapital (ROE)

–29,95 %

–9,54 %

–8,94 %

5,36 %

EBITDA marža

–6,42 %

115,06 %

53,34 %

52,78 %

120

132

141

124

2011*

2012**

2013***

2014***
nerevidirano

Čisti prihodki iz prodaje (v 000 EUR)

246.063

134.737

32.020

35.297

Dobiček na kapital (ROE)

–22,25 %

–5,15 %

–10,07 %

9,09 %

EBITDA marža****

–0,21 %

4,78 %

–21,35 %

–5,70 %

22

23

neg.

28

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)*
*(čisti prihodki od prodaje – stroški BMS)/št. zap.
(13) Kazalniki spremljanja poslovanja (skupina KAD)
Kazalnik

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

*V letu 2011 so skupino KAD sestavljale družbe KAD, Modra zavarovalnica in PDP, ki je v svoji skupini vključevala družbe
Elektrooptika, Paloma, Adria tehnika in Adria Airways (le do 30. septembra 2011), ki so se popolno konsolidirale, ter Fotona in
Elan, ki sta bili razporejeni za prodajo.
**V letu 2012 so skupino KAD sestavljale družbe KAD, Modra zavarovalnica in PDP, ki je v svoji skupini vključevala družbe
Elektrooptika, Paloma in Adria tehnika, ki so se popolno konsolidirale, ter Fotona in Elan, ki sta bili razporejeni za prodajo.
***V letih 2013 in 2014 so skupino KAD sestavljale družbe KAD, Modra zavarovalnica, ki sta se popolnoma konsolidirali, ter
skupina PDP, ki je bila razporejena za prodajo.
****Skupina KAD predstavlja zavarovalniško skupino.
(14) Pričakovanja (KAD)
Kazalnik

2015

2016

Dobiček na kapital (ROE)*

3,0 %

4,0 %

EBITDA marža

4,5 %

5,0 %

*Pred izplačilom v ZPIZ.
7. poglavje
SPREMEMBA STRATEGIJE UPRAVLJANJA
Vlada v enem letu od sprejema te strategije upravljanja opravi njeno revizijo in v primeru spremenjenih gospodarskih in
drugih okoliščin na predlog ministrstva, pristojnega za finance, državnemu zboru predlaga v sprejem njene spremembe oziroma
novo strategijo.
Št. 450-01/15-15/26
Ljubljana, dne 13. julija 2015
EPA 520-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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2197.

Deklaracija o zunanji politiki Republike
Slovenije (DeZPRS-1)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in
31/15) in 110. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13)
je Državni zbor na seji dne 10. julija 2015 sprejel

DEKLARACIJO
o zunanji politiki Republike Slovenije
(DeZPRS-1)
V vsebinskem in časovnem okviru, ki ga določajo četrt
stoletja samostojne, neodvisne in demokratične države, desetletnica članstva v Evropski uniji in Organizaciji severnoatlantske pogodbe (NATO) ter obletnica padca Berlinskega zidu,
sprejetja Helsinške sklepne listine o varnosti in sodelovanju
v Evropi, ustanovitve Organizacije združenih narodov, konca
druge svetovne vojne in začetka prve svetovne vojne,
– upoštevajoč spremembe v mednarodni skupnosti, ki
so nastale v času po Deklaraciji o zunanji politiki Republike
Slovenje (Uradni list RS, št. 108/99), zlasti pa nove regionalne
in globalne izzive na začetku 21. stoletja,
– upoštevajoč nacionalni interes Republike Slovenije, ki
je v njeni suverenosti, varnosti državljank in državljanov, varovanju in uveljavitvi ustavnih vrednot in nacionalne kulture,
trajnostnem razvoju, gospodarski in splošni blaginji državljank
in državljanov, varovanju in krepitvi vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic, varovanju in krepitvi parlamentarne
demokracije in tržnega gospodarstva, varovanju pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, skrbi za
avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah,
skrbi za Slovence po svetu ter v ohranitvi in razvoju skupnega
slovenskega kulturnega prostora,
– upoštevajoč, da so se državljanke in državljani Republike Slovenije z veliko večino odločili za članstvo v Evropski
uniji, ki za Republiko Slovenijo predstavlja temeljni vrednostni
in politični okvir za zagotavljanje blaginje in temeljnih pravic, ter
članstvo v NATO, ki predstavlja temeljni okvir za zagotavljanje
nacionalne varnosti,
– skladno s ključnimi nacionalnimi strateškimi dokumenti,
zlasti glede nacionalne varnosti in razvoja Slovenije,
– upoštevajoč odnose Republike Slovenije z drugimi subjekti mednarodnega prava ter njeno delovanje
v različnih oblikah sodelovanja v mednarodni skupnosti
na globalni in regionalni ravni, s čimer tvorno prispeva k
razvoju mednarodne skupnosti, utemeljenem na miru in
varnosti, mirnem reševanju sporov, suvereni enakosti držav, spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin
ter človekovega dostojanstva, spoštovanju mednarodnega
prava, na zagotavljanju človekove varnosti, mednarodne
pravičnosti in solidarnosti, na uveljavljanju načel dobrega
upravljanja ter k doseganju ciljev trajnostnega razvoja na
globalni ravni,
Državni zbor sprejema
Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije.
I. VREDNOTE, PRAVNI TEMELJI IN GEOPOLITIČNI
POLOŽAJ
Zunanja politika Republike Slovenije temelji na vrednotah
slovenske osamosvojitve in državnosti, Ustavi Republike Slovenije, vrednotah Evropske unije ter načelih Ustanovne listine
Organizacije združenih narodov.
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Položaj in delovanje Republike Slovenije v mednarodnem okolju temelji na Ustavi Republike Slovenije, Temeljni
ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije, Zakonu o zunanjih zadevah in drugih notranjepravnih aktih ter mednarodnem pravu, ki zavezuje Republiko
Slovenijo.
Republika Slovenija je srednjeevropska in sredozemska
država, v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora
ter na stičišču Zahodne Evrope in Zahodnega Balkana. Republika Slovenija je pomorska država.
II. CILJI ZUNANJE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Cilji zunanje politike Republike Slovenije so:
– varnost Republike Slovenije: mir, varnost in politična
stabilnost v sosedstvu in Evropi ter širše v svetu;
– blaginja Republike Slovenije, njenih državljank in državljanov;
– urejeni dvostranski odnosi: dobrososedski odnosi ter
poglobljeni odnosi s partnerji v Evropski uniji in drugimi ključnimi političnimi in gospodarskimi partnerji;
– ugled in prepoznavnost Republike Slovenije kot uspešne članice Evropske unije;
– umestitev Republike Slovenije v jedro poglobljene in
razširjene Evropske unije z močno skupno zunanjo in varnostno politiko, ki je sposobna uveljavljati interese članic kot ena
ključnih globalnih igralk;
– okrepljen multilateralni sistem, ki temelji na učinkoviti
Organizaciji združenih narodov, suvereni enakosti držav,
kolektivni varnosti, mirnem reševanju sporov, samoodločbi
narodov, visokih standardih človekovih pravic, močni vlogi
mednarodnega prava, okrepljenem mednarodnem razvojnem sodelovanju, humanitarni pomoči in trajnostnem raz
voju;
– prepoznavnost slovenske kulturne, znanstvene in izobraževalne odličnosti v mednarodnem prostoru, ohranitev in
razvoj slovenskih manjšin v sosednjih državah ter slovenskih
skupnosti v svetu, uveljavitev slovenskega jezika v zamejstvu,
Evropski uniji in svetu.
III. PREDNOSTNA PODROČJA IN OBMOČJA ZUNANJE
POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE
V okviru navedenih ciljev je izvajanje zunanje politike
Republike Slovenije osredotočeno na naslednja prednostna
področja in območja:
– krepitev političnih in gospodarskih vezi na državni in
regionalni ravni v alpsko-jadransko-podonavskem prostoru,
z državami Srednje Evrope in na ravni srednjeevropskih povezav;
– podpora krepitvi trgovinske menjave in močni navzočnosti slovenskih podjetij na trgih držav Evropske unije in
tujih trgih, rasti neposrednih tujih naložb, internacionalizaciji
slovenskih podjetij in spodbujanju zagonskih podjetij, podpora
uveljavitvi slovenskega znanja na tujem in pretoku znanja,
podpora kulturni, znanstveni, izobraževalni, turistični in siceršnji
prepoznavnosti ter ugledu Republike Slovenije;
– uveljavljanje interesov Republike Slovenije kot dejavne
članice v jedru Evropske unije, podpora vključitvi Republike Slovenije v vseevropska prometna in energetska omrežja,
upoštevajoč njeno središčno in prehodno geografsko lego,
uveljavitev Kopra kot vodilnega severnojadranskega oziroma
srednjeevropskega pristanišča v povezavi s prometnim koridorjem Baltik–Jadran;
– celovita uresničitev Sporazuma o vprašanjih nasledstva
in rešitev odprtih nasledstvenih vprašanj;
– nadgradnja slovenske prisotnosti na Zahodnem Balkanu, dejavna podpora širitvi Evropske unije in Nata ob izpolnjevanju pogojev, zlasti vladavine prava;
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– krepitev vidnosti in vloge Republike Slovenije v NATO
kot temeljnem okviru nacionalne in evropske varnosti, krepitev čezatlantskega sodelovanja na podlagi skupnih vrednot
in vzajemnih interesov, boj proti terorizmu in ekstremizmom,
vključno z odpravljanjem okoliščin, ki ustvarjajo plodna tla za
ekstremizem;
– skrb za položaj in razvoj avtohtonih slovenskih narodnih
skupnosti v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji in na Madžarskem,
vsestranska povezanost Slovencev po svetu z Republiko Slovenijo;
– konzularna dejavnost, ki ščiti slovenske državljanke in
državljane v tujini ter podpira mednarodno gospodarsko, kulturno, znanstveno in izobraževalno sodelovanje, sodelovanje s
Slovenci po svetu, varne migracije in boj proti trgovini z ljudmi;
– dejavno zavzemanje za pravice otrok, žensk, narodnih
manjšin ter najbolj ranljivih skupin, vključno z uveljavljanjem
načela odgovornosti zaščititi, krepitev medkulturnega dialoga in
spoštovanja različnosti, soočanje z izzivi staranja prebivalstva;
– področje podnebnih sprememb, s poudarkom na trajnosti vodnih virov in gozdnega bogastva ter biotski in geografski
raznovrstnosti.
IV. IZVAJANJE ZUNANJE POLITIKE REPUBLIKE
SLOVENIJE IN URESNIČEVANJE DEKLARACIJE
Za uspešno izvajanje te deklaracije so ključni naslednji
elementi zunanje politike Republike Slovenije:
– osrednja vloga Ministrstva za zunanje zadeve pri usklajevanju vseh mednarodnih dejavnosti in vseh deležnikov na
področju mednarodnih odnosov Republike Slovenije ter povezovanje teh dejavnosti v skladno, verodostojno in celostno
zunanjo politiko; dejavno in usklajeno sodelovanje vseh ministrstev v Svetu Evropske unije ter drugih mednarodnih in
regionalnih organizacijah, nosilna vloga Državnega zbora pri
oblikovanju stališč do vseh zunanjepolitičnih vprašanj, povezovalna vloga Ministrstva za zunanje zadeve pri oblikovanju in
izvajanju gospodarske diplomacije;
– krepitev kulture zunanje politike, za katero so značilni
državniško usmerjena zunanja politika, kontinuiteta načel in
vrednot v zunanji politiki, iskanje širokega političnega in družbenega soglasja glede temeljnih zunanjepolitičnih usmeritev,
pri ključnih odločitvah in pomembnejših mednarodnih kandidaturah ter enotno zastopanje nacionalnega interesa pri nastopu
nosilcev državnih funkcij oziroma deležnikov zunanje politike
v tujini;
– dolgoročno stabilna zagotovitev ustreznih proračunskih
sredstev za izvajanje zunanje politike;
– čim širša prisotnost Republike Slovenije v tujini in mednarodnih organizacijah, skladno s političnimi in gospodarskimi
interesi, krepitev diplomatske prisotnosti tujih držav in prisotnosti mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji;
– sodobna, učinkovita, profesionalna in ustrezno opremljena diplomacija ter skrb za njeno obnavljanje in razvoj.
Načini in sredstva za doseganje konkretnih ciljev po
posameznih prednostnih področjih, ki jih opredeljuje ta deklaracija, bodo podrobneje opredeljeni v strateškem dokumentu
o zunanji politiki Republike Slovenije, ki ga na podlagi te
deklaracije sprejme Vlada Republike Slovenije. Na podlagi
tega dokumenta bo pripravljen izvedbeni načrt Ministrstva za
zunanje zadeve.
Minister za zunanje zadeve bo v imenu Vlade Republike
Slovenije letno predstavil Državnemu zboru oceno o razvoju mednarodnih odnosov in položaju Republike Slovenije v
mednarodni skupnosti glede na cilje in prednostne naloge te
deklaracije in strateškega dokumenta iz prejšnjega odstavka.
Na tej podlagi bo Državni zbor za Vlado Republike Slovenije
in Ministrstvo za zunanje zadeve oblikoval stališča oziroma
usmeritve.
Vlada Republike Slovenije bo pri izvajanju te deklaracije
in strateškega dokumenta dejavno in sistematično sodelovala
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s slovenskimi političnimi, gospodarskimi in drugimi pravnimi
subjekti, civilno družbo, nevladnimi organizacijami ter zainteresirano strokovno in širšo javnostjo.
Št. 007-01/15-16/12
Ljubljana, dne 10. julija 2015
EPA 532-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2198.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja
podzemne vode

Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka
101.a člena in šestega odstavka 103. člena ter za izvrševanje
8. točke drugega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-1A, 48/12, 57/12 in 92/13)
ministrica za okolje in prostor izdaja

PRAVILNIK
o obratovalnem monitoringu stanja
podzemne vode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa za obratovalni monitoring stanja
podzemne vode obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje
vpliva onesnaževanja na stanje podzemne vode, vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o
obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.
(2) Ta pravilnik določa merilna mesta, parametre in obseg obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode zaradi
ugotavljanja vpliva:
– odlaganja odpadkov na odlagališču v skladu z Direktivo
Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov
na odlagališčih (UL L št. 182 z dne 16. 7. 1999, str. 1), zadnjič
spremenjene z Direktivo Sveta 2011/97/EU z dne 5. decembra
2011 o spremembah Direktive 1999/31/ES v zvezi s posebnimi
merili za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za
odpadek (UL L št. 328 z dne 10. 12. 2011, str. 49), in
– izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave v skladu
z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 z
dne 17. 12. 2010, str. 17), zadnjič popravljeno s Popravkom
Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 158 z dne
19. 6. 2012, str. 25).
(3) Ta pravilnik določa tudi podrobnejše tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec monitoringa za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa
stanja podzemne vode in podrobnejše razloge za odvzem
pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja
podzemne vode.
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2. člen
(uporaba)
(1) Ta pravilnik se uporablja za obratovalni monitoring
stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva:
– odvajanja odpadnih voda na stanje podzemne vode v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
– izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave v skladu s
predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
– odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in
odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, in
– odlaganja odpadkov na odlagališču v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.
(2) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na odvajanje
odpadne vode iz naprave, se uporabljajo tudi glede odvajanja
odpadnih in izcednih voda iz odlagališča, razen če ta pravilnik
določa drugače.
(3) Če je odlagališče hkrati naprava v skladu s predpisom,
ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se zanjo uporabljajo določbe,
ki so strožje.
(4) Ta pravilnik se uporablja tudi za obratovalni monitoring
stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja
dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz druge
alineje prvega odstavka tega člena, če je zanje predpisano
spremljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav
na stanje podzemne vode.
3. člen
(izrazi)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. ciljna hidrogeološka cona je prostorsko opredeljen del
litostratigrafske enote, v kateri zaradi posrednega vnosa ali
morebitnega odtekanja ali nenadzorovanega izpuščanja ali
uhajanja onesnaževal iz naprave lahko pride do onesnaženja
podzemne vode;
2. izcedna voda je izcedna voda v skladu s predpisom, ki
ureja odlagališča odpadkov;
3. izlužek odpadkov je izlužek v skladu s predpisom, ki
ureja odlagališča odpadkov;
4. izvajalec obratovalnega monitoringa je oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa stanja
podzemne vode in ima pooblastilo iz 15. člena tega pravilnika;
5. merilno mesto je mesto, kjer se odvzema vzorce podzemne vode in izvaja meritve za spremljanje parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in je lahko:
– opazovalna vrtina ali
– izvir, vodnjak, kraška jama ali brezno z vodo;
6. mesto vzorčenja je mesto vzorčenja na vodotoku,
namenjeno ugotavljanju stanja površinske vode, ki napaja
podzemno vodo na območju naprave ali njenem vplivnem
območju;
7. naprava je ena ali več premičnih ali nepremičnih tehnoloških enot, v katerih poteka eden ali več tehnoloških procesov
oziroma je nepremična tehnološka enota, v kateri poteka ena
ali več dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje podzemne vode;
8. območje naprave je območje naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega;
9. odlagališče je odlagališče v skladu s predpisom, ki
ureja odlagališča odpadkov;
10. opazovalna vrtina je vrtina, izvrtana v tla in opremljena
za izvajanje vzorčenja in meritev parametrov podzemne vode;
11. pomemben in stalno naraščajoči trend onesnaženja
je trend onesnaženja v skladu s predpisom, ki ureja stanje
podzemnih voda;
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12. posredno odvajanje v podzemno vodo je posredno
odvajanje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
13. vnos onesnaževal v podzemno vodo je vnos onesnaževal v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
14. vplivno območje naprave je območje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
15. zadevne nevarne snovi so snovi, ki lahko povzročijo
onesnaženje tal ali podzemnih voda na območju naprave;
16. zavezanec je povzročitelj obremenitve, če mora kot
upravljavec naprave iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ali
naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ali naprave
za odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz
proizvodnje titanovega dioksida, ali kot upravljavec odlagališča
iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov, v skladu s predpisi
iz te točke zagotavljati obratovalni monitoring stanja podzemne vode. Zavezanec je tudi upravljavec naprave iz četrtega
odstavka prejšnjega člena.
II. OBSEG IN PARAMETRI OBRATOVALNEGA
MONITORINGA
4. člen
(obseg obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda)
(1) Obratovalni monitoring stanja podzemnih voda obsega:
1. merjenje gladine podzemne vode,
2. merjenje prehodnosti opazovalne vrtine,
3. predčrpanje vode iz opazovalne vrtine,
4. merjenje količine predčrpane vode,
5. merjenje količine odvzetega vzorca,
6. merjenje temperature zraka, temperature podzemne
vode, električne prevodnosti, pH, redoksi potenciala in vsebnosti kisika na merilnem mestu,
7. vzorčenje podzemne vode,
8. pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev,
9. prevzem vzorcev v laboratoriju,
10. pripravo vzorcev v laboratoriju, merjenje in analizo
odvzetih vzorcev,
11. vrednotenje rezultatov analiz in vpliva glede na posamezne parametre, ki so predmet obratovalnega monitoringa
stanja podzemne vode, in
12. izdelavo poročila o opravljenih meritvah, analizah in
vrednotenjih iz prejšnje točke.
(2) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi
ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču poleg
aktivnosti iz prejšnjega odstavka obsega tudi oceno hitrosti
toka podzemne vode na merilnih mestih in meritve hidroloških
parametrov na mestu vzorčenja, in sicer vodostaja ali pretoka
vodotoka.
(3) Meritev vodostaja ali pretoka vodotoka iz prejšnjega
odstavka ni treba izvajati, če se te meritve na mestu vzorčenja iz prejšnjega odstavka izvajajo v okviru obratovalnega
monitoringa stanja površinskih voda v skladu s predpisom, ki
ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda, ali če se
podatki o teh hidroloških parametrih na mestih vzorčenja iz
tega pravilnika spremljajo v okviru hidrološkega monitoringa,
ki ga zagotavlja država.
5. člen
(določitev merilnih mest)
(1) Merilna mesta se določijo tako, da omogočajo:
– pregled stanja podzemne vode brez vpliva delovanja
zavezanca na stanje podzemne vode in
– zaznavo vplivov na stanje podzemne vode zaradi delovanja zavezanca.
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(2) Merilna mesta za obratovalni monitoring stanja podzemne vode iz prve alineje prvega odstavka 2. člena tega
pravilnika se določijo tako, da zagotavljajo podatke o vsebnosti
onesnaževal v podzemni vodi iz najmanj:
– enega merilnega mesta na dotoku podzemne vode na
mesto posrednega odvajanja odpadne vode in
– enega merilnega mesta na odtoku podzemne vode z
mesta posrednega odvajanja odpadne vode, vendar znotraj
vplivnega območja nameravanega odvajanja odpadne vode,
določenega v dokumentaciji, priloženi vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(3) Merilna mesta za obratovalni monitoring stanja podzemne vode iz druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka
in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se določijo tako,
da zagotavljajo podatke o vsebnosti onesnaževal v podzemni
vodi iz najmanj:
– enega merilnega mesta na dotoku podzemne vode na
območje naprave in
– dveh merilnih mest na območju odtoka podzemne vode
z območja naprave.
(4) Poleg merilnih mest iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se za vzorčenje in meritve parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode izberejo tudi mesta
vzorčenja na vodotoku, če ta na območju naprave ali na njenem vplivnem območju napaja podzemno vodo.
(5) Merilna mesta za obratovalni monitoring stanja podzemne vode in mesta vzorčenja iz prejšnjega odstavka se določijo
v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi predloga merilnih
mest in mest vzorčenja iz elaborata iz 14. člena tega pravilnika, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa. Predlog
določitve merilnih mest in mest vzorčenja mora biti strokovno
utemeljen in obrazložen.
(6) Sprememba lokacije posameznega merilnega mesta
ali določitev enega ali več dodatnih merilnih mest se določi
s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, če iz poročila o
obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode izhaja, da
na podlagi merilnih mest iz drugega in tretjega odstavka tega
člena ali mest vzorčenja iz četrtega odstavka tega člena ni mogoče prepoznati odtekanja ali nenadzorovanega izpuščanja ali
uhajanja onesnaževal v podzemno vodo, ali če je to potrebno
zaradi povečanja zanesljivosti rezultatov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode. Predlog spremembe lokacije
posameznega merilnega mesta ali predlog dodatnega merilnega mesta mora biti v poročilu o obratovalnem monitoringu
stanja podzemne vode strokovno utemeljen in obrazložen v
ločenem poglavju z upoštevanjem zahtev iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(7) Če na območju obratuje več naprav (npr. v sklopu
kompleksnih industrijskih objektov ali industrijskih con), se lahko v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje posamezne
od teh naprav merilna mesta za vzorčenje in meritve parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode določijo
tako, da je merilno mesto ene od teh naprav hkrati merilno
mesto katere koli druge od teh naprav.
6. člen
(ureditev merilnega mesta)
(1) Zavezanec mora urediti stalno merilno mesto, ki je:
– lahko dostopno (peš ali z avtomobilom) in očiščeno (npr.
odstranitev zarasti, odstranitev oziroma preprečitev odlaganja
materiala) ter označeno in
– zavarovano pred poškodbami.
(2) Merilno mesto mora biti oblikovano in opremljeno
tako, da je:
– zaradi varnosti izvajalca obratovalnega monitoringa
zagotovljen dostop po jašku z lestvijo ali po stopnicah in s prostorom na dnu, če je merilno mesto v jašku, v katerem zaradi
njegove globine merilne opreme ni mogoče namestiti z vrha;
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– omogočena namestitev opreme za odvzem vzorcev in
terenske meritve;
– opazovalna vrtina opremljena s piezometrskimi cevmi
najmanjšega svetlega premera 100 mm, ki morajo biti iz materiala, ki ne vpliva na kakovost vzorčenja podzemne vode;
– opazovalna vrtina opremljena s filtrskimi cevmi, ki glede
na hidrogeološke razmere zagotavljajo dotok v zacevljeni del
merilnega mesta. Velikost filtrskih rež mora biti izbrana glede
na tip vodonosnih plasti. Predlog opremljenosti opazovalne vrtine mora biti v elaboratu iz 14. člena tega pravilnika strokovno
utemeljen in obrazložen;
– dno opazovalne vrtine zaprto s čepom ter na dnu izveden usedalnik in
– opazovalna vrtina tehnično izvedena tako, da se prepreči dotok s površine v opazovalno vrtino, in zaščitena s kapo.
(3) Zavezanec mora ob zadnjem vzorčenju v koledarskem
letu zagotoviti preveritev ustreznosti vsakega merilnega mesta
in njegovo vzdrževanje ter ugotoviti potrebo po morebitnem
čiščenju ali sanaciji poškodovanega ali dotrajanega merilnega
mesta.
7. člen
(parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode)
(1) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi
ugotavljanja vpliva odvajanja odpadnih voda na stanje podzemne vode vključuje monitoring parametrov onesnaženosti, s
katerimi se izraža emisija snovi in toplote, in so za napravo, ki je
predmet obravnave, vključeni v obratovalni monitoring odpadne
vode na podlagi predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje.
(2) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi
ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega na stanje
podzemne vode, vključuje monitoring:
– zadevnih nevarnih snovi, za katere je verjetno, da bodo
najdene na območju naprave, ob upoštevanju možnosti onesnaženja podzemne vode na območju naprave, določenih v
skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in
– kemijskih parametrov iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
če gre za napravo na vodovarstvenem območju, določenem v
skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali če je ciljna hidrogeološka
cona v celoti ali delno na vodovarstvenem območju.
(3) Če gre za obratovalni monitoring stanja podzemne
vode zaradi ugotavljanja vpliva odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida na stanje podzemne
vode, je treba v predlog parametrov iz prejšnjega odstavka
vključiti najmanj monitoring parametrov onesnaženosti, s katerimi se izraža emisija snovi in toplote, in so za napravo za proizvodnjo titanovega dioksida vključeni v obratovalni monitoring
tekočih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida.
(4) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi
ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališčih na
stanje podzemne vode vključuje:
– parametre kemijskega stanja podzemne vode iz predpisa, ki ureja stanje podzemnih voda,
– parametre, ki se lahko pojavijo v izcedni vodi, odpadni
vodi ali izlužku odpadkov, ki temeljijo na njihovi pričakovani
sestavi glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču,
– parametre, za katere rezultati obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva odlagališča na stanje površinskih voda v skladu s predpisom, ki
ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda, kažejo
čezmerno obremenitev površinske vode, če ta površinska voda
napaja podzemno vodo na območju naprave ali njenem vplivnem območju, in
– kemijske parametre iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
če gre za odlagališče na vodovarstvenem območju v skladu s
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predpisi, ki urejajo vode, ali če njegovo vplivno območje v celoti
ali delno sega na vodovarstveno območje.
(5) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi
ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališčih na
stanje podzemne vode za zgodnje odkrivanje sprememb kakovosti podzemne vode poleg parametrov iz prejšnjega odstavka vključuje tudi indikatorske parametre, kot so pH-vrednost,
celoten organski ogljik, fenoli, težke kovine, fluorid, arzen in
ogljikovodiki.
(6) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi
ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav,
ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav,
ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
vključuje:
– parametre kemijskega stanja podzemne vode iz predpisa, ki ureja stanje podzemnih voda,
– kemijske parametre iz predpisa, ki ureja pitno vodo, če
gre za napravo na vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali če njeno vplivno območje v celoti ali delno
sega na vodovarstveno območje.
(7) Parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode se določijo v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi
predloga iz elaborata iz 14. člena tega pravilnika, ki ga k vlogi
za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priloži zavezanec.
(8) Predlog parametrov obratovalnega monitoringa stanja
podzemne vode iz četrtega odstavka tega člena, izdela izvajalec obratovalnega monitoringa na podlagi analize tehnološkega
postopka in pričakovanih vsebnostih onesnaževal v:
– izcedni ali odpadni vodi, če gre za ugotavljanje vpliva
odvajanja izcedne oziroma odpadne vode z območja odlagališča, in
– izcedni vodi ali izlužku odpadkov, če gre za ugotavljanje
vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču.
(9) V predlogu parametrov iz sedmega odstavka tega
člena je treba strokovno utemeljiti ter obrazložiti razloge za
vključitev ali nevključitev v program obratovalnega monitoringa
stanja podzemne vode vsake od naslednjih snovi:
– parametre kemijskega stanja podzemne vode iz predpisa, ki ureja stanje podzemnih voda,
– onesnaževala, nevarna za podzemno vodo, za katera
je treba preprečiti vnos v podzemno vodo, iz predpisa, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo,
– zadevne nevarne snovi, določene v skladu s predpisom,
ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in
– kemijske parametre iz predpisa, ki ureja pitno vodo.
(10) V okoljevarstvenem dovoljenju se kot parameter
obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode določi tudi
kateri koli drug parameter, če:
– emisija snovi v vode zaradi odvajanja odpadne vode
oziroma vnos onesnaževal v podzemno vodo lahko povzroči
pomemben in stalno naraščajoči trend onesnaženja s tem
parametrom v podzemni vodi ali
– gre za komunalno ali skupno čistilno napravo, na kateri
se čisti industrijska odpadna voda, ki vsebuje ta parameter.
8. člen
(pogostost in čas vzorčenja)
(1) Gladine podzemne vode se merijo neprekinjeno z uporabo avtomatskih merilnikov, če gre za izvajanje obratovalnega
monitoringa stanja podzemne vode v:
– kraških vodonosnikih, razen če gre za mesta vzorčenja
iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika,
– vodonosnikih, v katerih je podzemna voda pod neposrednim vplivom nihanja vodostaja v površinskih vodah,
– na vodonosnikih, katerih prepustnost je večja od
10-5 m/s,
– vodonosnikih, v katerih je srednja povprečna hitrost
dviga podzemne vode enaka ali večja od 10 cm na dan, in
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– vodonosnikih, v katerih drugače ni mogoče zanesljivo
oceniti pretokov podzemne vode pod območjem naprave ali
odlagališča.
(2) Gladine podzemne vode se merijo z uporabo ročnih
merilnikov, če gre za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode v vodonosnikih, ki niso vodonosniki iz prejšnjega odstavka, sočasno z meritvami parametrov iz tretjega
oziroma četrtega odstavka tega člena.
(3) Vzorčenje in meritve parametrov v podzemni vodi
zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja
naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se izvajajo
najmanj:
– vsako koledarsko leto s pogostostjo dvakrat letno s
presledki, ki ne smejo biti krajši od dveh in daljši od šestih
mesecev, če gre za napravo na vodovarstvenem območju v
skladu s predpisi, ki urejajo vode, in
– vsako peto koledarsko leto s pogostostjo in presledki iz
prejšnje alineje, če gre za napravo, ki ni na območju iz prejšnje
alineje.
(4) Vzorčenje in meritve parametrov v podzemni vodi
zaradi ugotavljanja vpliva odvajanja odpadnih voda ali odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
se izvajajo v obdobju koledarskega leta najmanj dvakrat letno
s presledki, ki ne smejo biti krajši od treh in daljši od šestih
mesecev.
(5) Pogostost vzorčenja in meritev parametrov v podzemni vodi zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na
odlagališču se določi za vsako odlagališče posebej glede na
njegove hidrogeološke značilnosti ter na podlagi podatkov o
hitrosti toka podzemne vode, vendar ne manj kot s pogostostjo
iz prejšnjega odstavka.
(6) Vzorčenje in meritve parametrov v podzemni vodi
zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja
naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti
in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega, se izvajajo v obdobju koledarskega leta najmanj dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od treh in daljši od
šestih mesecev.
(7) Pogostost vzorčenja in meritev parametrov v podzemni vodi se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi
predloga iz elaborata iz 14. člena tega pravilnika. Predlog
pogostosti vzorčenja in meritev parametrov mora vključevati
strokovno utemeljitev in obrazložitev predlagane pogostosti iz
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.
(8) V okoljevarstvenem dovoljenju se lahko določi večja
pogostost vzorčenja in meritev od predpisane, če je to potrebno
zaradi velikega nihanja gladine podzemne vode ali povečanja
zanesljivosti rezultatov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in je v elaboratu iz 14. člena tega pravilnika to
strokovno utemeljeno in obrazloženo.
(9) Pri določitvi vzorčenja in meritev se upošteva tudi, da
so vzorčenja in meritve enakomerno razporejene na obdobje
nizkih in obdobje visokih gladin podzemne vode.
(10) Če gre za obratovalni monitoring stanja podzemne
vode zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču, za katerega je izdana pravnomočna odločba o zaprtju
odlagališča odpadkov, se vzorčenje in meritve parametrov v
podzemni vodi izvajajo dvakrat letno, pri čemer mora biti časovni razmik med dvema zaporednima meritvama najmanj
šest mesecev.
III. METODOLOGIJA VZORČENJA, MERJENJA,
ANALIZIRANJA IN OBDELAVE VZORCEV
9. člen
(vzorčenje in analizne metode)
(1) Za vzorčenje, prevoz in hrambo vzorcev podzemne
vode se uporabljajo referenčne metode, določene s standardi
iz predpisa, ki ureja monitoring podzemnih voda.
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(2) Posode za vzorce, reagenti ali metode za konzerviranje dela vzorca za analizo enega ali več parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, razpošiljanje in
shranjevanje vzorcev ter priprava vzorcev za analizo ne smejo
vplivati na rezultate meritev. Vzorce je treba hraniti v posodah
iz materialov, kakor je določeno s standardom SIST EN ISO
5667-3 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom.
(3) Pred vsakim vzorčenjem je treba predčrpati vodo iz
merilnega mesta, in sicer tako, da se izčrpajo najmanj tri prostornine omočenega dela merilnega mesta ali do stabilizacije
parametrov, ki so nivo gladine podzemne vode, temperatura in
električna prevodnost.
(4) Za vzorčenje, prevoz in hrambo vzorcev podzemne
vode se lahko uporabljajo tudi druge metode v skladu z drugimi
enakovrednimi mednarodno priznanimi standardi ali druge metode, ki so validirane in dokumentirane v skladu s standardom
SIST EN ISO/IEC 17025 ali v skladu z drugim enakovrednim
mednarodno priznanim standardom, ali druge metode, za katere je izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode pridobil akreditacijo, če dajejo rezultate, ki so enakovredni
rezultatom, pridobljenim z referenčnimi metodami iz prvega
odstavka tega člena.
(5) Za analize vzorcev glede na vsebnost parametrov
iz 7. člena tega pravilnika se uporabljajo analizne metode,
vključno z laboratorijskimi, terenskimi in on-line metodami, ki
so validirane in dokumentirane v skladu s standardom SIST EN
ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom in temeljijo na:
– merilni negotovosti 50 odstotkov ali manj (k = 2), ocenjeni na ravni ustreznih standardov kakovosti in vrednosti praga v
skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda, in
– meji določljivosti, ki znaša 30 odstotkov vrednosti standarda kakovosti oziroma vrednosti praga ali vrednosti iz prejšnje alineje.
(6) Če za dani parameter iz 7. člena tega pravilnika
standardov kakovosti oziroma vrednosti praga ni na voljo, se
merilna negotovost in meja določljivosti iz prejšnjega odstavka
oceni na ravni ustreznih okoljskih standardov kakovosti za
stanje površinskih voda v skladu s predpisom, ki ureja stanje
površinskih voda, oziroma na ravni mejne vrednosti parametrov
pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo, pri čemer
velja strožja vrednost.
(7) Če za dani parameter iz 7. člena tega pravilnika ni na
voljo analiznih metod, ki izpolnjujejo merila iz petega in šestega
odstavka tega člena, se za analizo uporabi najboljša razpoložljiva tehnika, ki ne povzroča nesorazmerno visokih stroškov.
IV. VREDNOTENJE VPLIVA NA STANJE PODZEMNE VODE
10. člen
(vrednotenje parametrov obratovalnega monitoringa
stanja podzemne vode)
(1) Sprememba vsebnosti posameznega parametra obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: sprememba vsebnosti parametra) se izračuna za letno
povprečje vseh meritev parametra, ki je vključen v obratovalni
monitoring stanja podzemne vode.
(2) Sprememba vsebnosti posameznega parametra se
izračuna kot razlika med povprečno vrednostjo koncentracije
tega parametra na merilnem mestu na območju odtoka podzemne vode z območja naprave in povprečno vrednostjo koncentracije tega parametra na merilnem mestu na območju dotoka
podzemne vode na območje naprave, po naslednji enačbi:
Δ = C(N1) – C(N2),
kjer je:
– Δ: sprememba vsebnosti posameznega parametra,
– C(N1): letno povprečje izmerjenih vrednosti koncentracije parametra na merilnem mestu na območju odtoka podzemne vode z območja naprave,
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– C(N2): letno povprečje izmerjenih vrednosti koncentracije parametra na merilnem mestu na območju dotoka podzemne vode na območje naprave.
(3) Pri izračunu povprečnih vrednosti iz prejšnjega odstavka se:
– rezultat analize opredeli kot polovica vrednosti meje
določljivosti za ta parameter, kadar je izmerjena koncentracija
parametra pod mejo določljivosti, in
– za parametre, ki so skupna vsota dane skupine snovi,
vključno z ustreznimi metaboliti, produkti razgradnje in reakcijskimi produkti, vrednosti izmerjenih koncentracij, ki ne dosegajo meje določljivosti za posamezno snov, opredelijo kot nič.
(4) Če je več merilnih mest na območju dotoka podzemne vode na območje naprave oziroma več merilnih mest
na območju odtoka podzemne vode z območja naprave, se
razlika iz drugega odstavka tega člena izračuna med vsakim
posameznim merilnim mestom na območju odtoka podzemne
vode in vsakim posameznim merilnim mestom na območju
dotoka podzemne vode.
(5) Sprememba vsebnosti parametra se ne ugotavlja, če
se na podlagi izračunov v skladu s tem členom ugotovi, da je
povprečna vrednost koncentracije posameznega parametra
na merilnem mestu na odtoku podzemne vode z območja
naprave manjša od povprečne vrednosti koncentracije posameznega parametra na merilnem mestu na dotoku podzemne
vode na območje naprave, ali če je vrednost koncentracije
posameznega parametra na merilnem mestu na odtoku podzemne vode z območja naprave manjša od meje določljivosti
za ta parameter.
(6) Če zavezanec ne zagotovi podatkov na merilnem
mestu na dotoku podzemne vode na območje naprave, se
pri vrednotenju parametrov obratovalnega monitoringa stanja
podzemne vode upošteva, da je vrednost koncentracije posameznega parametra na tem merilnem mestu enaka nič.
11. člen
(vrednotenje vpliva na stanje podzemne vode)
(1) Na podlagi vrednotenja parametrov obratovalnega
monitoringa stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva
odvajanja odpadnih voda, ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa, ki ureja vrste
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega, ugotavljanja vpliva odstranjevanja tekočih
odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču ali zaradi ugotavljanja
vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se ugotovi,
ali gre za čezmerno obremenitev.
(2) Čezmerna obremenitev se v primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena ugotavlja za vsako od izračunanih
sprememb vsebnosti parametra posebej.
V. POROČILO TER EVIDENTIRANJE IN SPOROČANJE
PODATKOV
12. člen
(poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode)
(1) Izvajalec obratovalnega monitoringa mora za vsako
koledarsko leto izvajanja obratovalnega monitoringa stanja
podzemne vode izdelati poročilo o obratovalnem monitoringu
stanja podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec obratovalnega monitoringa iz druge alineje tretjega odstavka 8. člena
tega pravilnika izdelati poročilo le za tisto koledarsko leto, v
katerem se obratovalni monitoring izvaja.
(3) Poročilo mora vsebovati podatke o:
1. izvajalcu obratovalnega monitoringa (firma in sedež
pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika),
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2. zavezancu (firma in sedež) in njegovi dejavnosti,
3. merilnih mestih za izvajanje obratovalnega monitoringa
stanja podzemne vode,
4. vrsti meritev in obsegu parametrov iz 7. člena tega
pravilnika, ki so vključeni v obratovalni monitoring stanja podzemne vode,
5. pogostosti in času vzorčenja,
6. načinu in uporabljenih metodah vzorčenja,
7. opremi za vzorčenje,
8. izmerjenih vrednostih parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode,
9. uporabljenih analiznih metodah in merilni opremi ter
merilni negotovosti in meji določljivosti uporabljenih analiznih
metod,
10. rezultatih vsake posamezne meritve na vsakem od
merilnih mest na dotoku podzemne vode na območje naprave
ali odlagališča in na vsakem od merilnih mest na odtoku podzemne vode iz območja naprave ali odlagališča ter vrednotenju parametrov obratovalnega monitoringa stanja v skladu z
10. členom tega pravilnika,
11. vrednotenju vpliva v skladu s prejšnjim členom,
12. sklepnih ugotovitvah o vplivu na stanje podzemne
vode vključno z opredelitvijo morebitne čezmerne obremenitve, in
13. kontaktno osebo izvajalca obratovalnega monitoringa
za zagotavljanje dodatnih informacij glede vzorčenja podzemne
vode in interpretacijo podatkov o vzorčenju in rezultatih analize
podzemne vode.
(4) Sklepne ugotovitve iz 12. točke prejšnjega odstavka
morajo vključevati strokovno obrazložitev vrednotenja vpliva
na stanje podzemne vode in morebitne opredelitve čezmerne
obremenitve z vidika kemijske in hidrogeološke stroke, ter
končno skupno mnenje o vplivu na stanje podzemne vode in
o morebitni ugotovljeni čezmerni obremenitvi podzemne vode
ob hkratnem upoštevanju kemijskega in hidrogeološkega vidika
zaradi:
– odvajanja odpadnih voda,
– izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa,
ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
– odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida,
– odlaganja odpadkov na odlagališču, ali
– izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.
(5) Poročilo mora poleg podatkov iz tretjega odstavka
tega člena vsebovati tudi:
1. podatke o načinu predčrpanja, pretoku črpanja in količini celotne načrpane vode pri predčrpanju,
2. podatke o volumnu posameznega vzorca,
3. opis izvedbe in opreme vsakega merilnega mesta, če
gre za prvo poročilo po izvedbi novega merilnega mesta,
4. ugotovitve in podatke o rednem vzdrževanju vsakega
merilnega mesta,
5. ugotovitve o preveritvi ustreznosti vsakega merilnega
mesta,
6. ugotovitve o potrebah po čiščenju posameznega merilnega mesta,
7. ugotovitve o potrebah po sanaciji merilnega mesta
vključno z opisom ugotovljenih poškodb ali dotrajanosti,
8. strokovno utemeljitev in obrazložitev morebitnega predloga dodatnih merilnih mest iz šestega odstavka 5. člena tega
pravilnika ter
9. strokovno utemeljitev in obrazložitev morebitnega predloga večje pogostosti vzorčenja in meritev iz osmega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(6) Poročilo zavezanec pošlje ministrstvu, pristojnemu za
okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v elektronski obliki
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na obrazcih objavljenih na spletnih straneh Agencije Republike
Slovenije za okolje, najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
13. člen
(hramba podatkov in poročil)
(1) Podatki iz poročila se hranijo trajno kot del informacijskega sistema okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
okolja.
(2) Poročilo mora zavezanec hraniti ves čas obratovanja
naprave. Če je zavezancu izdana odločba za izvedbo ukrepov
ob prenehanju obratovanja naprave, hrani vse verzije poročila
do zaključka izvedbe teh ukrepov.
VI. OSNOVE ZA DOLOČITEV PROGRAMA
OBRATOVALNEGA MONITORINGA STANJA
PODZEMNE VODE
14. člen
(osnove za določitev programa obratovalnega monitoringa
stanja podzemne vode)
(1) Osnove za izdelavo programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda so podatki in informacije iz
priloge tega pravilnika, ki jih v obliki elaborata izdela izvajalec
obratovalnega monitoringa.
(2) Če gre za napravo, za katero je predpisana izdelava
izhodiščnega poročila v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega, lahko elaborat iz prejšnjega odstavka vključuje
le tiste podatke in informacije iz priloge tega pravilnika, ki niso
vključeni v izhodiščnem poročilu, če podatki in informacije iz
izhodiščnega poročila ustrezajo zahtevam iz priloge tega pravilnika in ministrstvo razpolaga s tem izhodiščnim poročilom.
(3) Če gre za napravo na vodovarstvenem območju, določenem v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in je v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na tem vodovarstvenem
območju, izdelana analiza tveganja, lahko elaborat iz prvega
odstavka tega člena vključuje le tiste podatke in informacije iz
priloge tega pravilnika, ki niso vključeni v to analizo tveganja, če
podatki in informacije iz te analize tveganja ustrezajo zahtevam
iz priloge tega pravilnika in ministrstvo z njo razpolaga.
(4) Če se iz naprave odvajajo odpadne vode posredno
v podzemno vodo in je vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje te naprave priložena dokumentacija
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, lahko
elaborat iz prvega odstavka tega člena vključuje le tiste podatke in informacije iz priloge tega pravilnika, ki niso vključeni v to
dokumentacijo, če podatki in informacije iz te dokumentacije
ustrezajo zahtevam iz priloge tega pravilnika.
(5) Elaborat iz prvega odstavka tega člena mora biti izdelan kot enotno in celovito gradivo ob hkratnem upoštevanju
kemijskega in hidrogeološkega vidika.
VII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
IZVAJALEC OBRATOVALNEGA MONITORINGA STANJA
PODZEMNE VODE
15. člen
(pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja
podzemne vode)
Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja
podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) se izda v
obsegu, za katerega zaprosi oseba glede na vrsto, področje in
obseg izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode, če izpolnjuje pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz zakona, ki ureja varstvo okolja,
in tega pravilnika.
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16. člen

(podrobnejši tehnični pogoji za pridobitev pooblastila)
(1) Oseba iz prejšnjega člena mora glede usposobljenosti
za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode
izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
1. ima laboratorij z veljavno akreditacijsko listino v skladu
s standardom SIST EN ISO/IEC 17025,
2. je usposobljena za analizo parametrov obratovalnega
monitoringa stanja podzemne vode, katerih meritve izvaja, kar
dokazuje na naslednji način:
– z navedbo validiranih in dokumentiranih analiznih metod, ki jih uporablja za analizo parametrov, na katere se nanaša
vloga za pridobitev pooblastila,
– z dokazilom, da izpolnjuje minimalna izvedbena merila
za analizne metode iz 9. člena tega pravilnika, ki vključuje navedbo meje zaznavnosti, meje določljivosti in merilne negotovosti za vsakega od parametrov, na katerega se nanaša vloga
za pridobitev pooblastila,
– s potrdilom o udeležbi v programih preskušanja strokovne usposobljenosti, ki zajemajo analizne metode za parametre, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila,
pri koncentracijah, ki so značilne za programe monitoringa
kemijskega stanja v skladu s predpisom, ki ureja monitoring
podzemnih voda, in
– z rezultati analiz dostopnih referenčnih materialov, ki so
reprezentativni za zbrane vzorce in vsebujejo ustrezne ravni
koncentracij glede na okoljske standarde kakovosti ali vrednosti
praga za ugotavljanje stanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
3. je usposobljena za vsebine iz priloge tega pravilnika
in ima:
– zaposleno najmanj eno osebo, ki mora imeti v skladu
s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, najmanj izobrazbo, ki
ustreza ravni izobrazbe pridobljeni po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe prve stopnje geološke smeri z najmanj
tremi leti delovnih izkušenj s področja podzemne vode, ki je
izdelala najmanj tri strokovne študije, ki se nanašajo na opis
geomorfoloških, hidroloških in geoloških značilnosti ter hidrogeoloških razmer, ali
– sklenjeno podizvajalsko pogodbo z osebo oziroma osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz prejšnje alineje in zahteve iz
4. točke drugega odstavka tega člena, in
– opremo za merjenje gladin in globine podzemne vode
ter opremo za odvzem vzorcev;
4. z najmanj tremi obstoječimi referencami (izdelana strokovna študija, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ipd.) iz
obdobja zadnjih štirih let izkazuje poznavanje zakonodaje z
vsakega od naslednjih področij:
– stanja in monitoringa kemijskega stanja podzemne vode
in
– emisij v vode pri odvajanju odpadnih voda.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode usposobljena tudi
oseba, ki izpolnjuje naslednje tehnične pogoje:
1. ima zaposleno najmanj eno osebo, ki mora imeti
v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljeni po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje, skladno
z visokošolsko zakonodajo, geološke smeri z najmanj tremi leti delovnih izkušenj s področja podzemne vode, ki je
izdelala najmanj tri strokovne študije, ki se nanašajo na
opis geomorfoloških, hidroloških in geoloških značilnosti ter
hidrogeoloških razmer,
2. ima sklenjeno podizvajalsko pogodbo z osebo oziroma
osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega
odstavka,
3. ima opremo za merjenje gladin in globine podzemne
vode ter opremo za odvzem vzorcev in
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4. z najmanj tremi obstoječimi referencami (izdelana strokovna študija, izdelana recenzija, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ipd.) iz obdobja zadnjih štirih let izkazuje poznavanje
zakonodaje z vsakega od naslednjih področij:
– stanja in monitoringa kemijskega stanja podzemne
vode,
– emisije v vode pri odvajanju odpadnih voda in
– analize tveganja za onesnaženje za gradnje na vodovarstvenih območjih.
(3) Programi preskušanja strokovne usposobljenosti iz
tretje alineje 2. točke prvega odstavka tega člena s področja
monitoringa kemijskega stanja podzemne vode se opravijo
pri akreditiranih, mednarodno ali nacionalno priznanih organizacijah, ki izpolnjujejo zahteve standarda ISO/IEC 17043
ali drugega enakovredno mednarodno priznanega standarda.
Rezultati udeležbe v teh programih se ocenijo na podlagi
sistemov točkovanja, določenih v standardu ISO/IEC 17043,
standardu ISO-13528 ali drugem enakovrednem mednarodno
priznanem standardu.
17. člen
(vloga za pridobitev pooblastila)
(1) Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega
bivališča, ali firmo in sedež osebe) ter navedbo postopkov in
parametrov v sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, na katere se nanaša vloga za pridobitev
pooblastila.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka prejšnjega
člena, če jih ministrstvo ne more pridobiti po uradni dolžnosti.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka prejšnjega
člena so:
1. akreditacijska listina preskuševalnega laboratorija v
skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025,
2. seznam vseh parametrov v sklopu obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda, na katere se nanaša vloga
za pridobitev pooblastila, z navedbo validiranih in dokumentiranih analiznih metod, ki jih uporablja za analizo posameznega
parametra, ter navedbo meje zaznavnosti, meje določljivosti
in merilne negotovosti analizne metode za analizo vsakega
posameznega parametra,
3. potrdila o udeležbi v programih preskušanja strokovne usposobljenosti za parametre obratovalnega monitoringa
stanja podzemne vode pri koncentracijah, ki so značilne za
programe obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode v
skladu s tem pravilnikom,
4. potrdila o analizah dostopnih referenčnih materialov, ki
so reprezentativni za zbrane vzorce in vsebujejo ustrezne ravni
koncentracij glede na standarde kakovosti oziroma vrednosti
pragov v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda,
ali na standarde kakovosti iz šestega odstavka 9. člena tega
pravilnika,
5. dokazilo o zaposlitvi ali sklenjena podizvajalska pogodba z osebo iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
6. seznam treh študij, ki se nanašajo na opis geomorfoloških, hidroloških in geoloških značilnosti ter hidrogeoloških
razmer in jih je izdelala oseba iz prejšnje točke,
7. dokazilo, da razpolaga z opremo za merjenje gladin
in globine podzemne vode ter opremo za odvzem vzorcev, in
8. seznam najmanj treh študij za vsako od področij iz
4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih je vlagatelj
vloge za pridobitev pooblastila izdelal, ali dokazil o njegovi
udeležbi na strokovnih izpopolnjevanjih, posvetovanjih, seminarjih ali drugih oblikah izobraževanja z omenjenega področja v
zadnjih štirih letih, če gre za dokazovanje izpolnjevanja pogojev
iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Če je vlagatelj oseba iz drugega odstavka prejšnjega
člena, je treba vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti do-
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kazila iz drugega odstavka prejšnjega člena, če jih ministrstvo
ne more pridobiti po uradni dolžnosti. Dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena so:
– seznam najmanj treh študij, ki se nanašajo na opis
geomorfoloških, hidroloških in geoloških značilnosti ter hidrogeoloških razmer in jih je izdelala oseba iz 1. točke drugega
odstavka prejšnjega člena,
– sklenjena podizvajalska pogodba z osebo iz 3. točke
drugega odstavka prejšnjega člena, ki ji morajo biti priložena
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve, druge, tretje, četrte in
osme točke prejšnjega odstavka,
– dokazilo, da razpolaga z opremo za merjenje gladin
in globine podzemne vode ter opremo za odvzem vzorcev, in
– seznam najmanj treh študij za vsako od področij iz
4. točke drugega odstavka prejšnjega člena, ki jih je vlagatelj
vloge za pridobitev pooblastila izdelal, ali dokazil o njegovi
udeležbi na strokovnih izpopolnjevanjih, posvetovanjih, seminarjih ali drugih oblikah izobraževanja z omenjenega področja v
zadnjih štirih letih, če gre za dokazovanje izpolnjevanja pogojev
iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena.
18. člen
(podrobnejši razlogi za odvzem pooblastila)
Podrobnejši razlogi za odvzem pooblastila so, če pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode več kot dvakrat:
– zaporedoma ne sodeluje ali neuspešno sodeluje v mednarodnem medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju ali v
programih medlaboratorijskega primerjalnega preskušanja, ki
jih za izvajalce obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode organizira ministrstvo,
– ne izvede obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode na mestih vzorčenja v skladu s 5. členom tega pravilnika,
– ne izvede obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode za parametre v skladu s 7. členom tega pravilnika,
– ne izvede obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode s pogostostjo v skladu z 8. členom tega pravilnika,
– ne izvede obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode z uporabo metod iz 9. člena tega pravilnika,
– ne izvede vrednotenja parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode ali ga izvede v nasprotju z
10. členom tega pravilnika,
– vrednoti vpliv na stanje podzemne vode v nasprotju z
11. členom tega pravilnika, ali
– ne izdela poročila o obratovalnem monitoringu stanja
podzemne vode v skladu z 12. členom tega pravilnika.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(opazovalne vrtine)
Ne glede na določbe tretjega odstavka 6. člena tega
pravilnika se šteje, da obstoječa opazovalna vrtina, v kateri
se izvajajo meritve parametrov obratovalnega monitoringa
onesnaževanja podzemne vode v skladu Pravilnikom o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09), ustreza zahtevam za ureditev
merilnega mesta iz tega pravilnika, če izpolnjuje zahteve za
opazovalno vrtino iz Pravilnika o obratovalnem monitoringu
onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in
114/09).
20. člen
(veljavnost pooblastil)
Obratovalni monitoring stanja podzemne vode v skladu s
tem pravilnikom lahko do pridobitve pooblastila iz tega pravilnika, vendar najpozneje do 31. decembra 2016, izvaja oseba,
ki ima veljavno pooblastilo za izvajanje:
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– obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode na podlagi Pravilnika o obratovalnem monitoringu
onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in
114/09) ali
– monitoringa stanja okolja zaradi odstranjevanja odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida na podlagi Pravilnika o
monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida (Uradni list RS, št. 57/00 in 43/04), če
gre za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi
ugotavljanja vpliva odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida.
21. člen
(poročila o obratovalnem monitoringu onesnaževanja
podzemne vode)
(1) Poročila o obratovalnem monitoringu onesnaževanja
podzemne vode, izdelana in predložena ministrstvu v skladu
z dosedanjimi predpisi, se v obstoječi obliki trajno hranijo pri
ministrstvu.
(2) Poročila o obratovalnem monitoringu onesnaževanja
podzemne vode za leto 2015 se izdelajo in predložijo ministrstvu v skladu z dosedanjimi predpisi.
(3) Poročila iz prejšnjega odstavka se hranijo na način in
v obliki iz prejšnjega odstavka.
22. člen
(dokončanje postopkov)
Vloge za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega
monitoringa onesnaževanja podzemne vode, vložene do uveljavitve tega pravilnika, se štejejo za vloge za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode v skladu s tem pravilnikom.
23. člen
(odlagališča)
Do 31. decembra 2018 se določbe tega pravilnika ne
uporabljajo za odlagališča razen določb 15., 16., 17., 19. in
21. člena tega pravilnika.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne
vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09), razen določb 1. člena, 2. do 15. člena in drugega odstavka 19. člena ter priloge 1
in priloge 2, ki se uporabljajo za odlagališča in ugotavljanje
izvedenih ukrepov odprave posledic čezmerne obremenitve
okolja na območju degradiranega okolja ali v primeru okoljske
nesreče.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov
iz proizvodnje titanovega dioksida (Uradni list RS, št. 57/00,
41/04 – ZVO-1, 43/04 in 91/13).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-51/2015
Ljubljana, dne 14. julija 2015
EVA 2015-2550-0082
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor
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PRILOGA:
OSNOVE ZA DOLOČITEV PROGRAMA OBRATOVALNEGA MONITORINGA STANJA PODZEMNIH
VODA
Elaborat iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika vključuje zlasti:
1. Kratek opis naprave, tehnološkega procesa v njej ali njenem posameznem delu glede na vrsto
naprave in opredelitev predvidenih vsebnosti onesnaževal, ki se uporabljajo, proizvajajo, izpuščajo v
okolje iz naprave ali njenega dela, skladiščijo na območju naprave ali odlagajo na napravi.
2. Opis značilnosti območja vključuje najmanj:
2.1 opis geoloških značilnosti, ki obsega opis litostratigrafskih in tektonskih značilnosti v obsegu,
pomembnem za opredelitev pojavljanja podzemne vode in za izdelavo ocene tveganja za
onesnaženje podzemne vode;
2.2 opis hidrogeoloških razmer, iz katerih je mogoče sklepati na prostorsko porazdelitev podzemne
vode:
– opis vodonosnikov ali vodonosnih sistemov (vrsta, tip in geometrija vodonosnika),
– opredelitev smeri, hitrosti toka ter strmca gladin podzemne vode:
a) v medzrnskih vodonosnikih s karto gladin podzemne vode na podlagi podatkov iz
hidrogeoloških objektov, ki omogočajo zanesljiv prikaz podzemne vode v prostoru;
b) v razpoklinskih vodonosnikih s piezometrično gladino podzemne vode v prostoru, ki omogoča
tudi opredelitev hitrosti in pretoka podzemne vode;
c) v kraških vodonosnikih z najbolj verjetnimi potmi toka podzemne vode. Pri tem se izhaja iz
podatkov tektonskega kartiranja ali sledilnih poskusov ali opazovanja kemijskega stanja
podzemne vode ali geofizikalnih raziskav ter poda ocena hitrosti in pretoka podzemne vode;
– opredelitev napajalnih sposobnosti in količinske obnovljivosti podzemne vode;
– opredelitev hidrogeoloških lastnosti kamnin in sedimentov (propustnost, transmisivnost, poroznost);
– opredelitev značilnosti nezasičene cone vodonosnika;
– opredelitev morebitne zakraselosti.
2.3 opis geomorfoloških in hidroloških značilnosti;
2.4 opis obstoječih in predvidenih obremenitev na območju naprave in na njenem vplivnem območju
vključuje:
– navedbo lokacij ali delov naprave, kjer se onesnaževala uporabljajo, proizvajajo, izpuščajo v okolje iz
naprave ali njenega dela, skladiščijo ali odlagajo na območju naprave, vključno z njihovimi količinami
ter podatki o njihovih fizikalno-kemijskih lastnostih, kot so sestava, stanje (trdno, tekoče ali plinasto),
topljivost, mobilnost, obstojnost ipd.,
– navedbo vseh transportnih poti za onesnaževala iz prejšnje alineje na območju naprave ter opis
njihovega nastajanja ali izpuščanja v okolje,
– navedbo lokacij in delov naprave, kjer lahko pride do nenadzorovanega izpusta onesnaževal, ter
opis okoliščin ali dogodkov, ki lahko privedejo do nenadzorovanega izpusta onesnaževal (npr. zaradi
nesreč ali drugih izrednih dogodkov),
– navedbo drugih točkovnih virov onesnaževanja, ki bi lahko povzročili dodatno onesnaževanje z
onesnaževali iz prve alineje te točke,
– navedbo razpršenih virov onesnaževanja z onesnaževali iz prve alineje te točke iz kmetijstva,
poselitve, prometa in drugo, ki se nahajajo na območju naprave ali njenem vplivnem območju;
2.5 prikaz varovanih in zavarovanih območij ter območij zavarovanih vrst po predpisih o ohranjanju
narave, občutljivih in ranljivih območjih po predpisih o varstvu okolja ter varstvenih in ogroženih
območjih po predpisih o vodah na območju naprave in njenem vplivnem območju;
2.6 predlog ciljne hidrogeološke cone
Predlog ciljne hidrogeološke cone se izdela na podlagi podatkov iz točk 2.1 do 2.5 te priloge in na
podlagi ocene možnega širjenja onesnaževal v podzemni vodi. Ocena možnega širjenja onesnaževal
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v podzemni vodi se izdela za različne možne scenarije ob upoštevanju posnetka ničelnega stanja iz 4.
točke te priloge. Pri tem je treba upoštevati posledice posameznega scenarija z vidika vpliva na stanje
podzemne vode in z vidika vpliva na vir oskrbe prebivalcev s pitno vodo, če gre za vodno telo, ki se
rabi ali je namenjeno za oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
Obravnavati je treba najmanj naslednje scenarije:
– normalno obratovanje naprave ali njenega dela,
– morebiten izpad ali okvara v delovanju naprave ali njenega dela ali
– morebitno odtekanje ali nenadzorovani izpusti onesnaževal na območju naprave ali njenem delu.
Na podlagi ocene možnega širjenja onesnaževal v podzemni vodi iz prejšnjega odstavka se v risbi in
besedilu izdela hidrogeološki konceptualni model, iz katerega morajo biti razvidne povezave med viri
emisij, procesi in potmi, po katerih se onesnaževala lahko širijo glede na hitrost in smer toka
podzemne vode, ter ciljna hidrogeološka cona.
Pri določanju ciljne hidrogeološke cone se podzemna voda obravnava kot transportni medij.
3. Predlog lokacij merilnih mest in mest vzorčenja ter njihovo število se določi na podlagi
hidrogeološkega konceptualnega modela ter predloga ciljne hidrogeološke cone iz prejšnje točke z
upoštevanjem zahtev iz 5. člena tega pravilnika tako, da je omogočeno spremljanje stanja podzemne
vode:
– brez vpliva zavezanca in
– z vplivom zavezanca tako, da je mogoče zajeti morebiten vpliv kateregakoli scenarija iz prejšnje
točke.
Predlog lokacij merilnih mest in mest vzorčenja ter njihovo število obsega zlasti:
– predvideno lego merilnih mest, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za
raven merila 1 : 5.000,
– lego morebitnih mest vzorčenja na vodotoku, če ta na območju naprave ali njenem vplivnem
območju napaja podzemno vodo, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za
raven merila 1 : 5.000,
– oceno izdatnosti posamezne opazovalne vrtine,
– prostornino opazovalne vrtine in stopnjo njene aktiviranosti z opisom uporabljene metode njune
določitve,
– globino vzorčenja ter
– način in količino črpanja oziroma način in količino odvzetih vzorcev iz izvirov, vodnjakov, kraških jam
ali brezen z vodo.
Predlog prostornine opazovalne vrtine, stopnje njene aktiviranosti, globino vzorčenja in dopustne
količine črpanja podzemne vode pri vzorčenju iz pete, šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka se
določi na podlagi:
– nalivalnih testov, če gre za pričakovano prepustnost zajetih hidrogeoloških plasti, ki je enaka ali
-5
manjša od 5 x 10 m/s,
– črpalnih poizkusov, če gre za pričakovano prepustnost zajetih hidrogeoloških plasti, ki je večja od 5 x
10-5 m/s, ali
– testov, če gre za zelo slabo izdatne vodonosnike (npr. z uporabo vzorčevalnikov, žličk ipd).
V predlogu merilnih mest je treba podati strokovne obrazložitve in utemeljitve izbora merilnih mest iz
5. člena tega pravilnika, iz katerih je razvidno, da gre za skupen predlog izvajalcev obratovalnega
monitoringa hidrogeološke in kemijske stroke.
V predlogu merilnih mest je treba podati tudi predlog tehnične izvedbe merilnega mesta ob
upoštevanju zahtev za ureditev merilnega mesta iz 6. člena tega pravilnika.
Če se merilna mesta predlagajo na obstoječih opazovalnih vrtinah, je treba opredeliti njihovo lego s
koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000, podati njihove tehnične
značilnosti ter oceno ustreznosti njihove lege in tehničnih značilnosti za izvajanje obratovalnega
monitoringa stanja podzemne vode ter podati ugotovitve glede izpolnjevanja zahtev za ureditev
merilnega mesta iz 6. člena tega pravilnika.
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4. V posnetku ničelnega stanja podzemne vode je treba opredeliti smeri, hitrosti toka in strmca gladin
podzemne vode ter podati podatke o izmerjenih vsebnostih onesnaževal v podzemni vodi.
Opredelitev smeri, hitrosti toka in strmca gladin podzemne vode se izdela na podlagi opisa
hidrogeoloških razmer iz druge alineje točke 2.2 te priloge.
V okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode je treba podati najmanj podatke o:
– izmerjenih vrednostih temperature, pH-vrednosti, električne prevodnosti, raztopljenega kisika, barvi,
motnosti, redoks potencialu,
– izmerjenih vsebnostih celotnega organskega ogljika, adsorbljivih organskih halogenov, amonija,
natrija, kalija, kalcija, magnezija, železa, hidrokarbonatov, nitratov, sulfatov, kloridov, fosfatov in
boratov,
– izmerjenih vrednostih parametrov stanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja stanje
podzemnih voda,
– izmerjenih vsebnostih onesnaževal iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, če gre za napravo v
skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega,
– izmerjenih vsebnostih onesnaževal iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika, če gre za napravo
za proizvodnjo titanovega dioksida,
– izmerjenih vsebnostih onesnaževal iz četrtega in petega odstavka 7. člena tega pravilnika, če gre za
odlagališče v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.
Podatke iz prejšnjega odstavka je treba podati na najmanj:
– treh merilnih mestih iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika ali na merilnih mestih iz četrtega
odstavka 5. člena tega pravilnika, če gre za novo napravo, in
– na merilnih mestih iz prve alineje tretjega odstavka 5. člena na dotoku podzemne vode na območje
obstoječe naprave ali na merilnih mestih iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika, kjer ni zaznanih
njenih vplivov, če gre večjo spremembo v obratovanju naprave.
5. Predlog parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode mora biti določen v skladu s
7. členom tega pravilnika. Predlogu parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode
morajo biti priložene obrazložitve in utemeljitve.
Če je zaradi povečanja zanesljivosti rezultatov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode
potrebna večja pogostost vzorčenja in meritev, mora biti to v predlogu strokovno utemeljeno in
obrazloženo.
6. Grafične priloge:
– prikaz območja naprave in njenih delov,
– prikaz smeri in hitrosti toka ter strmca nivoja podzemne vode,
– prikaz geometrije vodonosnika na hidrogeološki karti in hidrogeoloških profilih z raztezanjem v
vodoravni in navpični smeri,
– prikaz litostratigrafskih značilnosti,
– prikaz vplivnega območja naprave,
– prikaz obstoječih virov onesnaževanja (točkovnih in razpršenih) na predvidenem območju naprave in
njenem vplivnem območju,
– prikaz ciljne hidrogeološke cone, ter
– predlog lokacij merilnih mest in mest vzorčenja ter njihovo število.
Hidrogeološke karte morajo biti izdelane na podlagi obstoječe strokovne dokumentacije po merilih
standardov Mednarodne zveze hidrogeologov – IAH in na podlagi posnetka ničelnega stanja.
Hidrogeološke karte morajo vsebovati informacijo o virih podatkov in morajo biti izdelane za raven
merila 1 : 25.000 ali v natančnejšem merilu.
Območje naprave, njeno vplivno območje, ciljno hidrogeološko cono ter predlog lokacij merilnih mest
in mest vzorčenja se prikaže na digitalnih podatkovnih slojih v državnem koordinatnem sistemu za
raven merila 1 : 10.000 ali 1 : 5.000 ali v natančnejšem merilu.
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Pravilnik o obratovalnem monitoringu
stanja tal

Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka
101.a člena in šestega odstavka 103. člena ter za izvrševanje
8. točke drugega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-1A, 48/12, 57/12 in 92/13)
ministrica za okolje in prostor izdaja

PRAVILNIK
o obratovalnem monitoringu stanja tal
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa za obratovalni monitoring stanja
tal obseg, merila za izbiro parametrov, metodologijo vzorčenja
in analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja tal,
vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja
podatkov o obratovalnem monitoringu stanja tal.
(2) Ta pravilnik določa vzorčna mesta, parametre in obseg
obratovalnega monitoringa stanja tal zaradi ugotavljanja vpliva
izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in
nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010,
str. 17), zadnjič popravljeno s Popravkom Direktive 2010/75/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje
onesnaževanja) (UL L št. 158 z dne 19. 6. 2012, str. 25).
(3) Ta pravilnik določa tudi podrobnejše tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec monitoringa za pridobitev
pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal
in podrobnejše razloge za odvzem pooblastila za izvajanje
obratovalnega monitoringa stanja tal.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta pravilnik se uporablja za obratovalni monitoring stanja tal zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav,
ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.
(2) Ta pravilnik se uporablja tudi za obratovalni monitoring
stanja tal, če gre za ugotavljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali
obratovanja naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega, če je to določeno s posebnim predpisom.
(3) Ta pravilnik se v delu, ki se nanaša na uporabo postopkov za izdelavo kemičnih analiz parametrov in na pooblaščeno
osebo, ki lahko izvaja vzorčenje zemeljskega izkopa in umetno
pripravljene zemljine ter izdela oceno kakovosti zemljine, uporablja tudi za izvajanje zahtev v zvezi z vnosom odpadkov ali
snovi, materialov ali proizvodov v ali na tla v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
3. člen
(izrazi)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. analiza osnovnih parametrov tal je analiza vzorca tal
glede na osnovne parametre tal, ki so: suha snov, pH, elektroprevodnost, delež organske snovi, skupni dušik, izmenjlivi
fosfor, izmenljivi kalij, zrnavost tal (tekstura) in kationska izmenjalna kapaciteta;
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2. antropogena tla so tla, ki so spremenjena zaradi človekovega spreminjanja lastnosti in sestave tal z namenom izboljšanja talnih lastnosti za kmetijsko rabo ali zaradi nasipavanja
različnega materiala zaradi gradenj ali izvajanja dejavnosti
(jalovina, gradbeni material, smeti ipd.);
3. enota vzorca je del tal, ki se ga odvzame v enkratnem
delovnem postopku z opremo za jemanje vzorcev in je namenjen pripravi vzorca;
4. homogenizacija vzorca tal je postopek v laboratoriju,
v katerem se z mešanjem vzorca tal zagotovijo homogene
lastnosti celotnega vzorca tal;
5. horizont je plast v talnem profilu, ki je v glavnem vzporedna s talnim površjem in je nastala zaradi pedogenetskih
dejavnikov (matična podlaga, podnebje, relief, čas, organizmi)
in procesov. Horizonti se med seboj razlikujejo v eni ali več
morfoloških, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnostih (npr.
po barvi, teksturi, prekoreninjenosti, kislosti);
6. izhodiščno poročilo je poročilo v skladu s predpisom, ki
ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega;
7. izvajalec obratovalnega monitoringa je oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa stanja
tal in ima pooblastilo iz 17. člena tega pravilnika;
8. laboratorijski suhi vzorec tal je vzorec tal po opravljenem postopku homogenizacije, sušenja pri 40 °C, drobljenja in
sejanja na situ z odprtinami, velikimi 2 mm, in se ga uporabi
za analizo v laboratoriju. Za parametre, za katere so v skladu
s standardi za analizne metode zahtevane manjše velikosti
delcev, je treba vzorec dodatno zmleti do zahtevane velikosti;
9. laboratorijski sveži vzorec tal je vzorec tal po opravljenem postopku homogenizacije in se ga uporabi za analizo parametrov, za katere je v skladu s standardi za analizne metode
zahtevana uporaba svežih vzorcev;
10. matična podlaga je material mineralnega ali organskega izvora, iz katerega se v tlotvornih procesih razvijajo tla.
Za opis matične podlage se kot strokovna podlaga uporablja
Slovenska klasifikacija tal, ki je dostopna na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: Slovenska
klasifikacija tal);
11. naprava je ena ali več premičnih ali nepremičnih tehnoloških enot, v katerih poteka en ali več tehnoloških procesov,
oziroma je nepremična tehnološka enota, v kateri poteka ena
ali več dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje tal;
12. ničelno stanje tal je:
– stanje tal na bodočem območju naprave, na katerem še
ni naprave oziroma se še ni izvajala dejavnost ('greenfield'), v
skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ali
– stanje tal na območju naprave, na katerem deluje ali
je delovala naprava oziroma se ali se je izvajala dejavnost
('brownfield'), v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti
in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega;
13. območje naprave je območje v skladu s predpisom, ki
ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega;
14. odvzemno mesto je mesto za odvzem posameznih
enot vzorca tal na različnih globinah tal znotraj vzorčnega
mesta;
15. predpriprava vzorca tal so vsi postopki, uporabljeni
za pripravo talnega vzorca, ki omogoča izvajanje preiskav ali
analiz;
16. profil tal je talni profil, ki je navpični presek tal od
površine do matične podlage ali izbrane globine tal, določene
v elaboratu iz 16. člena tega pravilnika. Izkopljemo ga zaradi
ugotavljanja lastnosti in vrste tal ali vzorčenja talnih horizontov,
na način, ki je opisan v Slovenski klasifikaciji tal;
17. rezervni vzorec tal je svež vzorec tal, ki je pripravljen
ob homogenizaciji, namenjen preveritvi morebitnih nejasnosti
pri meritvah ali interpretaciji analitskega rezultata pedoloških
parametrov ali anorganskih nevarnih snovi;
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18. sloj tal je plast tal, ki ne izkazuje pedogenetskih procesov. Nastane pod vplivom rečnih nanosov, pobočnih procesov
ali izrazitega delovanja človeka (mešanje, nasipanje, odlaganje, prekrivanje itd.). Izraz sloj tal se uporablja tudi, kadar se
opredeli samo globina tal, pri čemer sloj lahko zajema več
horizontov;
19. tla so površinski del litosfere, ki ga sestavljajo mineralne in organske snovi, voda, zrak in živi organizmi. Za opis tal
se kot strokovna podlaga uporablja Slovenska klasifikacija tal;
20. vzorčno mesto je geografsko določeno območje tal,
kjer se odvzema vzorce tal za spremljanje parametrov obratovalnega monitoringa stanja tal;
21. vzorec tal je sestavljen vzorec iz več enot tal, odvzetih
na istem vzorčnem mestu;
22. zadevna nevarna snov je zadevna nevarna snov v
skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega;
23. zavezanec je povzročitelj obremenitve, ki mora kot
upravljavec naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, zagotavljati obratovalni monitoring stanja tal. Zavezanec je
tudi upravljavec naprave iz drugega odstavka prejšnjega člena;
24. zračno suh vzorec tal je vzorec tal, posušen pri temperaturi 40 °C. Vsebuje manjšo količino vlage, ki se ob pravilnem
skladiščenju ne spreminja.
II. OBSEG IN PARAMETRI OBRATOVALNEGA
MONITORINGA
4. člen
(obseg obratovalnega monitoringa stanja tal)
Obratovalni monitoring stanja tal obsega:
– odvzem vzorcev tal,
– zapis o vzorčenju tal,
– shranjevanje in prevoz vzorcev tal,
– prevzem vzorcev tal v laboratoriju,
– predpripravo vzorcev tal v laboratoriju,
– merjenje in analizo parametrov odvzetih vzorcev tal,
– vrednotenje rezultatov analiz in vpliva glede na posamezne parametre, ki so predmet obratovalnega monitoringa
stanja tal, in
– izdelavo poročila o opravljenih meritvah, analizah in
vrednotenjih iz prejšnje alineje.
5. člen
(določitev vzorčnih mest)
(1) Vzorčna mesta morajo biti določena tako, da:
– omogočajo zaznavo in spremljanje vplivov na stanje tal
zaradi delovanja zavezanca in
– se zagotovijo podatki o lastnostih tal in vsebnostih onesnaževal v tleh v skladu z zahtevami iz priloge 1, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) Vzorčna mesta se določijo v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi predloga načrta vzorčenja iz elaborata iz
16. člena tega pravilnika, ki ga izdela izvajalec obratovalnega
monitoringa, ob upoštevanju zahtev iz 7. člena tega pravilnika.
Določijo se tako, da zagotavljajo podatke o vsebnosti onesnaževal v tleh na najmanj enem vzorčnem mestu na območju
naprave. Predlog določitve vzorčnih mest mora biti strokovno
utemeljen in obrazložen.
(3) Poleg vzorčnih mest iz prejšnjega odstavka se za
vzorčenje parametrov obratovalnega monitoringa stanja tal
izberejo tudi dodatna vzorčna mesta, če iz poročila o obratovalnem monitoringu stanja tal izhaja, da na podlagi vzorčnih mest
iz prejšnjega odstavka ni mogoče prepoznati naključnega onesnaževanja tal, ali če je to potrebno zaradi povečanja zanesljivosti rezultatov obratovalnega monitoringa stanja tal. Dodatna
vzorčna mesta predlaga izvajalec obratovalnega monitoringa
na podlagi strokovne presoje. Predlog dodatnega vzorčnega
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mesta mora biti v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja
tal strokovno utemeljen in obrazložen v ločenem poglavju z
upoštevanjem zahtev iz priloge 1 tega pravilnika.
(4) Lokacije vzorčnih mest se določijo v okoljevarstvenem
dovoljenju s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu in
prikažejo na topografski osnovi za raven merila 1:5.000 oziroma v drugem ustreznem merilu.
6. člen
(ureditev vzorčnega mesta)
(1) Zavezanec mora zagotoviti, da je meritve na predlaganih stalnih vzorčnih mestih mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca
obratovalnega monitoringa, in sicer tako, da je:
– vzorčno mesto lahko dostopno,
– vzorčno mesto primerno očiščeno (npr. odstranitev zarasti, odstranitev oziroma preprečitev odlaganja materiala),
– vzorčno mesto zavarovano pred poškodbami,
– površina tal znotraj vzorčnega mesta najmanj 5 m2 in
največ 100 m2 in
– raba tal znotraj vzorčnega mesta enaka in mora v času
veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja ostati nespremenjena.
(2) Površina vzorčnega mesta iz prejšnjega odstavka
je zaradi različnih ovir na območju naprave, kakor so stavbe,
skale, vodne površine, tlakovane ali z drugimi materiali utrjene
površine, lahko tudi manjša, kar mora izvajalec obratovalnega
monitoringa v predlogu načrta vzorčenja iz elaborata iz 16. člena tega pravilnika strokovno utemeljiti in obrazložiti.
(3) Zavezanec mora na vzorčnih mestih preprečiti kakršnokoli premeščanje ali poseganje v sloje tal ali na površino tal,
razen če gre za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal
v skladu s tem pravilnikom.
(4) Zavezanec mora ob koncu vsakega opazovalnega
obdobja zagotoviti preveritev ustreznosti vsakega vzorčnega
mesta.
7. člen
(način in globina vzorčenja)
(1) Na vsakem vzorčnem mestu se določi najmanj 10 in največ 25 odvzemnih mest. Odvzemna mesta morajo biti znotraj
posameznega vzorčnega mesta razporejena čim bolj enakomerno. Na vsakem odvzemnem mestu se odvzamejo enote tal
v vsakem sloju tal v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(2) Globine vzorčenja na vzorčnih mestih se določijo v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi predloga načrta vzorčenja iz elaborata iz 16. člena tega pravilnika. Predlog določitve
globine vzorčenja na vzorčnih mestih mora biti v elaboratu iz
16. člena tega pravilnika strokovno utemeljen in obrazložen.
(3) Poleg globin vzorčenja iz prejšnjega odstavka se za
vzorčenje parametrov obratovalnega monitoringa stanja tal
izberejo tudi dodatne globine vzorčenja, če iz poročila o obratovalnem monitoringu stanja tal izhaja, da na podlagi globin
vzorčenja iz prejšnjega odstavka ni mogoče prepoznati naključnega onesnaževanja tal, ali če je to potrebno zaradi povečanja
zanesljivosti rezultatov obratovalnega monitoringa stanja tal.
Dodatne globine vzorčenja predlaga izvajalec obratovalnega
monitoringa na podlagi strokovne presoje in z upoštevanjem
zahtev iz priloge 1 tega pravilnika. Predlog dodatnih globin
vzorčenja mora biti v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja tal strokovno utemeljen in obrazložen v ločenem poglavju
z upoštevanjem zahtev iz priloge 1 tega pravilnika.
8. člen
(parametri obratovalnega monitoringa stanja tal)
(1) Parametri obratovalnega monitoringa stanja tal se
določijo v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi predloga,
ki ga k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priloži
zavezanec, izdela pa izvajalec obratovalnega monitoringa.
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(2) Obratovalni monitoring stanja tal zaradi ugotavljanja
vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega, vključuje monitoring
parametrov zadevnih nevarnih snovi, za katere je verjetno, da
bodo najdene na območju naprave, z upoštevanjem možnosti
onesnaženja tal na območju naprave, določenih v skladu s
predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.
(3) V predlogu parametrov iz prejšnjega odstavka je treba
strokovno utemeljiti in obrazložiti razloge za vključitev ali nevključitev v program obratovalnega monitoringa stanja tal vsake
od naslednjih snovi:
– parametre stanja tal iz predpisa, ki ureja stanje tal, za
katere so določeni okoljski standardi kakovosti, in
– zadevne nevarne snovi, določene v skladu s predpisom,
ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.
(4) Obratovalni monitoring stanja tal zaradi ugotavljanja
vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, vključuje:
– parametre stanja tal iz predpisa, ki ureja stanje tal, za
katere so določeni okoljski standardi kakovosti, in
– kemijske parametre iz predpisa, ki ureja pitno vodo, če
gre za napravo na vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
(5) K predlogu parametrov iz prejšnjega odstavka je treba
priložiti strokovno utemeljitev in obrazložitev razlogov za vključitev ali nevključitev vsake od snovi v program obratovalnega
monitoringa stanja tal.
(6) V okoljevarstvenem dovoljenju se kot parameter obratovalnega monitoringa stanja tal določi tudi katerikoli drug parameter, če se pri izvedbi monitoringa stanja podzemne vode
v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja
podzemne vode, zaznajo povečane koncentracije kemijskih
parametrov iz predpisa, ki ureja pitno vodo, ali kateregakoli
parametra, ki je vključen v obratovalni monitoring stanja podzemne vode.
9. člen
(pogostost in čas vzorčenja)
(1) Vzorčenje in meritve parametrov v tleh zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz
predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega, se izvajajo enkrat letno
na deset let v istem mesecu, v katerem so izvedene meritve
ničelnega stanja tal v skladu s 4. točko priloge 1 tega pravilnika.
V primeru izrednih vremenskih razmer (npr. poplave, sneg, nasičenost tal z vodo, zmrznjena tla) se čas vzorčenja zamakne.
Zamik vzorčenja je treba v poročilu o obratovalnem monitoringu
stanja tal obrazložiti in utemeljiti.
(2) Pogostost vzorčenja in meritev parametrov v tleh zaradi ugotavljanja vpliva dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso
naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se določi
za vsako napravo posebej, vendar ne manj pogosto, kakor je
določeno v prejšnjem odstavku.
(3) Pogostost vzorčenja in meritev se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi predloga načrta vzorčenja
iz elaborata iz 16. člena tega pravilnika. Predlog pogostosti
vzorčenja in meritev mora vključevati strokovno utemeljitev
in obrazložitev predlagane pogostosti iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
(4) V okoljevarstvenem dovoljenju se pogostost vzorčenja in meritev poveča zaradi povečanja zanesljivosti rezultatov obratovalnega monitoringa stanja tal, če se pri izvedbi
monitoringa stanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki
ureja obratovalni monitoring stanja podzemne vode, zaznajo
povečane koncentracije enega ali več parametrov iz drugega
in četrtega odstavka prejšnjega člena.
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10. člen
(odvzem vzorcev in zapis o vzorčenju)
(1) Za odvzem in pripravo vzorcev tal se uporabljajo metode in oprema, določene v prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Ob prevzemu vzorcev v laboratoriju je treba izpolniti
sprejemni list na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega
pravilnika, ali na primerljivem obrazcu, ki vsebuje vse vsebine
obrazca iz priloge 4 tega pravilnika.
(3) Ob vsakem odvzemu vzorcev na območju naprave v
okviru obratovalnega monitoringa stanja tal je treba izpolniti
zapis o vzorčenju tal na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del
tega pravilnika.
III. METODOLOGIJA VZORČENJA, MERJENJA,
ANALIZIRANJA IN OBDELAVE VZORCEV
11. člen
(vzorčenje in analizne metode)
(1) Vzorčenje, prevoz in hranjenje vzorcev tal se izvede
v skladu z zahtevami iz priloge 2 tega pravilnika v skladu s
standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali v skladu z drugim
enakovrednim mednarodno priznanim standardom.
(2) Posode za vzorce, razpošiljanje in shranjevanje vzorcev ter priprava vzorcev za analizo ne smejo vplivati na rezultate meritev. Vzorce je treba hraniti v posodah iz materialov,
kakor je določeno s standardom ISO 10381-2 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom.
(3) Za analize vzorcev glede na vsebnost parametrov
iz 8. člena tega pravilnika se uporabljajo analizne metode,
vključno z laboratorijskimi, terenskimi in on-line metodami, ki
so validirane in dokumentirane v skladu s standardom SIST EN
ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom in temeljijo na:
– merilni negotovosti 50 odstotkov ali manj (k = 2) in
– meji določljivosti, ki znaša 30 odstotkov ali manj od najnižje vrednosti, opredeljene v okoljskem standardu kakovosti
ali predpisu, ki ureja stanje tal.
(4) Če za dani parameter iz 8. člena tega pravilnika zahtev
za mejo določljivosti iz druge alineje prejšnjega odstavka ni
mogoče opredeliti, se ta določi v skladu z rezultati validacije
analizne metode iz prejšnjega odstavka.
(5) Če za dani parameter iz 8. člena tega pravilnika ni na
voljo analiznih metod, ki izpolnjujejo merila v skladu s tretjim
odstavkom tega člena, se za analizo uporabi najboljša razpoložljiva metoda, ki ne povzroča nesorazmerno visokih stroškov,
ki mora biti validirana ter strokovno utemeljena in obrazložena
v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja tal.
IV. VREDNOTENJE VPLIVA NA TLA
12. člen
(vrednotenje parametrov obratovalnega monitoringa
stanja tal)
(1) Sprememba vsebnosti posameznega parametra obratovalnega monitoringa stanja tal (v nadaljnjem besedilu: sprememba vsebnosti parametra) na posameznem vzorčnem mestu
se izračuna kot razlika med povprečno vrednostjo parametra, ki
je vključen v obratovalni monitoring stanja tal, in istega parametra, podanega oziroma izmerjenega v posnetku ničelnega stanja
vzorčnega mesta v isti globini vzorčenja, po naslednji enačbi:
Δ = C(N1) – C(N2),
kjer je:
– Δ: sprememba vsebnosti parametra,
– C(N1): vsebnost posameznega izmerjenega parametra
na vzorčnem mestu v isti globini vzorčenja,
– C(N2): vsebnost posameznega izmerjenega oziroma
podanega parametra v posnetku ničelnega stanja vzorčnega
mesta v isti globini vzorčenja.
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(2) Sprememba vrednosti parametra je različna takrat,
kadar se interval, v katerem je podana povprečna vrednost
parametra z merilno negotovostjo, v celoti ne prekriva z intervalom vsebnosti parametra v posnetku ničelnega stanja
vzorčnega mesta.
(3) Ničelno stanje vzorčnega mesta se določi s koncentracijo posameznega parametra v tleh in njeno variabilnostjo.
Variabilnost obsega heterogenost vzorčnega mesta in merilno
negotovost analitskih postopkov. Za ugotovitev heterogenosti ničelnega stanja posameznega vzorčnega mesta je treba
odvzeti najmanj tri povprečne vzorce tal iz vsakega sloja tal v
skladu z zahtevami iz priloge 2 tega pravilnika, tako da vsak
povprečni vzorec tal pokrije sorazmerni del, skupaj pa celoto
vzorčnega mesta, ter izdelati analizo:
– osnovnih parametrov tal,
– parametrov v tleh glede na obremenitve tal zaradi obstoječe ali pretekle rabe in
– parametrov v tleh glede na predvidene obremenitve tal.
(4) Pri izračunu povprečnih vrednosti iz tega člena se:
– rezultat analize opredeli kot polovica vrednosti meje
določljivosti za ta parameter, kadar je izmerjena koncentracija
parametra pod mejo določljivosti, in
– za parametre, ki so vsota koncentracij več parametrov,
vrednosti izmerjenih koncentracij, ki ne dosegajo meje določljivosti za posamezno snov, opredeli kot nič.
(5) Če je določenih več vzorčnih mest, se razlika iz prvega
in drugega odstavka tega člena izračuna za vsak posamezen
parameter za vsako globino na vsakem vzorčnem mestu.
13. člen
(vrednotenje vpliva na stanje tal)
Na podlagi vrednotenja parametrov obratovalnega
monitoringa stanja tal zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja
dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje
okolja večjega obsega, ali zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja
dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega, se ugotovi, ali gre za
čezmerno obremenitev.
V. POROČILO TER EVIDENTIRANJE IN SPOROČANJE
PODATKOV
14. člen
(poročilo o obratovalnem monitoringu stanja tal)
(1) Izvajalec obratovalnega monitoringa mora za vsako
koledarsko leto izvajanja obratovalnega monitoringa stanja
tal izdelati poročilo o obratovalnem monitoringu stanja tal (v
nadaljnjem besedilu: poročilo).
(2) Poročilo mora vsebovati podatke o:
1. izvajalcu obratovalnega monitoringa (firma in sedež
pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika),
2. zavezancu (firma in sedež) in njegovi dejavnosti,
3. vzorčnih mestih za izvajanje obratovalnega monitoringa
stanja tal,
4. vrsti meritev in obsegu parametrov v skladu s 8. členom tega pravilnika, ki so vključeni v obratovalni monitoring
stanja tal,
5. pogostosti in času vzorčenja,
6. načinu in uporabljenih metodah vzorčenja,
7. opremi za vzorčenje, vključno s kakovostjo merilne
opreme,
8. pogojih hrambe vzorcev v trajnem arhivu,
9. izmerjenih vrednostih parametrov obratovalnega monitoringa stanja tal,
10. uporabljenih analiznih metodah in merilni opremi ter
merilni negotovosti in meji določljivosti uporabljenih analiznih
metod,
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11. rezultatih vsake posamezne meritve na vsakem vzorčnem mestu v skladu z 12. členom tega pravilnika,
12. vrednotenju vpliva na stanje tal v skladu s prejšnjim
členom,
13. sklepnih ugotovitvah o vplivu na tla, vključno z opredelitvijo morebitne čezmerne obremenitve, in
14. kontaktno osebo izvajalca obratovalnega monitoringa
za zagotavljanje dodatnih informacij glede vzorčenja tal in interpretacijo podatkov o vzorčenju in rezultatih analize tal.
(3) Sklepne ugotovitve iz 13. točke prejšnjega odstavka
morajo vključevati strokovno obrazložitev vrednotenja vpliva
na stanje tal in morebitne opredelitve čezmerne obremenitve
z vidika kemijske in pedološke stroke ter končno skupno mnenje o vplivu na stanje tal in o morebitni ugotovljeni čezmerni
obremenitvi tal ob hkratnem upoštevanju kemijskega in pedološkega vidika zaradi:
– izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa,
ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ali
– izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.
(4) Poročilo mora poleg podatkov iz tretjega odstavka
tega člena vsebovati tudi:
– podatke o posnetku ničelnega stanja, če gre za prvo
poročilo, izdelano v skladu s tem pravilnikom,
– opis in fotografije vsakega vzorčnega mesta,
– ugotovitve o preveritvi ustreznosti vsakega vzorčnega
mesta in
– ugotovitve o morebitnih odstopanjih od zahtev iz 6. člena tega pravilnika.
(5) K poročilu morajo biti priloženi zapisi o vzorčenju tal
na obrazcih iz priloge 3 tega pravilnika.
(6) Poročilo zavezanec na obrazcih, ki jih ministrstvo,
pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavi
na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, v
elektronski obliki pošlje ministrstvu najpozneje do 31. marca za
preteklo leto izvajanja obratovalnega monitoringa.
15. člen
(hramba podatkov in poročil)
(1) Podatki iz poročila se hranijo trajno kot del informacijskega sistema okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
okolja.
(2) Poročilo mora zavezanec hraniti ves čas obratovanja
naprave. Če je zavezancu izdana odločba za izvedbo ukrepov
ob prenehanju obratovanja naprave, hrani vse verzije poročila
do zaključka izvedbe teh ukrepov.
VI. OSNOVE ZA DOLOČITEV PROGRAMA
OBRATOVALNEGA MONITORINGA STANJA TAL
16. člen
(osnove za določitev programa obratovalnega monitoringa
stanja tal)
(1) Osnove za izdelavo programa obratovalnega monitoringa stanja tal so podatki in informacije iz priloge 1 tega pravilnika, ki jih v obliki elaborata izdela izvajalec obratovalnega
monitoringa.
(2) Če gre za napravo, za katero je predpisana izdelava
izhodiščnega poročila v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega, lahko elaborat iz prejšnjega odstavka vključuje
le tiste podatke in informacije iz priloge 1 tega pravilnika, ki
niso vključeni v izhodiščno poročilo, če podatki in informacije
iz izhodiščnega poročila ustrezajo zahtevam iz priloge 1 tega
pravilnika in ministrstvo razpolaga s tem izhodiščnim poročilom.
(3) Elaborat iz prvega odstavka tega člena mora biti izdelan kot enotno in celovito gradivo ob hkratnem upoštevanju
kemijskega in pedološkega vidika.
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VII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
POOBLAŠČENI IZVAJALEC OBRATOVALNEGA
MONITORINGA STANJA TAL

nih v ISO/IEC 17043, ISO-13528 ali drugem enakovrednem
mednarodno priznanem standardu.

17. člen

(vloga za pridobitev pooblastila)

(pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal)
Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja
tal (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) se izda v obsegu, za
katerega zaprosi oseba glede na vrsto, področje in obseg izvajanja obratovalnega monitoringa stanja tal, če izpolnjuje pogoje
za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal iz zakona, ki
ureja varstvo okolja, in tega pravilnika.
18. člen
(podrobnejši tehnični pogoji za pridobitev pooblastila)
(1) Oseba iz prejšnjega člena mora glede usposobljenosti
za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal izpolnjevati
naslednje tehnične pogoje:
1. ima laboratorij z veljavno akreditacijsko listino v skladu
s standardom SIST EN ISO/IEC 17025;
2. je usposobljena za analizo parametrov obratovalnega
monitoringa stanja tal, katerih meritve izvaja, kar dokazuje na
naslednji način:
– s prilogo k akreditacijski listini za akreditirane analizne
metode,
– z dokazilom, v katerem so za vsakega od parametrov, na katerega se nanaša vloga za pridobitev pooblastila,
dokumentirana merila za analizne metode iz 11. člena tega
pravilnika, ki vključujejo navedbo merilne negotovosti in meje
določljivosti, in
– s potrdilom o udeležbi v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki zajemajo analizne metode za parametre,
na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila, pri koncentracijah, ki so značilne za programe monitoringa stanja tal v
skladu s pravilnikom, ki ureja monitoring stanja tal ali
– z rezultati analiz dostopnih referenčnih materialov, ki
so reprezentativni za zbrane vzorce in vsebujejo ustrezne
ravni koncentracij glede na okoljske standarde kakovosti za
ugotavljanje stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja stanje tal;
3. je usposobljena za vzorčenje in terenski opis tal in ima:
– zaposleno vsaj eno osebo, ki mora imeti v skladu
s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, najmanj izobrazbo, ki
ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje agronomske ali gozdarske
smeri ali druge naravoslovno tehnične smeri s pridobljeno tretjo stopnjo izobrazbe, v okviru katere so pridobljena znanja s
področja nastanka in klasifikacije tal, lastnosti tal ter procesov
v tleh, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj s področja tal, in ki
je izdelala najmanj tri strokovne študije, iz katerih je razvidno,
da je strokovno usposobljena za vzorčenje tal in ima izkušnje
pri določanju parametrov terenskega opisa tal in lastnosti tal, ali
– sklenjeno podizvajalsko pogodbo z eno ali več osebami,
ki izpolnjujejo zahteve iz prejšnje alineje;
4. z najmanj tremi obstoječimi referencami (izdelana strokovna študija, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ipd.) iz
obdobja zadnjih štirih let izkazuje poznavanje zakonodaje s
področij stanja tal in monitoringa stanja tal.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal usposobljena tudi oseba, ki
izpolnjuje naslednje tehnične pogoje in ima:
– zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje zahteve iz prve
alineje 3. točke prejšnjega odstavka, in
– sklenjeno podizvajalsko pogodbo z eno ali več osebami,
ki izpolnjujejo zahteve iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka.
(3) Programe preverjanja strokovne usposobljenosti iz
tretje alineje 2. točke prvega odstavka tega člena organizirajo
akreditirane, mednarodno ali nacionalno priznane organizacije,
ki izpolnjujejo zahteve ISO/IEC 17043 ali drugega enakovredno
mednarodno priznanega standarda. Rezultati udeležbe v teh
programih se ocenijo na podlagi sistemov točkovanja, določe-

19. člen
(1) Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega
bivališča oziroma firmo in sedež osebe) ter navedbo postopkov
in parametrov v sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa
stanja tal, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka prejšnjega
člena, če jih ministrstvo ne more pridobiti po uradni dolžnosti.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka prejšnjega
člena so:
1. akreditacijska listina preskuševalnega laboratorija v
skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025,
2. priloge k akreditacijski listini za preskusne metode,
3. seznam vseh parametrov v sklopu obratovalnega monitoringa stanja tal, na katere se nanaša vloga za pridobitev
pooblastila, z navedbo validiranih in dokumentiranih analiznih
metod, ki jih uporablja za analizo posameznega parametra, ter
navedbo merilne negotovosti in meje določljivosti za analizo
vsakega posameznega parametra,
4. potrdila o udeležbi v programih preskušanja strokovne usposobljenosti za parametre obratovalnega monitoringa
stanja tal,
5. potrdila o analizah dostopnih referenčnih materialov, ki
so reprezentativni za zbrane vzorce in vsebujejo ustrezne ravni
koncentracij glede na programe monitoringa stanja tal v skladu
s predpisom, ki ureja monitoring stanja tal,
6. dokazilo o zaposlitvi ali sklenjena podizvajalska pogodba z osebo iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
7. seznam treh študij, ki se nanašajo na opis pedoloških
značilnosti in izvajanje vzorčenja tal in jih je izdelala oseba iz
prejšnje alineje, in
8. seznam najmanj treh referenc iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih je vlagatelj vloge za pridobitev
pooblastila izdelal, ali dokazil o njegovi udeležbi na strokovnih
izpopolnjevanjih, posvetovanjih, seminarjih ali drugih oblikah
izobraževanja z omenjenega področja v zadnjih štirih letih, če
gre za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz 4. točke prvega
odstavka prejšnjega člena.
(3) Če je vlagatelj oseba iz drugega odstavka prejšnjega
člena, je treba k vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti
dokazila iz prvega odstavka prejšnjega člena, če jih ministrstvo
ne more pridobiti po uradni dolžnosti. Dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena so:
– seznam najmanj treh študij, ki se nanašajo na opis pedoloških značilnosti in izvajanje vzorčenja tal in jih je izdelala
oseba iz prve alineje drugega odstavka prejšnjega člena,
– sklenjena podizvajalska pogodba z osebo iz druge
alineje drugega odstavka prejšnjega člena, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4., 5., 7. in
8. točke prejšnjega odstavka, in
– seznam najmanj treh referenc iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih je vlagatelj vloge za pridobitev
pooblastila izdelal, ali dokazil o njegovi udeležbi na strokovnih
izpopolnjevanjih, posvetovanjih, seminarjih ali drugih oblikah
izobraževanja z omenjenega področja v zadnjih štirih letih, če
gre za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz 4. točke prvega
odstavka prejšnjega člena.
20. člen
(podrobnejši razlogi za odvzem pooblastila)
Podrobnejši razlogi za odvzem pooblastila so, če pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal več
kot dvakrat:
– zaporedoma ne sodeluje ali neuspešno sodeluje v mednarodnem medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju ali v
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programih medlaboratorijskega primerjalnega preskušanja, ki
jih za pooblaščene izvajalce obratovalnega monitoringa stanja
tal organizira ministrstvo,
– ne izvede obratovalnega monitoringa stanja tal na
vzorčnih mestih v skladu s tem pravilnikom,
– ne izvede obratovalnega monitoringa stanja tal za parametre v skladu s tem pravilnikom,
– ne izvede obratovalnega monitoringa stanja tal s pogostostjo v skladu s tem pravilnikom,
– ne izvede obratovalnega monitoringa stanja tal z uporabo metod iz tega pravilnika,
– ne izvede vrednotenja parametrov obratovalnega monitoringa stanja tal ali ga izvede v nasprotju s tem pravilnikom ali
– ne izdela poročila o obratovalnem monitoringu stanja tal
v skladu s tem pravilnikom.
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(2) Poročila o obratovalnem monitoringu za leti 2015 in
2016 se izdelajo in predložijo ministrstvu v skladu z dosedanjimi predpisi.
(3) Poročila iz prejšnjega odstavka se hranijo na način in
v obliki iz prvega odstavka tega člena.
23. člen
(dokončanje postopkov)
Vloge za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega
monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,
vložene do uveljavitve tega pravilnika, se štejejo za vloge za
pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa
stanja tal v skladu s tem pravilnikom.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)

VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
(veljavnost pooblastil)
Osebe, ki imajo pooblastilo za izvajanje obratovalnega
monitoringa tal v skladu s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni
list RS, št. 55/97, 41/04 – ZVO-1 in 99/13), lahko izvajajo
obratovalni monitoring stanja tal v skladu s tem pravilnikom do
izteka njegove veljavnosti.
22. člen
(poročila o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla)
(1) Poročila o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, izdelana in predložena
ministrstvu v skladu z dosedanjimi predpisi do uveljavitve tega
pravilnika, se v obstoječi obliki trajno hranijo pri ministrstvu.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 55/97, 41/04 – ZVO-1
in 99/13), razen določb 6., 7., 8. in 9. člena, ki se uporabljajo
do 18. decembra 2015, v delu, ki se nanaša na kompost in
digestat.
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-50/2015
Ljubljana, dne 14. julija 2015
EVA 2015-2550-0086
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor
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PRILOGA 1:
OSNOVE ZA IZDELAVO PROGRAMA OBRATOVALNEGA MONITORINGA STANJA TAL
Elaborat iz prvega odstavka 16. člena tega pravilnika vključuje zlasti:
1. Opis naprave in tehnološkega procesa
Kratek opis naprave, tehnološkega procesa v njej ali njenem posameznem delu glede na vrsto
naprave in opredelitev predvidenih vsebnosti onesnaževal, ki se uporabljajo, proizvajajo,
izpuščajo v okolje iz naprave ali njenega dela ali se skladiščijo na območju naprave.
2. Opis značilnosti na območju naprave
Opis značilnosti na območju naprave vključuje najmanj:
2.1 opis tal in pedoloških razmer, iz katerih je mogoče določiti pedosistematsko enoto tal in
sklepati na prostorsko porazdelitev tal na območju naprave. Podatki se pridobijo iz pedološke
karte, ki je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, in z opisom
morfoloških lastnosti tal na podlagi sondiranja ali izkopov talnih profilov, ki se izvedejo v
postopku izdelave posnetka ničelnega stanja;
2.2 lokacijo s koordinatami in položaj območja naprave z navedbo nadmorske višine, naklona in
ekspozicije;
2.3 opis geomorfoloških značilnosti, ki obsega opis makro- in mikroreliefa na območju naprave,
ter hidroloških značilnosti;
2.4 opis obstoječih in predvidenih obremenitev na območju naprave in na njenem vplivnem
območju vključuje:
 navedbo lokacij ali delov naprave, kjer se onesnaževala uporabljajo, proizvajajo, izpuščajo
v okolje iz naprave ali njenega dela, se skladiščijo ali odlagajo na območju naprave,
vključno z njihovimi količinami ter podatki o njihovih fizikalno kemijskih lastnostih, kot so
sestava, stanje (trdno, tekoče ali plinasto), topljivost, mobilnost, obstojnost ipd.,
 navedbo vseh prevoznih poti za onesnaževala iz prešnje alineje na območju naprave in
opis njihovega nastajanja ali izpuščanja v okolje,
 navedbo lokacij in delov naprave, kjer lahko pride do nenadzorovanega izpusta
onesnaževal, ter opis okoliščin ali dogodkov, ki lahko privedejo do nenadzorovanega
izpusta onesnaževal (npr. zaradi nesreč ali drugih izrednih dogodkov),
 navedbo drugih točkovnih virov onesnaževanja na vplivnem območju naprave, ki bi lahko
povzročili dodatno onesnaževanje z onesnaževali iz prve alineje te točke na območju
naprave,
 navedbo razpršenih virov onesnaževanja z onesnaževali iz prve alineje te točke iz
kmetijstva, poselitve, prometa ipd. na območju naprave;
2.5 prikaz varovanih in zavarovanih območij ter območij zavarovanih vrst po predpisih, ki urejajo
ohranjanje narave, občutljivih in ranljivih območij po predpisih, ki urejajo varstvo okolja ter
varstvenih in ogroženih območij po predpisih, ki urejajo vode na območju naprave in njenem
vplivnem območju.
3. Ocena možnega območja širjenja onesnaževal v tleh
Ocena možnega območja širjenja onesnaževal v tleh se izdela za različne scenarije ob
upoštevanju posnetka ničelnega stanja tal iz 4. točke te priloge. Pri tem je treba upoštevati
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posledice posameznega scenarija z vidika vpliva na stanje tal. Obravnavati je treba najmanj
naslednje scenarije:
– normalno obratovanje naprave ali njenega dela,
– morebitni izpad ali okvaro v delovanju naprave ali njenega dela ali
– morebitno odtekanje ali nenadzorovane izpuste onesnaževal na območju naprave ali
njenem delu.
4. Posnetek ničelnega stanja tal
Posnetek ničelnega stanja tal na območju naprave se izdela z upoštevanjem podatkov in
informacij iz 1., 2. in 3. točke te priloge na podlagi vzorčenja in analiz vzorcev tal, ki obsegajo
osnovne parametre tal, parametre v tleh glede na obremenitve tal zaradi obstoječe ali pretekle
rabe in parametre v tleh glede na predvidene obremenitve tal. Izbor vzorčnih mest mora biti
zasnovan tako, da se ob ustrezni gostoti vzorčnih mest pridobijo jasne in nedvoumne
informacije o tleh na območju naprave ter na podlagi analiz vzorcev tal podatki o koncentracijah
snovi v tleh in njihovi variabilnosti. Namenjen je za pripravo načrta vzorčenja za izvajanje
obratovalnega monitoringa stanja tal, za ugotovitev ničelnega stanja vsakega izbranega
vzorčnega mesta iz tretjega odstavka 12. člena in za primerjavo stanja tal po prenehanju
delovanja naprave.
5. Načrt vzorčenja tal
Načrt vzorčenja tal se izdela na podlagi ocene možnega območja širjenja onesnaževal v tleh iz
prejšnje točke in na podlagi posnetka ničelnega stanja tal iz prejšnje točke. Izdelan mora biti v
pisni obliki z grafičnimi prilogami v obliki risb in shem, iz katerih so razvidne povezave med viri
emisij, procesi in potmi, po katerih se onesnaževala lahko širijo, ter območja morebitnega
onesnaženja. Iz načrta vzorčenja tal mora biti razviden ter strokovno utemeljen in obrazložen
predlog lokacij vzorčnih mest in njihovo število ter pogostost vzorčenja in čas vzorčenja tal.
Iz načrta vzorčenja tal mora biti razviden tudi razpored lokacij vzorčnih mest, na katerih se bo
izvajalo vzorčenje tal, glede na ocenjeno stopnjo morebitne onesnaženosti tal, ugotovljene s
posnetkom ničelnega stanja tal.
Pri pripravi načrta vzorčenja se izhaja iz zahtev v skladu s SIST ISO 10381-1 in SIST ISO
10381-5 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom.
5.1 Predlog lokacij vzorčnih mest in njihovo število
Predlog lokacij vzorčnih mest in njihovo število se določi z upoštevanjem zahtev iz 5. člena tega
pravilnika ter na podlagi ocene možnega območja širjenja onesnaževal v tleh tako, da je
mogoče zajeti morebitni vpliv katerega koli scenarija iz 3. točke te priloge.
Predlog lokacij vzorčnih mest in njihovo število obsega zlasti:
 predvideno lego vzorčnih mest, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem
sistemu za raven merila 1:500 ali v drugem ustreznem merilu glede na velikost območja
naprave, in
 število vzorčnih mest.
V predlogu vzorčnih mest je treba podati strokovne obrazložitve in utemeljitve izbire vzorčnih
mest iz 5. člena tega pravilnika, iz katerih je razvidno, da gre za skupni predlog izvajalcev
obratovalnega monitoringa pedološke in kemijske stroke.
V predlogu vzorčnih mest je treba podati tudi predlog ureditve vzorčnega mesta ob upoštevanju
zahtev za ureditev vzorčnega mesta iz 6. člena tega pravilnika.
Če se vzorčna mesta predlagajo na obstoječih vzorčnih mestih, vključno z vzorčnimi mesti, ki so
bila vzpostavljena za posnetek ničelnega stanja tal na območju naprave, je treba opredeliti
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njihovo lego s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:500 ali v
drugem ustreznem merilu glede na velikost območja naprave. Podati je treba njihove značilnosti
in oceno ustreznosti njihove lege in tehničnih značilnosti za izvajanje obratovalnega monitoringa
stanja tal ter podati ugotovitve glede izpolnjevanja zahtev za ureditev vzorčnega mesta iz 6.
člena tega pravilnika.
5.2 Predlog parametrov obratovalnega monitoringa stanja tal ter pogostost in čas vzorčenja
Predlog parametrov obratovalnega monitoringa stanja tal ter pogostost in čas vzorčenja morajo
biti določeni v skladu z 8. in 9. členom tega pravilnika. K predlogu parametrov obratovalnega
monitoringa stanja tal morajo biti priložene obrazložitve in utemeljitve.
Če je zaradi povečanja zanesljivosti rezultatov obratovalnega monitoringa stanja tal potrebna
večja pogostost vzorčenja in meritev, mora biti to v predlogu strokovno utemeljeno in
obrazloženo.
6. Kartografske priloge
Kartografske priloge obsegajo:
– prikaz območja naprave in njenih delov,
– prikaz obstoječih virov onesnaževanja (točkovnih in razpršenih) na predvidenem območju
naprave in
– predlog lokacij vzorčnih mest in njihovo število.
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PRILOGA 2:
ODVZEM IN PRIPRAVA VZORCEV
1. Oprema za odvzem vzorcev na terenu
Obvezna oprema je oprema za izvedbo vzorčenja na terenu in obsega:
 lopata, nož, meter,
 sonda, premera najmanj 4 cm, oziroma sveder in orodje za odstranitev vzorca iz sonde
oziroma svedra iz materiala, ki ne vpliva na kakovost odvzetega vzorca,
 topografska karta (TTN, DOF ipd.),
 kompas, višinomer, GPS,
 fotografski aparat,
 barvni atlas tal (Munsell Soil Color Chart)1,
 solna kislina (1:3),
 pH indikator ali indikatorski lističi (pH 2–9),
 obrazec za zapis o vzorčenju iz priloge 3 tega pravilnika,
 jekleni merilni trak dolžine 50 m in trasirke,
 vedra,
 vrečke za odvzem vzorcev brez primesi, ki bi lahko vplivale na kakovost vzorca,
 deionizirana voda in papirnate brisače za čiščenje sonde oziroma svedra in orodja ter
 hladilna torba oziroma ustrezno urejen prostor (zatemnjen in ohlajen) za prevoz vzorcev.
2. Odvzem vzorca na terenu
Za obratovalni monitoring stanja tal se odvzamejo sestavljeni vzorci tal. Vzorci se odvzamejo iz
najmanj dveh globin:
 površinski vzorec tal na globini 0–5 cm ali 0–20 cm ali na drugi globini glede na sloje ali
horizonte tal v skladu z načrtom vzorčenja iz priloge 1 tega pravilnika in
 spodnji vzorec tal na globini 20–30 cm ali na drugi globini glede na sloje ali horizonte tal v
skladu z načrtom vzorčenja iz priloge 1 tega pravilnika.
Če se vzorec tal odvzema na kmetijskih zemljiščih, ga je treba odvzeti pred gnojenjem in setvijo
oziroma saditvijo rastlin ali po spravilu posevkov.
Vzorca tal se ne sme vzeti med ali takoj po dolgem obdobju suše (več kot 30 dni) ali ko so tla
zmrznjena, poplavljena, prekrita s snegom ali nasičena z vodo.
Vzorec tal iz posameznega sloja ali horizonta tal je glede na velikost vzorčnega mesta
sestavljen iz 10 do 25 enot tal, odvzetih na istem vzorčnem mestu.
Za posamezni vzorec tal se odvzame najmanj 3 kg svežih tal. Če to ni mogoče, je treba razloge
za odvzem manjših količin svežih tal navesti v zapisu o vzorčenju tal iz priloge 3 tega pravilnika.
Vzorec tal na globinah 0–5 cm, 0–20 cm ali 20–30 cm se odvzame z žlebasto sondo, vzorec tal
na drugih globinah pa z drugim ustreznim orodjem ali napravo, ki izpolnjuje zahteve v skladu s
SIST EN ISO 10381-2 ali drugim enakovredno mednarodno priznanim standardom.
Z žlebasto sondo se vzorec tal odvzame tako, da se jo zabije v tla. Pred tem je treba mesto
sondiranja očistiti, pri čemer je treba poraslo površino mesta odvzema vzorca pokositi in
odstraniti zeleno biomaso oziroma odstraniti odmrle rastlinske ostanke. Vzorci posameznih
slojev ali horizontov tal se zaporedoma od spodaj navzgor pazljivo izluščijo iz žleba v
pripravljeno vedro oziroma vrečko. Postopek odvzema vzorca se ponovi v skladu z zahtevami iz
črtrtega odstavka te točke.
1

Macbeth Division of Kollmorgen lnstruments Corporation
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Vzorec tal se lahko odvzame tudi iz izkopanega vertikalnega talnega profila, če zaradi lastnosti
tal (večji kosi naravnega ali antropogenega materiala) vzorčenje s sondo ni mogoče. Iz vzorca
je treba odstraniti večje kose, npr. ostanke opeke ali drugega gradbenega materiala, črepinje,
kovinske ali plastične ostanke ipd. Pred odvzemom večjih kosov iz vzorca tal je treba talni profil
fotografirati, opisati antropogeni material in oceniti njegov volumski delež.
Mesto vzorčenja in najbolj reprezentativna sonda z vzorcem tal se fotografirata in fotografija se
priloži k zapisu o vzorčenju tal iz priloge 3 tega pravilnika. Če so tla na vzorčnih mestih
heterogena ali kadar se zaradi statistične obdelave odvzame več sestavljenih vzorcev, se
naredi več fotografij in se jih priloži k zapisu o vzorčenju tal iz priloge 3 tega pravilnika.
Opremo za vzorčenje (sondo, orodje za izluščevanje tal, lopato) je treba po zaključku vzorčenja
na enem vzorčnem mestu oziroma pred začetkom vzorčenja na drugem vzorčnem mestu dobro
očistiti.
3. Označevanje in prevoz vzorcev
Odvzeti vzorci tal morajo biti zavarovani pred dnevno svetlobo in od odvzema do oddaje v
laboratoriju izvajalca obratovalnega monitoringa stanja tal shranjeni v embalaži v skladu z
zahtevami iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika. Vzorce je treba dostaviti v laboratorij
izvajalca obratovalnega monitoringa stanja tal najpozneje v 24 urah po njihovem odvzemu in jih
je treba med prevozom v laboratorij hraniti v terenskih hladilnikih pri temperaturi do 15°C.
Odvzeti vzorci tal morajo biti označeni tako, da je z oznake razvidno najmanj:
 ime zavezanca,
 kraj vzorčenja,
 oznaka vzorčnega mesta,
 koordinate vzorčnega mesta v državnem koordinatnem sistemu,
 globina odvzema vzorca in sloj ali horizont tal,
 datum vzorčenja in
 ime in priimek ter podpis vzorčevalca.
4. Predpriprava vzorcev v laboratoriju
Predpriprava vzorcev za fizikalno - kemijske analize iz pete alineje 4. člena tega pravilnika
poteka v laboratoriju izvajalca obratovalnega monitoringa, pri čemer se:
 laboratorijski suhi in laboratorijski sveži vzorec uporabita v nadaljnjem postopku merjenja
parametrov, ki so predmet obratovalnega monitoringa stanja tal, zaradi ugotavljanja vpliva
posrednega ali neposrednega vnosa onesnaževal v ali na tla;
 rezervni vzorec pripravi iz najmanj ¼ homogeniziranega svežega vzorca tal in se shrani v
laboratoriju v stekleni embalaži pri temperaturi največ 10°C v temnem prostoru do potrditve
poročila o obratovalnem monitoringu stanja tal; uporabi se ga v primeru nejasnosti pri
meritvah ali interpretaciji analitskega rezultata pedoloških parametrov ali anorganskih
nevarnih snovi. Hrani ga izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal najmanj do potrditve
poročila o obratovalnem monitoringu stanja tal.
Predpriprava vzorcev poteka po postopku, razvidnem iz sheme na sliki 1 te priloge, v skladu s
SIST ISO 11464 in ISO 14507 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom, pri
čemer je sušenje treba izvesti tako, da so vzorci suhi v 24 urah.
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MATIČNA
PODLAGA1

METODA
VZORČENJA
tovarna
deponija
(divje) smetišče
cesta/promet
privatna kurišča
kmetijski obrat
gnojišče
poplavne vode
urbano, mesto
______________

sončno
oblačno
delno jasno
po nevihti
po kratk. dežju
po deževju
vetrovno

10 ____________

1
2
3
4
5
6
7

obratovalni
monitoring

ponovno
navedi
razlog

posebno:

Podpis vzorčevalca:____________________

OPOMBE OB VZORČENJU:

Podpis pooblaščene osebe
zavezanca:_____________________________

Datum: ___.___.20___

Vzorčenje izvedel(TISKANO):____________________________________

Naslov:______________________________________________________

Organizacija:_________________________________________________

Izvajalec vzorčenja:
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Slovenska klasifikacija tal, dostopna na spletni strani ministrtva, pristojnega za okolje

prvo

ničelno
stanje

Odvzeti vzorci (oznaka vzorčenega mesta in globine):

(obkroži)

Vzorčenje:

Št.

1

Označi vzorčna in odvzemna mesta, pomembne objekte in značilnosti, po katerih je mogoča orientacija v prostoru: ceste, hiše, različna raba tal itd.
Nariši in označi tudi centroid posameznega vzorčnega mesta! Če ni mogoče narisati razločne skice (na primer veliko vzorčnih mest), je treba priložiti dodatne ločene skice.
Namesto skice so lahko vzorčna mesta označena na ORTOFOTO posnetku ali karti z ustrezno topografsko podlago in priložena.

SKICAVZORČENJA:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

VREME OB
VZORČENJU

Oznaka lokacije (koda):

OPREMA ZA ODVZEM IN POTENCIALNI DRUGI
PREVOZ VZORCEV
VIRI ONESNAŽENJA

II. Skica lokacije vzorčnih mest na območju naprave

TIP TAL1

I. Splošni podatki

P o o b l a š č e n a o s e b a z a v e z a n c a (TISKANO):__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Naprava/obrat:_________________________________

Naslov:_______________________________________

Zavezanec:____________________________________

ZAP I S O VZ OR ČE N J U N A L O K A CI J I: _____________

PRILOGA 3: Zapis o vzorčenju tal
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ni pobočja
enakomerna
konkavna
konveksna
terasasta
nepravilna

S

N

SE

NE

E

travna površina (travnik, pašnik)
okrasna zelenica
grmičevje
drevesa
prod/grušč
gola tla (brez vegetacije)

10 drugo:__________________________________________

1
2
3
4
5
6

(obkroži oziroma opiši prevladujoče stanje)

STANJE POVRŠINE VZORČNEGA MESTA

SLOJ /
SKICA (označi
HORIZONT sloje vzorčenja)

1
2
3
4
5
6

stopnja
lahko
dobro
nekoliko
srednje
težko
zelo težko

N
B
M
G
O
P
R
S
L

STRUKTURA

nestrukturen
brezstrukturen
mrvičast
grudičast
oreškast
poliedričen
prizmatičen
stebričast
llističast

TEKSTURA
izraženost
dobra
teksturni razred srednja
slaba
kvalitativna
ni strukture
ocena po
ameriški
teksturni
klasifikaciji

STRUKTURA
izraženost.

Munsell
Soil
Colour
Chart

Koda barve

BARVA

TEKSTURA
(TR)

*ČE JE VZORČNIH MEST VEČ, JE TREBA NATISNITI USTREZNO ŠTEVILO STRANI OBRAZCA!

R rahel
G gost
T trd
N gnetljiv
P plastičen

KONZISTENCA

S sipek
D drobljiv
Z zbit
M mazav
L lepljiv

4
3
2
1

KONZISTENCA
stopnja

7
6
5
4
3
2
1
8

1
2
3
4
5
6

PREKORENINJENOST

SKELET
vol. %

6
5
4
3
2
1

zelo goste
goste
srednjegoste
redke
posamezne
neprekoreninjen

vol. %

PREKORENINJENOST SKELET (IZ

VLAŽNOST
OB OPISU

VLAŽNOST
OB OPISU
suh
suh/svež
svež
svež/vlažen
vlažen
moker

ORGANSKA
SNOV

ORGANSKA
SNOV
organski
zelo močno
močno humozen
humozen
srednje humozen
slabo humozen
mineralen
po rovih

BARVA

PODLAGE)
oblika

oblika

DRUGI MATERIAL

DRUGI MATERIAL
vrsta
vol. %

velikost

m

povprečna 1 ostrorob navedemo prisotnost gradbenega
in
materiala (opeka, beton itd.), kovinskih,
maksimalna 2 zaobljen steklenih, plastičnih in/ali drugih
velikost
nenaravnih materialov v slojih tal;
v cm
3 ploščat
ocenimo volumski delež v vzorčenem
4 mešan sloju in velikost v cm

MATIČNE
velikost

velikost

__________
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Legenda za morfološki opis tal:

GLOBINA
cm

GK Y:_________________ m

OZNAČI GLOBINO ODVZETIH VZORCEV!

OPOMBE VZORČNEGA MESTA

GK X: _________________ m

SKICA IN MORFOLOŠKI OPIS TALNEGA PROFILA:Označi talne horizonte ter dololoči morfološke lastnoti (glej legendo spodaj)!

SW

W

NW

Expozicija:________

Naklon: ________ %

NAKLON IN
EKSPOZICIJA

naziv vzorčnega mesta (opisno ime)

Nadmorska višina:

Št.

10 drugo____________

1
2
3
4
5
6

OBLIKA
RELIEFA

oznaka/koda

Gaus-Krueger koordinate centroida:

6110 /

1 ravnina
2 greben
3 sredina pobočja
4 vznožje pobočja
5 plato
6 dno doline
7 vrtača
8 terasa
10 drugo______________

RELIEF

Vzorčno
mesto

III. Opis tal na vzorčnem mestu

Stran
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PRILOGA 4:
SPREJEMNI LIST VZORCEV TAL
ZA OBRATOVALNI MONITORING STANJA TAL
ODVZEM VZORCEV IZVEDEL:
Institucija/laboratorij: ________________________________________
Odgovorna oseba za odvzem vzorcev (ime in piimek): _________________________________
Podpis:____________
Morebitne
opombe osebe,
ki je izvedla
odvzem vzorcev

_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

SEZNAM VZORCEV
zap.št. Oznaka vzorca

globina

navedba parametrov, vrste analiz in analitskih
postopkov, ki jih je treba izvesti za posamezni vzorec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vzorce sprejel za izvedbo analiz
(ime in priimek) : _____________________

Datum:______________

Podpis:______________
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za
tahografe in naprave za omejevanje hitrosti

Na podlagi devetega odstavka 11., drugega odstavka
13. in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem času in
obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v
cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno
besedilo in 23/15) izdaja minister za infrastrukturo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe
in naprave za omejevanje hitrosti
1. člen
V Pravilniku o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe
in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 46/06,
79/09 in 45/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot jih določa Uredba Sveta (EGS) 3821/85 z dne
20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 8),
zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014
z dne 30. oktobra 2014 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS)
št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014,
str. 19); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 3821/85/EGS) in
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni
list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 23/15; v
nadaljnjem besedilu: zakon).«.
2. člen
V 1. členu, v prvem odstavku 4. člena, v prvem, drugem
in tretjem odstavku 20. člena, v prvem in petem odstavku
21. člena, v tretji in peti alineji drugega odstavka 22. člena,
v prvem in drugem odstavku in drugi in četrti alineji tretjega
odstavka 23. člena, v prvem odstavku, prvi alineji drugega
odstavka 24. člena, v naslovu, prvem in tretjem odstavku
25. člena, prvem, drugem in sedmem odstavku 26. člena, v
27. členu, v prvem in drugem odstavku 28. člena, v prvem
in drugem odstavku 29. člena, v prvem odstavku 30. člena,
v prvem odstavku in v prvi in drugi alineji drugega odstavka
31. člena, v prvem odstavku 32. člena, v prvem odstavku
in tretji, peti, sedmi, osmi in deveti alineji drugega odstavka
33. člena, v prvem in drugem odstavku 34. člena, v prvem
odstavku in prvi in drugi alineji drugega odstavka 35. člena, v
prvem in drugem odstavku 36. člena, v napovednem stavku
in prvi alineji drugega odstavka 38. člena, v prvem odstavku,
v prvi alineji drugega odstavka in v tretjem odstavku 39. člena
se beseda »vlagatelj« v vseh sklonih nadomesti z besedo
»vložnik« v ustreznem sklonu.
3. člen
V četrtem odstavku 8. člena se besedilo »Pravilniku o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil (Uradni
list RS, št. 74/07)« nadomesti z besedilom »Pravilniku o delih
in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 36/14)«.
V petem odstavku se številka »90« nadomesti s številko
»75«.
4. člen
V prvem odstavku 8.a člena se v drugem stavku besedilo
»pristojni organ za nadzor« nadomesti z besedilom »oseba,
pooblaščena za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena zako-
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na«, v tretjem stavku pa se besedilo »Pri tem postopku se«
nadomesti z besedilom »Delavnica pri tem«.
V drugem odstavku se besedilo »Pri izredni kontroli se«
nadomesti z besedilom »Pri izrednem pregledu delavnica«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če delavnica pri izvajanju izrednega pregleda zapisovalne opreme in z njo povezanih elementov ali naprave
za omejevanje hitrosti ugotovi, da iz objektivnih razlogov
(npr. specifično znanje in orodja, konstrukcijske lastnosti
vozila, zapletenost instalacije, pristojnosti za posege v vozilo) ni mogoče nadaljevati z izrednim pregledom z namenom
odkritja naprav, ki omogočajo beleženje napačne hitrosti
oziroma spremenjene druge vrednosti, ki jih beleži zapisovalna oprema, ali zaradi opravljenega nepooblaščenega
posega v napravo, oziroma da je bila predelana tako, da
beleži napačne hitrosti oziroma spremenjene podatke, o
tem obvesti nadzorni organ, ki je odredil izredni pregled. Če
se nadzorni organ odloči o nadaljevanju postopka izrednega pregleda, delavnica v nadaljevanje izrednega pregleda
vključi pooblaščeno servisno delavnico motornega vozila, ki
lahko ustrezno nadaljuje začeti izredni pregled. Delavnica,
ki začne izredni pregled, ga tudi zaključi z zapisnikom o kontroli, v katerem navede tudi ugotovitve pooblaščene servisne
delavnice motornega vozila.
(4) Kadar oseba, pooblaščena za izvajanje nadzora na
podlagi 32. člena zakona, v postopku nadzora na cesti ugotovi,
da zapisovalna oprema beleži počitek med tem, ko se vozilo
premika, se šteje, da zapisovalna oprema in z njo povezani
elementi ne izpolnjujejo pogojev, ki jih določata Priloga I ali
Priloga IB Uredbe 3821/85/EGS in se ravna v skladu z osmim
odstavkom 32. člena zakona.«.
5. člen
Za tretjim odstavkom 9. člena se doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
»(4) Po izvedenem plombiranju iz 11. člena tega pravilnika, se zapisnik o kontroli predloži na vpogled stranki, ki je podala delovni nalog in se jo seznani z rezultati kontrole. Zapisnik o
kontroli hrani delavnica najmanj tri leta od datuma nastanka.«.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(certifikat o kontroli)
Po končanih postopkih kontrole delavnica izroči stranki
certifikat o kontroli, katerega vsebina in oblika sta določeni v
skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020. Vsebina in oblika certifikata o kontroli sta določeni v prilogi 13, ki je sestavni
del tega pravilnika.«.
7. člen
11. člen se spremeni tako da se glasi:
»11. člen
(plombiranje)
(1) Po uspešno izvedeni kontroli se izvede postopek
plombiranja. Plombiranje se izvede s plombami, ki vsebujejo
oznako, ki je delavnici dodeljena ob odobritvi.
(2) Plombe lahko odstrani oseba, pooblaščena za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena zakona:
– zaradi preverjanja točnosti nastavitve konstante zapisovalne opreme;
– zaradi ugotavljanja pravilnega krmiljenja naprave za
omejevanje hitrosti;
– zaradi ugotovitve morebitne prisotnosti naprav, s katerimi je mogoče vplivati na pravilno delovanje zapisovalne
opreme;
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– zaradi ugotovitve morebitne prisotnosti naprav, s katerimi je mogoče vplivati na pravilno delovanje naprave za
omejevanje hitrosti.
(3) Po opravljenem posegu iz prejšnjega odstavka oseba,
pooblaščena za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena zakona
v poročilo o izvedeni cestni kontroli navede stanje o poškodbi
ali uničenju plombe z navedbo kraja, časa in vzroka za poškodbo ali uničenje plombe in ugotovitvah. Kopija poročila se izroči
vozniku, ki jo shrani v vozilu. Delodajalec poskrbi, da se po
končanem prevozu izvede postopek plombiranja zapisovalne
opreme v skladu s prvim odstavkom tega člena v za to odobreni
delavnici, kjer se hrani kopija poročila.
(4) Plombe se lahko odstranijo tudi v primeru popravila ali
servisiranja vozila. Izvajalec popravila ali servisiranja o odstranitvi izda pisno poročilo o odstranitvi plombe z navedbo kraja,
časa in vzroka za odstranitev plombe. Kopija pisnega poročila
se izroči vozniku, ki jo hrani v vozilu. Delodajalec poskrbi, da
se po končanem prevozu izvede postopek kontrole v skladu z
8. členom in postopek plombiranja zapisovalne opreme v skladu s prvim odstavkom tega člena v za to odobreni delavnici, kje
se hrani kopija poročila.
(5) Za odstranjene plombe, za katere delodajalec ali voznik nima kopije pisnega poročila iz tretjega in četrtega odstavka
in za poškodovane plombe delavnica vodi evidenco v okviru
informacijskega sistema, ki vsebuje podatke iz priloge 5 tega
pravilnika. Kopije poročil iz tretjega in četrtega odstavka delavnica hrani kot prilogo zapisnika o kontroli.
(6) Za izvajanje postopkov in nalog iz 8. člena tega pravilnika lahko plombe odstrani tudi tehnik.«.
8. člen
Za prvim odstavkom 15. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Inšpektorat, pristojen za promet o svoji odločitvi obvesti delavnico preko informacijskega sistema v treh delovnih
dneh.«.
9. člen
V tretjem odstavku 17. člena se v prvem stavku črtata
vejica in besedilo »medsebojne povezave«.
Četrti odstavek se črta, dosedanji peti do sedmi odstavek
pa postanejo četrti do šesti odstavek.
Dosedanji osmi odstavek se črta.
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10. člen
V četrtem odstavku 18. člena se v prvem stavku črta
beseda »najmanj«.
11. člen
Za drugim odstavkom 28. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– datum, kraj, občina in državo rojstva,
– naslov stalnega oziroma začasnega bivališča (ulica,
hišna številka, kraj in pošta) in
– naziv in naslov oziroma sedež delodajalca.«.
12. člen
Priloge 1 do 12 se nadomestijo z novimi prilogami 1
do 12, ki so kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Za prilogo 12 se doda nova priloga 13, ki je kot priloga 2
sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(začetek uporabe)
Spremenjene priloge 1 do 8 in nova priloga 13 pravilnika
se začnejo uporabljati 1. oktobra 2015.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-342/2014/23
Ljubljana, dne 14. julija 2015
EVA 2014-2430-0119
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
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Priloga 1
»

Naziv delavnice
Naslov delavnice
Poštna številka in kraj delavnice
Tel: 00 000 00 00, Fax: 00 000 00 00
Epošta: delavnica@domena.si

LOGOTIP
delavnice

Priloga 1

ZAHTEVEK / DELOVNI NALOG
Splošni podatki

Št. zahtevka:
Sprejel:
Datum in ura:
Predviden datum postopka:
Predmet zahtevka:
Namen zahtevka:
Postopek zahteval:

Lastnik ali uporabnik

Plačnik

Naziv lastnika:
Sedež lastnika:
Država:
Tel. lastnika:
Davčna številka lastnika:

Podatki vozila
Država reg.:
Leto izdelave:
Podatki o prvi registraciji:
Vel. pnevmatik:
VIN1:
VRN2:
Tip:
Komercialna oznaka:
Kategorija:
Oblika nadgradnje:
Proizvajalec:

Vrsta plačnika:
Naziv:
Sedež:
Država:
Telefon:
Davčna številka:

Podatki zapisovalne opreme
(tahografa)
Serijska številka:
Tip:
Vrsta:
Oznaka odobritve tipa:
Proizvajalec:
Metoda kontrole:

Podatki naprave za omejevanje
hitrosti
Ni možno prepoznati:{Da,Ne}
Serijska številka:
Tip:
Znamka:
Odobritvena številka:

Podatki zaznavala gibanja
Serijska številka:
Tip:

Izjava3: Izjavljam, da zapisovalna naprava (tahograf), naprava za omejevanje hitrosti in z njima povezani elementi delujejo
pravilno, so nepoškodovani, na njih ni bil opravljen nepooblaščeni poseg oz. niso predelani tako, da bi beležili napačne
vrednosti ali spreminjali druge podatke. Izjavljam, da so plombe na zapisovalni opremi ali napravi za omejevanje hitrosti
nepoškodovane.

Opomba:

Vložnik zahtevka3:

Zahtevek sprejel:

(Podpis)

(Podpis)

Ime in priimek

Ime in priimek

Prevzemnik vozila s podpisom potrjuje, da je prevzel vozilo z vsemi ustreznimi plombami na zapisovalni opremi
(analogni tahograf, digitalni tahograf, dajalnik impulzov).4
(ime in priimek, podpis)
Izjava o zaupnosti
Delavnica za tahografe obravnava vse informacije, ki so bile pridobljene ali so nastale med izvajanjem kontrole, kot zaupne, razen kadar je
obveza posredovanja teh informacij določena z zakonodajo. Delavnica za tahografe vložnika obvešča, da se podatki o lastniku, podatki o vozilu
in rezultati kontrole pošiljajo v centralno bazo podatkov za vodenje evidenc o tahografih.

1

Številka šasije vozila
Registrska številka vozila
3
Izjava velja v kolikor je postopek kontrole zahteval uporabnik
4
Podpis je potreben po uspešno končani kontroli
2
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delavnice
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Naslov delavnice
Poštna številka in kraj delavnice
Tel: 00 000 00 00, Fax: 00 000 00 00
Epošta: delavnica@domena.si
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Priloga 2

ZAPISNIK O PRVI NAMESTITVI {AT, DT}
Splošni podatki

Št. zahtevka:
Datum in ura:
Tehnik:
Številka kartice:
Opombe pri vizualnem pregledu
sistem:

Lastnik ali uporabnik
Naziv:
Sedež:
Država:
Davčna številka:

Plačnik

Vrsta:
Naziv:
Sedež:
Država:
Telefon:
Davčna številka:

Podatki vozila in rezultati kontrole vozila ob nameščanju

Podatki pnevmatik se nanašajo na dejanske pnevmatike
na pogonskih kolesih
Vrsta pnevmatik:
Globina profila pnevmatik: [mm]
Velikost pnevmatik (iz homologacije):
Obseg pnevmatik ''l'': [mm]
Tlak pnevmatik: [bar]

Tip:
Komercialna oznaka:
Kategorija:
Oblika nadgradnje:
Proizvajalec:
Stanje števca ob začetku: [km]
Stanje števca po opr. post.: [km]
VIN1:
VRN2:

Korekturni dejavnik: [%]
Koeficient ''w'': [obr/km] ali [imp/km]

Podatki zapisovalne naprave (tahografa) in rezultati kontrole
Serijska številka:
Tip:
Vrsta:
Oznaka odobritve tipa:
Proizvajalec:
Konstanta ''k'': [obr/km] ali [imp/km]
Opravljen preizkus pri hitrostih: [km/h]
Odstopanje pri izbranih hitrostih iz prejšnje točke: [km/h]

Preizkus števca prevožene poti: [m]
Časovno odstopanje ure: [sek./dan]
Uporabljena metoda kontrole:
Del vozila, v katerega se vgradi pretvornik:
Del vozila, v katerega je vgrajeno zaznavalo gibanja:
Barva kabla:

Podatki zaznavala gibanja
Serijska številka:
Tip:

Izjava o ustreznosti
Nameščanje izvedeno v skladu z Uredbo Sveta EGS 3821/85, Priloga I ali IB: {Da,Ne}

Izvedel in odobril:
Ime in priimek

(Podpis)
Opomba:

1

Številka šasije vozila
Registrska številka vozila
Rezultati tega dokumenta se nanašajo izključno na naročeno delo oziroma kontrolirani predmet.
Ta dokument se lahko brez dovoljenja kontrolnega organa in naročnika razmnožuje samo v celoti.
2
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Naziv delavnice
Naslov delavnice
Poštna številka in kraj delavnice
Tel: 00 000 00 00, Fax: 00 000 00 00
Epošta: delavnica@domena.si

LOGOTIP
SA

Priloga 3

ZAPISNIK O PREVERJANJU {PRED NAMESTITVIJO, PO
SERVISIRANJU}{AT, DT}
Splošni podatki

Št. zahtevka:
Datum in ura:
Tehnik:
Številka kartice:
Identifikacija opreme KO:
Identifikacija postopkov kontrole:
Opombe pri vizualnem pregledu
sistema:

Lastnik ali uporabnik
Naziv:
Sedež:
Država:
Davčna številka:

Plačnik

Vrsta:
Naziv:
Sedež:
Država:
Telefon:
Davčna številka:

Podatki zapisovalne naprave (tahografa) in rezultati preverjanja
Serijska številka:
Tip:
Vrsta:
Oznaka odobritve tipa:
Proizvajalec:
Konstanta ''k'': [obr/km] ali [imp/km]

Opravljen preizkus pri hitrostih:
Odstopanja pri izbranih hitrostih iz prejšnje točke: [km/h]
Preizkus števca prevožene poti: [m]
Časovno odstopanje ure: [sek./dan]
Uporabljena metoda kontrole:

Izjava o ustreznosti
Zapisovalna naprava izpolnjuje pogoje Uredbe Sveta EGS 3821/85, Priloga I ali IB: {Da,Ne}

Izvedel in odobril:
Ime in priimek

(Podpis)
Opomba:

Rezultati tega dokumenta se nanašajo izključno na naročeno delo oziroma kontrolirani predmet.
Ta dokument se lahko brez dovoljenja kontrolnega organa in naročnika razmnožuje samo v celoti.
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Naziv delavnice
Naslov delavnice
Poštna številka in kraj delavnice
Tel: 00 000 00 00, Fax: 00 000 00 00
Epošta: delavnica@domena.si

LOGOTIP
delavnice

Št. zahtevka:
Datum in ura:
Tehnik:
Številka kartice:
Identifikacija opreme KO:
Identifikacija postopkov kontrole:
Opombe pri vizualnem pregledu
sistema

Lastnik ali uporabnik
Naziv:
Sedež:
Država:
Davčna številka:

Podatki vozila in rezultati kontrole
Tip:
Komercialna oznaka:
Kategorija:
Oblika nadgradnje:
Proizvajalec:
Stanje števca ob začetku: [km]
Stanje števca po opr. post.: [km]

(Podatki pnevmatik se nanašajo na pogonska kolesa)

Naprave ni mogoče identificirati: {Da/Ne}
Serijska številka:
Tip:
Znamka:
Odobritvena številka:
Koeficient »w«: [obr/km] ali [imp/km]
Dejanska hitrost naprave za omejevanje: [km/h]
Omejilnik hitrosti izpolnjuje pogoje Pravilnika o delih in opremi vozil: {Da/Ne}

Izvedel in odobril:
Ime in priimek

(Podpis)
Opomba:

1
2

Številka šasije vozila
Registrska številka vozila

Plačnik

Vrsta:
Naziv:
Sedež:
Država:
Telefon:
Davčna številka:

VIN1:
VRN2:
Velikost pnevmatik (iz homologacije):
Tlak pnevmatik: [bar]

Podatki naprave za omejevanje hitrosti in rezultati kontrole
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Priloga 4

ZAPISNIK O KONTROLI OH
Splošni podatki

Stran

Stran

6118 /

Št.

53 / 17. 7. 2015

LOGOTIP
delavnice

Uradni list Republike Slovenije

Naziv delavnice
Naslov delavnice
Poštna številka in kraj delavnice
Tel: 00 000 00 00, Fax: 00 000 00 00
Epošta: delavnica@domena.si

LOGOTIP
SA

Priloga 5

ZAPISNIK O KONTROLI {AT OH, DT OH}
Splošni podatki

Št. zahtevka:
Datum in ura:
Tehnik:
Številka kartice:
Identifikacija opreme KO:
Identifikacija postopkov kontrole:
Opombe pri vizualnem pregledu
sistema:

Lastnik ali uporabnik
Naziv:
Sedež:
Država:
Davčna številka:

Podatki vozila in rezultati kontrole

Tip:
Komercialna oznaka:
Kategorija:
Oblika nadgradnje:
Proizvajalec:
Stanje števca ob začetku: [km]
Stanje števca po opr. post.: [km]
VIN1:
VRN2:

Plačnik

Vrsta:
Naziv:
Sedež:
Država:
Telefon:
Davčna številka:

Podatki pnevmatik se nanašajo na dejanske pnevmatike
na pogonskih kolesih.
Vrsta pnevmatik:
Globina profila pnevmatik: [mm]
Velikost pnevmatik (iz homologacije):
Obseg pnevmatik ''l'': [mm]
Tlak pnevmatik: [bar]Korekturni dejavnik: [%]
Koeficient ''w'': [obr/km] ali [imp/km]

Podatki zapisovalne naprave (tahografa) in rezultati kontrole
Serijska številka:
Tip:
Vrsta:
Oznaka odobritve tipa:
Proizvajalec:
Izvedba ADR: {Da,Ne}
Podatek o OS:
Konstanta ''k'': [obr/km] ali [imp/km]
Stara konstanta ''k'': [obr/km] ali [imp/km]
Opravljen preizkus pri hitrostih: [km/h]
Odstopanje pri izbranih hitrostih iz prejšnje točke: [km/h]

Podatki naprave za omejevanje hitrosti in
rezultati kontrole

Serijska številka:
Tip:
Znamka:
Odobritvena številka:
Naprave ni mogoče identificirati: {Da/Ne}
Izmerjena hitrost v času kontrole:
Omejilnik hitrosti izpolnjuje pogoje Pravilnika o delih in
opremi vozil: {Da,Ne}

Preizkus števca prevožene poti: [m]
Časovno odstopanje ure: [sek./dan]
Uporabljena metoda kontrole:
Del vozila, v katerega se vgradi pretvornik:
Del vozila, v katerega je vgrajeno zaznavalo gibanja:
Barva kabla:
Kontrola drugega signala gibanja uspešna: {Da,Ne}
Kontrola zapisa tahografa uspešna: {Da,Ne}
Izpolnjuje pogoje Uredbe Sveta EGS 3821/85: {Da,Ne}

Plombe poškodovane : {Da/Ne}
Razlog poškodbe:

Podatki zaznavala gibanja
Serijska številka:
Tip:

Izvedel in odobril:
Ime in priimek

(Podpis)
Opomba (Opis ugotovitev in priloge):
1

Številka šasije vozila
Registrska številka vozila
Rezultati tega dokumenta se nanašajo izključno na naročeno delo oziroma kontrolirani predmet.
Ta dokument se lahko brez dovoljenja kontrolnega organa in naročnika razmnožuje samo v celoti.
2
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Naziv delavnice
Naslov delavnice
Poštna številka in kraj delavnice
Tel: 00 000 00 00, Fax: 00 000 00 00
Epošta: delavnica@domena.si

LOGOTIP
delavnice

Stran

Priloga 6

ZAPISNIK O PRENOSU PODATKOV DT
Splošni podatki

Št. zahtevka:
Datum in ura:
Tehnik:
Številka kartice:
Identifikacija postopkov kontrole:

Lastnik ali uporabnik

Naziv:
Sedež:
Država:
Davčna številka:
Številka prevoznikove kartice:

Plačnik

Vrsta:
Naziv:
Sedež:
Država:
Telefon:
Davčna številka:

Podatki vozila

Podatki zapisovalne naprave (tahografa)

Tip:
Komercialna oznaka:
Kategorija:
Oblika nadgradnje:
Proizvajalec:
VIN1:
VRN2:

Serijska številka:
Tip:
Vrsta:
Oznaka odobritve tipa:
Proizvajalec:

Podatki o prenosu podatkov zapisovalne naprave
(Podatki se nanašajo na datoteko s prenesenimi podatki)

Obdobje:
Naslov datoteke:
Datum in čas nastanka datoteke:
Velikost datoteke: [KB] ali [MB]

Izvedel in odobril:

Podatke prevzel3:

(Podpis)

(Podpis)

Ime in priimek

Opomba:

1

Številka šasije vozila
Registrska številka vozila
V primeru, da podatki niso posredovani po pošti s povratnico na naslov lastnika ali uporabnika
Rezultati tega dokumenta se nanašajo izključno na naročeno delo oziroma kontrolirani predmet.
Ta dokument se lahko brez dovoljenja kontrolnega organa in naročnika razmnožuje samo v celoti.
2
3
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Ime in priimek

Stran

6120 /

Št.

53 / 17. 7. 2015

Uradni list Republike Slovenije

Naziv delavnice
Naslov delavnice
Poštna številka in kraj delavnice
Tel: 00 000 00 00, Fax: 00 000 00 00
Epošta: delavnica@domena.si

LOGOTIP
delavnice

LOGOTIP
SA

Priloga 7

CERTIFIKAT O NEIZVEDLJIVOSTI PRENOSA ALI IZPISA PODATKOV DT
Splošni podatki

Št. zahtevka:
Datum in ura:
Tehnik:
Številka kartice:
Številka izdanega zapisnika o
kontroli:

Lastnik ali uporabnik

Naziv:
Sedež:
Država:
Davčna številka:
Številka prevoznikove kartice:

Podatki vozila

Plačnik

Vrsta:
Naziv:
Sedež:
Država:
Telefon:
Davčna številka:

Podatki zapisovalne naprave (tahografa)

Tip:
Komercialna oznaka:
Kategorija:
Oblika nadgradnje:
Proizvajalec:
VIN1:
VRN2:

Serijska številka:
Tip:
Vrsta:
Oznaka odobritve tipa:
Proizvajalec:

Podatki o nezmožnosti prenosu ali izpisa podatkov digitalnega tahografa
Mesto namestitve zapisovalne opreme v kabini:
Vidnost namestitvene ploščice:
Razlog nezmožnosti prenosa ali izpisa:

Izvedel in odobril:

Certifikat prevzel3:

(Podpis)

(Podpis)

Ime in priimek

Opomba:

1

Številka šasije vozila
Registrska številka vozila
3
V primeru, da certifikat ni posredovani po pošti s povratnico na naslov lastnika ali uporabnika
Rezultati tega dokumenta se nanašajo izključno na naročeno delo oziroma kontrolirani predmet.
Ta dokument se lahko brez dovoljenja kontrolnega organa in naročnika razmnožuje samo v celoti.
2

Ime in priimek
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Naziv delavnice
Naslov delavnice
Poštna številka in kraj delavnice
Tel: 00 000 00 00, Fax: 00 000 00 00
Epošta: delavnica@domena.si

LOGOTIP
delavnice

Lastnik ali uporabnik

Št. zahtevka:
Datum in ura:
Tehnik:
Številka kartice:

Naziv:
Sedež:
Država:
Davčna številka:

Plačnik

Vrsta:
Naziv:
Sedež:
Država:
Telefon:
Davčna številka:

Podatki zapisovalne naprave (tahografa)
Serijska številka:
Tip:
Vrsta:
Oznaka odobritve tipa:
Proizvajalec:

Podatki o servisu zapisovalne naprave
Vrsta servisa:
Kratek opis servisa:

1

Izvedel in odobril:
Ime in priimek

Prevzel1:
Ime in priimek

(Podpis)

(Podpis)

V primeru, da zapisnik ni posredovani po pošti s povratnico na naslov lastnika ali uporabnika

6121

Priloga 8

ZAPISNIK O SERVISU {AT, DT}
Splošni podatki

Stran

Stran
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Priloga 9
Postopek preverjanja pred nameščanjem in med kontrolo
Zaporedje aktivnosti,
Opis izvajanja aktivnost, nalog in opravil
nalog in opravil
Vizualni pregled
Tehnik opravi pred začetkom preverjanja vizualni pregled tahografa z
010
tahografa
namenom ugotovitve morebitnih mehanskih poškodb.
Pregledajo se vsa plombirana mesta (servisna). V primeru
Pregled plombiranih
015
poškodovanih ali manjkajočih plomb je potrebno tahograf poslati v
mest
popravilo.
Po vizualnem pregledu je potrebno preveriti, ali se podatki na tipski
ploščici, ki je v tahografu, ujemajo s samim tahografom, in ali ima
Ugotovitev
tahograf odobritev tipa.
020
identičnosti
Če tahograf nima odobritve tipa, se preverjanje ne opravi.
Št.

Preverjanje pred nameščanjem se ne glede na vrsto tahografa izvede
v izgrajenem stanju.
Preverjanje pred
030 nameščanjem ali
med kontrolo

Preverjanje med kontrolo se izvede glede na vrsto tahografa kot je
določeno v postopku kontrole zapisovalne opreme (Priloga 11). V
postopku preverjanja med kontrolo ni potrebno izdelati zapisnika o
preverjanju. Rezultati preverjanja so podani v zapisniku o kontroli.
Z etalonom za tahografe se izvede preverjanje meritve hitrosti pri treh
hitrostih v odvisnosti od merilnega območja tahografa:
za merilno območje 60 km/h: 20, 40, 60 km/h,
za merilno območje 80 km/h: 30, 50, 70 km/h,
za merilno območje 100 km/h: 40, 70, 90 km/h,
za merilno območje 125 km/h: 40,80,120 km/h,
za merilno območje 140 km/h: 40,80,120 km/h,
za merilno območje 160 km/h: 60, 100,140 km/h,
za merilno območje 180 km/h: 40,100,160 km/h.
Vsaka meritev hitrosti se izvede najmanj v času 120 s.

Z etalonom za tahografe preverimo meritev poti in časa.
Preverjanje
030.1
analognih tahografov Z etalonom se na tahografskem vložku preveri zapis:
•

časovnih skupin;
o postopek:
o dve minuti simuliranja vožnje pri 80 (60) km/h,
o dve minuti simbol nastavljen na delo (kladivce),
o dve minuti simbol nastavljen na razpoložljivost (prečrtan
kvadrat) in
o dve minuti simbol nastavljen na počitek (postelja);

•
•
•

poti v dolžini desetih kilometrov ob hitrosti 60 ali 100 km/h;
hitrosti;
časa, ki se primerja s časom , ki ga tahograf prikazuje na prednji
strani (prikazovalna plošča tahografa).
Z etalonom za tahografe se izvede preverjanje meritve hitrosti pri
naslednjih hitrostih: 40,80,120 km/h. Vsaka meritev hitrosti se izvede
Preverjanje digitalnih
030.2
najmanj v času 60 s.
tahografov
S tem se preveri tudi časovna skupina »vožnja«.
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Z etalonom za tahografe preverimo meritev poti in časa.
Preverjanje beleženja časovnih skupin:
o postopek:
o dve minuti simbol nastavljen na delo (kladivce),
o dve minuti simbol nastavljen na razpoložljivost (prečrtan
kvadrat) in
o dve minuti simbol nastavljen na počitek (postelja);
Če so vsi rezultati preverjanja znotraj tolerančnih meja v skladu s
Prilogo I Uredbe 3821/85/EGS (poglavje III, točka (f) 2; ob montaži
oziroma točka (f) 3; med uporabo), se na zapisniku označi, da je
tahograf ustrezen.
Prav tako se označi ali zapisi ustrezajo prikazanim in odčitanim
vrednostim na prikazovalni plošči tahografa.
060

Ustreznost /
neustreznost

V primeru, da se pri preverjanju ugotovi kakršnokoli odstopanje, tak
tahograf ne ustreza zahtevam.
Postopek preverjanja se zaključi, izda se negativni zapisnik o
preverjanju. V zapisnik se vpišejo ugotovitve, ki so vzrok za
neustreznost.
V postopku preverjanja nastanejo zapisi na tahografskem vložku ali
izpisi rezultatov preverjanja, ki se priložijo zapisniku o preverjanju.

Tehnik, ki je izvedel preverjanje, izpolni in podpiše zapisnik o
preverjanju in priloži tahografske vložke ali izpise iz digitalnega
Izdelava zapisnika o tahografa.
070
preverjanju
Za stranko se izdela kopija zapisnika brez prilog.
Tehnik podpisan zapisnik o preverjanju in priloge odda odgovorni
osebi (pri rednem dnevnem nadzoru upravitelju delavnice), ki jo
pregleda in to potrdi s svojim podpisom.
080

Zaključek
preverjanja

110 Arhiviranje

V primeru, da ima delavnica v okviru dokumenta Poslovnik kakovosti,
v skladu z izvajanjem SIST EN ISO/IEC 17020, določeno pooblastilo s
katerim upravitelj dnevno prenese te naloge na tehnika, potem se te
naloge prenesejo na tehnika. V pooblastilu mora biti navedeno, da
upravitelj vsaj enkrat mesečno potrdi dokumentacijo s svojim
podpisom. Podpis in datum potrditve se izvede ob podpisu tehnika.
Zapisnik o preverjanju z vsemi prilogami, ki so nastali v postopku, in
delovni nalog se hrani v delavnici 3 leta.
Po preteku tega obdobja se dokumentacija uniči.

6123
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Priloga 10
Postopek preverjanju po servisiranju

Št.

Zaporedje aktivnosti,
nalog in opravil

010

Vizualni pregled
tahografa

020

Ugotovitev
identičnosti

Preverjanje
popravljenega
030
tahografa po
končanem servisu

060

Ustreznost /
neustreznost

Opis izvajanja aktivnost, nalog in opravil
Tehnik pred začetkom preverjanja opravi vizualni pregled tahografa z
namenom ugotovitve morebitnih mehanskih poškodb.
Po vizualnem pregledu je potrebno preveriti ali se podatki na tipski
ploščici, ki je v tahografu, ujemajo s tahografom, in ali ima tahograf
odobritev tipa.
Če tahograf nima odobritve tipa, se preverjanje ne opravi.
V postopku preverjanja tahografa se izdela zapis na tahografskem
vložku po predvidenem postopku, ki je predlagan s strani proizvajalca,
in se ugotovi, če tahograf ustreza predpisanim zahtevam. Tahografski
vložek se priloži zapisniku o preverjanju.
Če so vsi rezultati preverjanja znotraj tolerančnih meja v skladu s
Prilogo I Uredbe (poglavje III, točka (f) 1; pred montažo), se na
zapisniku označi, da je tahograf ustrezen oziroma, da ustreza
zahtevam proizvajalca. Prav tako se označi ali zapisi ustrezajo
prikazanim in odčitanim vrednostim na prikazovalni plošči tahografa. V
primeru, da se pri preverjanju ugotovi kakršnokoli odstopanje, tak
tahograf ne ustreza zahtevam. Postopek preverjanja se zaključi, izda
se negativni zapisnik o preverjanju. V zapisnik se vpišejo ugotovitve,
ki so vzrok za neustreznost.
Nastanejo testni diagramski lističi, ki se priložijo zapisniku o
preverjanju.

070

Pregled plombiranih
mest

Pred zaključkom preverjanja se pregledajo vsa servisna plombirana
mesta, ki se po potrebi tudi plombirajo.
Ko tehnik konča s preverjanjem, podpiše zapisnik o preverjanju in
odda dokumentacijo odgovorni osebi (pri rednem dnevnem nadzoru
upravitelju delavnice), ki jo pregleda in to potrdi s svojim podpisom.

V primeru, da ima delavnica v okviru dokumenta Poslovnik kakovosti,
080 Zaključek preverjanja v skladu z izvajanjem SIST EN ISO/IEC 17020, določeno pooblastilo s
katerim upravitelj dnevno prenese te naloge na tehnika, potem se te
naloge prenesejo na tehnika. V pooblastilu mora biti navedeno, da
upravitelj vsaj enkrat mesečno potrdi dokumentacijo s svojim
podpisom. Podpis in datum potrditve se izvede ob podpisu tehnika.

110 Arhiviranje

Zapisnik o preverjanju z vsemi prilogami, ki so nastali v postopku, in
delovni nalog, se hrani v delavnici 3 leta.
Po preteku tega obdobja se dokumentacija uniči.
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Priloga 11
Postopek kontrole zapisovalne opreme
Št.

010

Zaporedje
aktivnosti, nalog in
opravil
Sprejem zahteve
stranke

Opis izvajanja aktivnost, nalog in opravil
Predstavnik delavnice sprejme stranko.
Predstavnik delavnice sprejme zahtevo stranke in v TAHOEV odpre
delovni nalog z navedbo predmeta in namenom delovnega naloga.
Stranka predloži prometno dovoljenje in/ali homologacijo vozila, iz
katerega se prepišejo potrebni podatki o vozilu.
Predstavnik delavnice pridobi podatke o zapisovalni opremi in podatke
o zaznavalu gibanja.
Predstavnik delavnice pridobi podatke o napravi za omejevanje
hitrosti, če jo je mogoče identificirati
Predstavnik delavnice pregleda vozilo glede morebitnih vizualnih
poškodb na vozilu.

015

Predstavnik delavnice podatke o vozilu, zapisovalni napravi, napravi
Sprejem vozila
za omejevanje hitrosti in vizualnih poškodbah vpiše v zahtevek/delovni
opremljenega s
nalog (Priloga 1).
tahografom in/ali
napravo za
V delovni nalog se vpišejo splošni podatki, predvsem predmet
omejevanje hitrosti
zahtevka in namen zahtevka, ki je podan s strani stranke.
v postopek kontrole
Vpišejo se podatki o lastniku ali uporabniku vozila (pravna oseba) in
podatki o plačniku (pravna oseba).
V primeru poškodovanih plomb prevzame od stranke potrdila o
poškodovanju ali izjavo stranke glede poškodbe plomb.
Izpiše se zahtevek/delovni nalog, ki ga stranka podpiše dvakrat in
predstavnik delavnice enkrat.
Predstavnik delavnice preda delovni nalog v delavnico oz. tehniku
delavnice.
Tehnik prevzame vozilo in delovni nalog.

019

Prevzem vozila
V okviru informacijskega sistema TAHOEV izdela izpis obrazca za
opremljenega s
ročno vpisovanje ugotovitev in rezultatov kontrole in začne postopek
tahografom in/ali
kontrole.
napravo za
omejevanje hitrosti Tehnik lahko uporabi za ročno vpisovanje ugotovitev in rezultatov tudi
v postopek kontrole obrazec, ki ga ima delavnica uvedenega za ta namen v okviru sistema
kakovosti.
Tehnik preveri podatke o:

020

Postopek kontrole






vozilu,
zapisovalni opremi,
napravi za omejevanje hitrosti,
zaznavalu gibanja.
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Preverijo se dimenzije pnevmatik, pritisk v pnevmatikah in globina
profila pnevmatik.
V primeru, da dimenzije pnevmatik ne ustrezajo podatkom v
dokumentu glede homologacije vozila, in da ni ustrezna globina
profila, se vozilo zavrne. Izda se zapisnik o kontroli, kjer se navede
razlog zavrnitve.
V primeru, da dimenzije pnevmatike niso vpisane v dokument glede
homologacije vozila, se vozilo zavrne in napoti da se izvede
homologacijski postopek. Izda se zapisnik o kontroli, kjer se navede
razlog zavrnitve.
Opravi se vizualno kontrolo tahografa, zaznavala gibanja in/ali
naprave za omejevanje hitrosti glede morebitnih poškodb.
Preveri se stanje plomb in podatke o pregledu plomb tahografa,
zaznavala gibanja in/ali naprave za omejevanje hitrosti ter se vnese v
zapisnik o kontroli.

021

Ugotovitev o vrsti
tahografa

Tehnik ugotovi ali gre za:
 analogni tahograf:
- mehanske izvedbe
- elektronske izvedbe, ali za
 digitalni tahograf:
- ustreznost verzije tahografa glede na datum začetka
uporabe vozila v skladu z Uredbo3821/85/EGS
- ustreznost verzije zaznavala gibanja
- prisotnost drugega signala gibanja (npr IMS signal)
Izvede se popolna izgraditev analognega tahografa mehanske
izvedbe. Preveri se prisotnost plomb na zadnji strani tahografa.

022

Analogni tahograf Izvede se meritev l in w.
mehanske izvedbe
Potrebna je mehanska uskladitev w glede na k tahografa s pomočjo
mehanskih prenosov.
Na izgrajenem tahografu se izvede postopek preverjanja (glej opis
postopka preverjanja).
Pri izvajanju preverjanja se ugotavljajo dovoljena odstopanja med
uporabo, ki so navedena v Prilogi I Uredbe 3821/85/EGS (poglavje III,
točka (f) 3; med uporabo).
Po uspešno izvedenem preverjanju se tahograf ponovno vgradi v
vozilo in se nadaljuje s postopkom kontrole – funkcionalni preizkus.

022.9

Rezultati preverjanja tahografa se vpišejo v zapisnik o kontroli.
Tahografski vložki, ki so nastali v postopku preverjanja, se priložijo k
zapisniku o kontroli.
Po spodaj opisanih postopkih se izvede kontrola naprave za
omejevanje hitrosti-funkcionalni preizkus.

023

Analogni tahograf
elektronske
izvedbe

Analogni tahograf elektronske izvedbe se ne izgradi v celoti, temveč
se samo izvleče z namenom kontrole plombiranih mest na zadnjem
pokrovu oz. delu tahografa.
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Na tahograf se priključi kontrolni kabel in se priključi na simulator
(etalon za preizkus tahografov).
Izvede se meritev l (030) in w (040) in uskladitev konstante k.
Konstanta tahografa k se uskladi glede na izmerjeno vrednost w
glede na izvedbo tahografa:
 z nastavitvijo potenciometra v primerjavi z etalonom za
tahografe;
 mikro stikala (nastavitev k – mikro stikala, glede na w po
nastavitvenih tabelah proizvajalca);
 z vpisom podatka k v spomin tahografa s pomočjo etalona za
tahografe, točno na izmerjeno vrednost w.
023.9

Izvede se postopek preverjanja po prilogi 9 (od 030 do vključno 060).
Pri izvajanju preverjanja se ugotavljajo dovoljena odstopanja ob
nameščanju, ki so navedena v Priloga I k Uredbi Sveta 3821/85/EGS
(poglavje III, točka (f) 3; med uporabo). V primeru izrednega pregleda
se ugotavlja dovoljena odstopanja med uporabo.
Po uspešno izvedenem preverjanju se nadaljuje s postopkom
kontrole – funkcionalni preizkus (060).
Rezultati preverjanja tahografa se vpišejo v zapisnik o kontroli.
Tahografski vložki, ki so nastali v postopku preverjanja, se priložijo k
zapisniku o kontroli.

024

Digitalni tahograf

Odvzamejo se vse kartice iz digitalnega tahografa.
Izvede se izpis tehničnih podatkov o napravi (digitalni tahograf in

024.1

.
zaznavala gibanja). Simbol izpisa
Tehnični podatki se preverijo s podatki v delovnem nalogu.
Izvede se odklop zaznavala gibanja pri zaznavalu gibanja.

024.2

024.3
024.4
024.5
024.6
024.7
024.9

V meniju digitalnega tahografa se izbere meni zabeleženih napak in
se izdela izpis napak, kjer je viden ta odklop in se obkroži na izpisu.
.
Simbol izpisa
Izvede se analiza in primerjava napak v skladu s prilogo 12 in se o
nadaljnjem postopku kontrole pisno opredeli na izpisku napak.
Ponovno priključiti zaznavalo gibanja.
Digitalni tahograf se ne izgradi v celoti, temveč se izvleče z namenom
kontrole priključka tahografa.
Vstaviti kartico delavnice.
Zamenjati baterijo za neprekinjeno napajanje (odvisno od proizvajalca
digitalnega tahografa).
Ponovno aktivirati zaznavalo gibanja.
Na digitalni tahograf se priključi kontrolni kabel in se priključi na
simulator (etalon za preizkus tahografov).
Izvede se meritev l (030) in w (040) in uskladitev konstante k.
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Izvede se postopek preverjanja po prilogi 9 (od 030 do vključno 060).
Pri izvajanju preverjanja se ugotavljajo dovoljena odstopanja ob
nameščanju, ki so navedena v Prilogi IB Uredbe 3821/85/EGS
(poglavje III). V primeru izrednega pregleda se ugotavlja dovoljena
odstopanja med uporabo.
Po uspešno izvedenem preverjanju se nadaljuje s postopkom
kontrole – funkcionalni preizkus (060).
Rezultati preverjanja digitalnega tahografa se vpišejo v zapisnik o
kontroli.
Izdela se izpis tehničnih podatkov in se preveri s podatki, ki so
024.12

vneseni. Simbol izpisa

Preveri se razpoložljivost najmanj ene role papirja za tiskanje.

024.13

Pripraviti štiri izpise iz digitalnega tahografa, ki se priložijo k zapisniku
o kontroli.

024.14

030

040

.

Meritev obsega
avtoplaščev l

Izvede se meritev obsega avtoplaščev l po eni izmed naslednjih
metod:
 meritev na valjih (minimalno 10 obratov valjev);
 meritev obsega kolesa na ravni stezi ( minimalno 10 obratov
koles);
 osno središčna meritev.

Izvede se meritev koeficienta w po eni izmed metod:
 vozilo se z lastnim pogonom premika v ravni črti, na ravni
površini v razdalji 1000 m, s hitrostjo 50 km/h, ±5 km/h.
Meritev koeficienta
 na valjih pri vrtenju valjev v razdalji najmanj 20 m in s hitrostjo
w
cca 5 km/h.
 merilna steza najmanjše dolžine 20 m s hitrostjo najmanj cca
5 km/h.
Kontrolo naprave za omejevanje hitrosti se opravi na podlagi
Pravilnika o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil.

050

060

Kontrola naprave
za omejevanje
hitrosti

Funkcionalni
preizkus

Če naprava za omejevanje hitrosti ni nastavljena pravilno, se takšno
vozilo zavrne.
Podatke o nastavitvi se vnese v zapisnik o kontroli. V primeru, da je
vozilo opremljeno samo z napravo za omejevanje hitrosti, se izdela
samo zapisnik o kontroli naprave za omejevanje hitrosti.
Po končanem postopku uskladitve w in k, tehnik izvede funkcijsko
kontrolo električnih naprav v vozilu in preizkusi funkcionalno
delovanje celotnega sistema tahografa.
Vstavi se kartica delavnice v režo digitalnega tahografa (voznik 1) in

060.10

060.11

Pregled aktivnosti
tehnika

.
se izdela izpis 24h. Simbol izpisa
Na izpisu morajo biti razvidne aktivnosti, ki jih je tehnik izvedel v
postopku kontrole in podatek o prevoženi razdalji med izvajanjem
kontrole.
Odstrani se kartica delavnice.
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070

Plombiranje

075

Izdelava nalepk
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Po uspešno izvedeni kontroli se izvede postopek plombiranja.
Plombiranje se izvede s plombami, ki vsebujejo oznako, ki je delavnici
dodeljena ob odobritvi.
Izdelajo se nalepke s predpisano vsebino v skladu z Uredbo
3821/85/EGS z vsemi dopolnitvami.
Večja nalepka se nalepi na vidno mesto (običajno nosilec vrat).
Manjša nalepka, ki vsebuje samo podatek o konstanti tahografa se
nalepi na analogni tahograf.
Tehnik, ki je kontroliral tahograf, iz ročnih zapisov ugotovitev in
rezultatov kontrole ( iz obrazca, ki je nastal v koraku 019) vnese
podatke v TAHOEV, kje se nato oblikuje in izpiše zapisnik o kontroli.

080

Izdelava zapisnika
o kontroli

Tehnik podpiše zapisnik o kontroli in priloži testne diagramske
ploščice, na katere napiše osnovne podatke o tahografu in vozilu ali
izpise iz digitalnega tahografa in ročne zapise ugotovitev in rezultatov
kontrole in odda dokumentacijo odgovorni osebi (pri rednem dnevnem
nadzoru upravitelju delavnice), ki jo pregleda in to potrdi s svojim
podpisom.
V primeru, da ima delavnica v okviru dokumenta Poslovnik kakovosti,
v skladu z izvajanjem SIST EN ISO/IEC 17020, določeno pooblastilo s
katerim upravitelj dnevno prenese te naloge na tehnika, potem se te
naloge prenesejo na tehnika. V pooblastilu mora biti navedeno, da
upravitelj vsaj enkrat mesečno potrdi dokumentacijo s svojim
podpisom. Podpis in datum potrditve se izvede ob podpisu tehnika.

080.1

080.2

Zapisnik o kontroli
ustrezen

Zapisnik o kontroli
neustrezen

V primeru, da zapisovalna oprema in z njo povezani elementi delujejo
v skladu z določili zakonodaje in da deluje brezhibno, ali so njegova
odstopanja dovoljena, se postopek kontrole zaključi z izdajo
pozitivnega zapisnika o kontroli.
V primeru, da se med postopkom kontrole ali pa že pred tem ugotovi,
da tahograf ne deluje brezhibno, ali so njegova odstopanja večja od
dovoljenih, se postopek kontrole zaključi z izdajo negativnega
zapisnika o kontroli.
Stranko se seznani z mesti, ki so plombirana.

100

Izročitev vozila
stranki

Zapisnik o kontroli se predloži stranki, ki je podala delovni nalog in se
jo seznani z rezultati kontrole. Zapisnik o kontroli se hrani v delavnici
tri leta od datuma nastanka, nato se dokument uniči.
Stranka na delovnem nalogu s podpisom potrdi prejem vozila.
Delavnica izroči stranki certifikat o kontroli, katerega vsebina in oblika
sta določeni v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020.

105

Certifikat o kontroli

110

Arhiviranje

115

Obračun storitve

Kopijo certifikata delavnica v elektronski obliki hrani tri leta od datuma
nastanka, nato se hranjenje uniči.
Zapisnik o kontroli z vsemi prilogami, ki so nastali v postopku, in
delovni nalog se hrani v delavnici 3 leta. Po preteku tega obdobja se
dokumentacija uniči.
Na podlagi zaključenega delovnega naloga se stranki izda račun za
opravljeno storitev.
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Priloga 12
Postopek kontrole z referenčnim kablom.
Št.

Zaporedje aktivnosti,
nalog in opravil

Kontrola v primeru suma na manipulacijo tahografa
z uporaba referenčnega kabla
Iz izpisov digitalnega tahografa :
- tehnični podatki (izpis nastal po Prilogi 11, korak 024.1),
- napake vozila (izpis nastal po Prilogi 11, korak 024.2),
tehnik izvede analizo in primerjavo napak od datuma izvedene zadnje
redne kontrole in obkroži naslednje primere:
V primeru:
) je vidna:
1. izpisa tehničnih podatkov (
o zamenjave zaznavala gibanja po izvedeni redni kontroli ( ),

010 Izpisi, analiza

)je vidna:
2. izpisa napake vozila (
o prekinitve napajanja, ki je daljša od 5 min, od zadnje redne
kontrole in ni ustreznega potrdila o vzroku prekinitve (

o napake v podatkih gibanja (
o kršitev varnosti (

),

),

),

o navzkrižje glede gibanja vozila (

o napaka pri prenosu podatkov (
o napaka na zaznavalu gibanja (

),
),
),

se za kontrolo tahografa izbere metoda referenčnega kabla.
Obstoječa povezava digitalnega tahografa in zaznavala gibanja se
nadomestiti z referenčnim kablom.
Zaznavalo gibanja se aktivira.
Izstavi se kartica delavnice in se izdela izpis tehničnih podatkov
020

030

), kjer se preveri ujemanje serijske številke zaznavala gibanja.
Metoda referenčnega (
kabla
V primeru različnih serijskih številk je potrebno odpraviti napako.
V primeru ujemanja serijskih številk zaznavala gibanja in več kot
) od
petkrat zabeleženem navzkrižju glede gibanja vozila (
izvedene zadnje kontrole tahografa se zamenja zaznavalo gibanja.
Če ima uporabnik vozila dokazilo, da je popravil drugi izvor gibanja se
zaznavalo gibanja ne zamenja. Delavnica naredi kopijo tega potrdila.
V primeru različnih serijskih številk zaznavala gibanja in o odkritih
posegih v sistem se preko informacijskega sistema obvesti pristojni
Postopek delavnice v nadzorni organ, ki v roku petih delovnih dni izvede inšpekcijski nadzor
primeru odkritih
v delavnici in z morebitno izgrajeno napravo za manipulacijo postopa
posegov v sistem
smiselno v skladu z zakonom.
in
obveščanje pristojnih Delavnica izgrajeno napravo zadrži do inšpekcijskega pregleda.
organov
Delavnica postopa v skladu s tem določilom tudi v primeru izvedbe
postopka kontrole.

«.
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Priloga 2
»

Izdajatelj:
SI xx
Naziv delavnice
Naslov delavnice
Poštna številka in kraj delavnice
Tel: 00 000 00 00, Fax: 00 000 00 00
Epošta: delavnica@domena.si

LOGOTIP
delavnice

LOGOTIP
SA

Priloga 13

CERTIFIKAT O KONTROLI
št.* SI xxXXXXXXXXXX
Vrsta kontrole
Predmet kontrole
Tahograf

Serijska številka:
Tip:
Vrsta:
Številka homologacije:
Proizvajalec:

Omejilnik hitrosti

Naprave ni mogoče identificirati: DA / NE
ali
Serijska številka:
Tip:
Številka homologacije:
Proizvajalec:

Izjava o skladnosti
Tahograf izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 165/2014 o tahografih v cestnem prometu
Omejilnik hitrosti izpolnjuje zahteve Pravilnika o delih in opremi vozil

Zaznavalo gibanja
Serijska številka:

Tip:

Kraj in datum kontrole
Datum kontrole:

Ime in priimek

podpis odgovorne osebe

Kraj kontrole:

žig izdajatelja

datum izdaje

*Številka certifikata je enaka številki zahtevka na zapisniku o kontroli, ki se nahaja pri izdajatelju.
Rezultati kontrole se nanašajo izključno na naročeno delo oziroma kontrolirani predmet.

«.
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
izdaja ministrica za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
prihodnost, ki ga je sprejel ustanovitelj ustanove na 34. redni
seji Vlade Republike Slovenije dne 29. 4. 2015 in je bil potrjen
z notarskim zapisnikom opr. št. SV 467/15 dne 28. 5. 2015.
Št. 021-1/2015/3
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2015-1811-0116
Karl Erjavec l.r.
Minister
za zunanje zadeve

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi
1. člen
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS,
št. 102/12, 20/14 in 57/14) se besedilo 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v
nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), zadnjič
spremenjeno z:
– Delegirano Direktivo Komisije (EU) 2015/573 z
dne 30. januarja 2015 o spremembi Priloge IV k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri
uporabi svinca v polivinilkloridnih senzorjih v diagnostičnih in
vitro medicinskih pripomočkih zaradi prilagoditve tehničnemu
napredku (UL L št. 94 z dne 10. 4. 2015, str. 4),
– Delegirano Direktivo Komisije (EU) 2014/574 z
dne 30. januarja 2015 o spremembi Priloge IV k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo živega srebra v sistemih intravaskularnega ultrazvočnega slikanja zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L
št. 94 z dne 10. 4. 2015, str. 6), in
– Delegirano Direktivo Komisije (EU) 2015/863 z dne
31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi seznamom omejenih
snovi (UL L št. 137 z dne 4. 6. 2015, str. 10).«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35/2015
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EVA 2015-2711-0016
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica za zdravje

2202.

Odločba o soglasju k Aktu o spremembah Akta
o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko
prihodnost

Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo in št. 91/05 – popr.) o vlogi Ustanove – Centra za
evropsko prihodnost, Grajska cesta 1, 1234 Loka pri Mengšu,
v upravni zadevi izdaje soglasja k spremembi akta o ustanovitvi
izda naslednjo

ODLOČBO
Ministrstvo za zunanje zadeve soglaša z Aktom o spremembah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko

USTAVNO SODIŠČE
2203.

Sklep o zavrženju zahteve

Številka: U-I-23/15-9
Datum: 2. 7. 2015

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Kopru, na seji 2. julija
2015

s k l e n i l o:
Zahteva za oceno ustavnosti 432., 433. in 434. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.

Obrazložitev
1. Okrožno sodišče v Kopru (v nadaljevanju predlagatelj)
izpodbija 432., 433. in 434. člen Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-1). V zahtevi
navaja, da se je vprašanje ustavnosti navedenih določb zastavilo pri odločanju v odškodninski zadevi št. P 673/2010, zato je
postopek prekinilo. Zahtevi je priložilo sklep Okrožnega sodišča
v Kopru št. P 673/2010 z dne 27. 11. 2014.
2. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del zakona, ki bi ga moralo uporabiti protiustaven, mora na podlagi
156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) prekiniti postopek in z zahtevo začeti postopek za oceno njegove ustavnosti.
Če navedena pogoja nista izkazana, Ustavno sodišče zahtevo
zavrže (prvi odstavek 25. člena ZUstS).
3. Predlagatelj je v zahtevi navedel, da je postopek
odločanja, v katerem se mu je zastavilo vprašanje ustavnosti
izpodbijane ureditve, prekinil. Zahtevi je priložil kopijo sklepa
o prekinitvi postopka z dne 27. 11. 2014, ki ne vsebuje potrdila o pravnomočnosti. Ustavno sodišče je predlagatelja z
dopisom z dne 15. 4. 2015 obvestilo, da zahteva ne vsebuje
podatkov, ki so potrebni za odločanje Ustavnega sodišča
o njeni utemeljenosti, in ga pozvalo, naj v določenem roku
sporoči podatek o pravnomočnosti ter predloži kopijo sklepa o
prekinitvi postopka s potrdilom o pravnomočnosti. Predlagatelj
je z dopisom z dne 28. 4. 2015 sporočil, da sklep o prekinitvi
postopka ni pravnomočen, ker o pritožbi zoper njega še ni
odločeno.
4. Tako dejstvo prekinitve postopka kot tudi to, da mora
sodnik izkazati, da mora izpodbijano zakonsko določbo uporabiti v postopku, v katerem odloča, napolnjujeta okvir proce-
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sne predpostavke iz 156. člena Ustave in iz prvega odstavka
23. člena ZUstS, ki mora biti izpolnjena za začetek postopka
za oceno ustavnosti zakona. Ker je zoper sklep o prekinitvi
postopka dovoljena pritožba (prvi odstavek 363. člena Zakona
o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZPP), ki lahko privede do drugačne
odločitve o prekinitvi postopka, mora biti odločitev o prekinitvi
postopka zaradi vložitve zahteve za oceno ustavnosti pravnomočna. Navedeno izkaže predlagatelj s predložitvijo sklepa o
prekinitvi postopka, opremljenega s potrdilom o pravnomočnosti. Ker predlagatelj sam ugotavlja, da sklep o prekinitvi
postopka še ni pravnomočen, ni izpolnjen pogoj za začetek
postopka za oceno ustavnosti iz 156. člena Ustave in prvega
odstavka 23. člena ZUstS. Ustavno sodišče je zato zahtevo
predlagatelja zavrglo.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
prvega odstavka 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega
odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in
56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa,
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest
Petrič, Jasna Pogačar in dr. Jadranka Sovdat. Sklep je
sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2204.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Državnotožilskega sveta

Na podlagi 107. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol,
47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15) je Državnotožilski svet na 49. seji dne 13. 7. 2015 sprejel naslednje

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
Državnotožilskega sveta
1. člen
V Poslovniku Državnotožilskega sveta (Uradni list RS,
št. 106/11 in 9/12) se v četrtem odstavku 17. člena za besedo
»ga« črta besedilo »naslednji delovni dan«.
2. člen
Za dosedanjim 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b,
23.c, 23.d, 23.e in 23.f člen, ki se nanašajo na Komisijo za etiko
in integriteto ter se glasijo:
»23.a člen
Komisija za etiko in integriteto (v nadaljevanju Komisija):
– sprejema načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo
kršitev Kodeksa državnotožilske etike (v nadaljevanju Kodeks);
– izdaja priporočila za spoštovanje pravil državnotožilske
etike in integritete v skladu s Kodeksom;
– sprejema smernice s področja državnotožilske etike in
integritete v skladu s Kodeksom;
– v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju
skrbi za izobraževanje in usposabljanje državnih tožilcev na
področju državnotožilske etike in integritete.

Št.

53 / 17. 7. 2015 /

Stran

6133

23.b člen
Komisijo sestavljajo trije državni tožilci.
Člane Komisije imenuje Državnotožilski svet za dobo šest
let z možnostjo ponovnega imenovanja: dva člana imenuje izmed kandidatov, ki jih s kratko utemeljitvijo predlagajo državna
tožilstva preko vodij na poziv Državnotožilskega sveta, enega
pa izmed članov Državnotožilskega sveta.
Člani Komisije ne smejo biti niti ne smejo postati člani
organov, ki so pristojni za ocenjevanje državnotožilske službe
ali za vodenje in odločanje v disciplinskih postopkih.
23.c člen
Članu Komisije za področje etike in integritete preneha
funkcija pred potekom mandata:
1. če mu je izrečena disciplinska sankcija;
2. če Državnotožilski svet s pravnomočno oceno tožilske
službe ugotovi, da državni tožilec ne ustreza tožilski službi ali
ne izpolnjuje pogojev za napredovanje;
3. če Komisija oceni, da je s svojimi ravnanji kršil Kodeks;
4. če mu preneha državnotožilska funkcija ali je razrešen;
5. z odstopom;
6. s potekom mandata člana Državnotožilskega sveta.
Državnemu tožilcu, ki ga Državnotožilski svet izmed predlaganih kandidatov imenuje namesto člana Komisije, ki mu je
funkcija prenehala, poteče mandat z iztekom mandata državnega tožilca, katerega je nadomestil.
23.d člen
Člani Komisije izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika za dobo dveh let z možnostjo ponovne
izvolitve.
23.e člen
Komisija na podlagi prejetih predlogov odloči, katere zadeve bo sprejela v obravnavo. O sklepu, da predloga ne bo
obravnavala, predlagatelja obvesti s kratko obrazložitvijo.
Komisija vselej obravnava predloge članov Komisije, Državnotožilskega sveta, generalnega državnega tožilca RS in
ministra, pristojnega za pravosodje, ter v primeru, ko na podlagi
danega predloga ne sprejme mnenja, priporočila ali smernic,
predlagatelja obvesti s kratko obrazložitvijo.
Potem, ko Komisija sprejme sklep o obravnavanju zadeve, mora državnega tožilca, katerega ravnanje bo obravnavala,
seznaniti s predlogom preko vodje in ga pozvati, da v 15-ih
dneh pisno predstavi svoje stališče. Državnemu tožilcu mora
na njegov predlog ali na predlog člana Komisije omogočiti tudi
ustno predstavitev tega stališča na seji Komisije.
23.f člen
Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoča dva člana
Komisije.
Sklep je sprejet, če zanj glasujeta najmanj dva člana
Komisije.
Komisija objavi sprejeta načelna mnenja, priporočila in
smernice na spletnih straneh Vrhovnega državnega tožilstva
RS in Državnotožilskega sveta. Državnotožilski svet jih lahko
upošteva pri izdelavi ocene tožilske službe.
Delo v Komisiji je častno, člani pa so upravičeni do povračila potnih stroškov.«
3. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
DTS št. 1010/13-10
Ljubljana, dne 15. julija 2015
Alenka Mežnar l.r.
predsednica Državnotožilskega sveta
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2205.

Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil
o izobraževanju na GEA College – Fakulteti
za podjetništvo

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu – uradno
prečiščeno besedilo – ZviS – UBP7 (Uradni list RS, št. 32/12 –
s spremembami) in 28. člena Statuta GEA College – Fakultete
za podjetništvo, je Senat GEA College – Fakultete za podjetništvo na 2015 – 5 seji, dne 22. 5. 2015, sprejel

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom ter potrdil
o izobraževanju na GEA College
– Fakulteti za podjetništvo
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na GEA College – Fakulteti za podjetništvo (v nadaljevanju
pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom
GEA College – Fakulteti za podjetništvo (v nadaljevanju GEA
College – FP).
2. člen
GEA College – FP izdaja diplome in dvojnike diplom.
Navedene listine so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih
študentom ali diplomantom izda GEA College – FP.
3. člen
GEA College – FP izdaja naslednjo vrsto diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi,
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi
I. stopnje,
– diplomo o pridobljeni specializaciji,
– diplomo o pridobljeni magistrski izobrazbi II. stopnje.
4. člen
Diplomo dobi študent/-ka, ki opravi vse obveznosti po
študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
5. člen
Diploma se izdaja v slovenskem jeziku. Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo GEA College – FP.
Izdaja se na posebnem papirju, ki je zaščiten s slepim tiskom
(znakom – napisom GEA College v spodnjem delu na sredini).
Na papirju dimenzij 235 mm x 336 mm je v sredini zgornjega
dela natisnjen znak GEA College – FP. V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta/ke, ime akreditiranega študijskega programa ter smer

Uradni list Republike Slovenije
oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali
področij, podeljeni strokovni naslov, datum zaključka.
Diploma ima zaporedno številko (levo spodaj), datum in
kraj izdaje (levo spodaj pod številko diplome), pečat samostojnega visokošolskega zavoda ter podpis dekana/dekanje
zavoda (desno spodaj), na katerem je študij potekal.
Vzorec diplomskih listin je objavljen v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
6. člen
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine
obrazca Priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku
so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme
minister, pristojen za visoko šolstvo (Uradni list RS, št. 56/07
ter 39/12).
7. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti,
uvede GEA College – FP skladno z veljavnimi predpisi ustrezne
postopke.
8. člen
GEA College – FP izda dvojnik diplome diplomantu, ki je
ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če
je iz evidence, ki jo vodi GEA College – FP razvidno, da mu je
bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se uporablja za izdajo
diplom GEA College – FP, s tem, da je v zgornjem desnem kotu
na prvi strani napisano, da gre za dvojnik. Na dvojniku diplome
se z izjemo zaporedne številke diplome navedejo podatki, ki
jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se
namesto lastnoročnega podpisa pri imenih in priimkih podpisnikov zapiše »l.r.«. Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni
dekan/dekanja GEA College – FP podpiše klavzulo o skladnosti
podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome
se odtisne pečat GEA College – FP. V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj
s podatki o preklicu izvirnika.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. maja 2015
izr. prof. dr. Jaka Vadnjal l.r.
predsednik senata GEA College – FP
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OBČINE
AJDOVŠČINA
2206.

Pravilnik o povračilu stroškov šolskih
prevozov oseb s posebnimi potrebami

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. seji
dne 23. 6. 2015 sprejel

5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9.
2015 dalje.
Št. 603-1/2015
Ajdovščina, dne 23. junija 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

PRAVILNIK
o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb
s posebnimi potrebami
1. člen
S tem Pravilnikom se ureja povračilo stroškov šolskih
prevozov (v nadaljnjem besedilu: povračilo stroškov) polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v
nadaljevanjem besedilu: osebe s posebnimi potrebami), ki so
vključene v vzgojno-izobraževalne programe na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
2. člen
Upravičenec do povračila stroškov po tem pravilniku je
starš, skrbnik oziroma rejnik osebe s posebnimi potrebami, ki je
vključena v vzgojno-izobraževalni program na podlagi odločbe
o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Oseba s posebnimi potrebami, za katero se zagotavlja
povračilo stroškov, mora imeti stalno prebivališče v Občini
Ajdovščina.
3. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do povračila:
– starš, skrbnik oziroma rejnik vloži vlogo za povračilo
stroškov na sedež Občine Ajdovščina pred začetkom novega
šolskega leta ali ob prejemu odločbe o usmeritvi,
– k vlogi je potrebno priložiti potrdilo o šolanju, ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov tudi odločbo
o usmeritvi.
Upravičenec pridobi pravico do povračila stroškov prevoza na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava. Pravica
do povračila stroškov se prizna za čas vključitve v javno šolo
oziroma v javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: šola/zavod) in
sicer z mesecem, v katerem je bila vložena vloga za povračilo
stroškov.
Pravice do povračila stroškov ni mogoče pridobiti v primeru, ko lahko oseba s posebnimi potrebami koristi organizirane
šolske prevoze s strani Občine Ajdovščina na relaciji bivališče–zavod/šola.
4. člen
Povračilo stroškov se izplačuje mesečno, na podlagi:
– dejansko prevoženih kilometrov starša, skrbnika oziroma rejnika, ki izvaja prevoz na relaciji: bivališče–šola/zavod– bivališče za prevoz v šolo in bivališče–šola/zavod–bivališče za
prevoz iz šole domov,
– mesečne evidence prisotnosti v šoli/zavodu,
– višine kilometrine.
Kilometrina se določi v višini povračila stroškov za prevoz
na delo, ki se v skladu Uredbo o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ne všteva
v davčno osnovo.
Sredstva se upravičencem nakaže na njihov osebni račun
za pretekli mesec in sicer najkasneje v roku desetih dni od
prejetja evidence prisotnosti s strani šole/zavoda.

BOVEC
2207.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju
nepremičnega premoženja Občine Bovec
v najem

Občinski svet Občine Bovec je na 2. korespondenčni
seji dne 7. 7. 2015 na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec
(Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju
nepremičnega premoženja Občine Bovec
v najem
1. člen
V Pravilniku o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem (Uradni list RS, št. 55/11, 76/12) se v
Ceniku oddaje v najem zemljišča in gospodarskih objektov
doda rubriko »avtodomsko postajališče« s ceno »0,2 €/m2
na mesec«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2011
Bovec, dne 7. julija 2015
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

CERKNICA
2208.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja
CE-34S Loško v Cerknici

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1b, 108/09, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.),
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14
– odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) župan Občine Cerknica
sprejema

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja
CE-34S Loško v Cerknici
(Uradni list RS, št. 41/09)
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1. člen

7. člen
(obveznost financiranja)
Finančna sredstva za pripravo SD OPPN bo pripravljavec
zagotovil v poračunu Občine Cerknica za leto 2015.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3500-002/2015
Cerknica, dne 1. julija 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

DOBJE

2. člen
(območje in predmet SD OPPN)
Območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev je celotna enota urejanja prostora CE 32 in obsega zemljišča s parc.
št. 2692/12, 2692/6, 2692/7, 2692/8, 2692/4, 2692/9, 2692/14,
2692/11, 2692/2, 2692/15, 2692/3, 2692/18, 2692/10, 2692/13,
2692/5, 2692/17, vse k.o. Cerknica. Območje meri cca 1,41 ha.
Na območju je po obstoječem aktu predvidenih 13 individualnih
stanovanjskih hiš.
Predmet SD OPPN je dopolnitev izvedbenih pogojev glede dopustnih odmikov pomožnih objektov od parcelnih meja.
Grafični del odloka se ne spreminja.

2209.

ODLOK
o proračunu Občine Dobje za leto 2015

(skrajšani postopek priprave)

4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2015 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

Ker gre za minimalne spremembe tekstualnega dela, ki se
nanašajo na PIP, zaradi nedoslednosti pri pripravi osnovnega
OPPN, pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

5. člen

2. člen

(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– sklep o začetku priprave julij 2015
– osnutek julij 2015
– sodelovanje javnosti julij 2015
– predlog avgust 2015
– sprejem september 2015.

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.

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

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Glede na predvidene SD OPPN, se ne predvideva pridobivanja smernic ter mnenj, saj predvidene spremembe ne

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11)
in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06
– UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 4. redni seji dne
26. 6. 2015 sprejel

3. člen
Ker se SD OPPN nanašajo samo na posamične prostorsko izvedbene pogoje – PIP, ki ne vplivajo na celovitost
načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč
in objektov, je na podlagi 61.a člena ZPNačrt-a trajanje javne
razgrnitve skrajšana na 15 dni.

6137

posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora, ker gre za
pristojnost občine, da določa pogoje za umeščanje pomožnih
objektov v prostor. Vsebine ki se spreminjajo, so posledica
nedoslednosti pri pripravi osnovnega akta.
V postopek se lahko vključijo nosilci urejanja prostora, če
se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo
delovno področje.

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta – SD OPPN)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici je bil sprejet v letu
2009 z namenom, da se zagotovi zemljišča za individualno
stanovanjsko gradnjo v Cerknici. Zemljišča na območju SD
OPPN so v veliki meri že realizirana, vendar se lastniki nepremičnin soočajo z omejitvami pri gradnji pomožnih objektov.
OPPN sicer dopušča gradnjo dveh pomožnih objektov na
stanovanjsko enoto, vendar določa štiri metrski odmik le-teh
od parcelnih meja, kar je nerealno glede na urbanistično
zasnovo soseske.
Občina je v maju 2012 sprejela nov strateški akt občine,
Odlok o občinskem prostorskem načrtu – OPN, ki za primerljive
stanovanjske soseske in soseske v neposredni bližini, predvideva manjše odmike, zato je smiselno in strokovno pravilno,
da se določila glede pogojev umeščanja pomožnih objektov
na območju poenotijo in se na ta način uskladijo s strateškim
prostorskim načrtom občine.

Stran

v EUR
Proračun
2015
942.949,13
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TEKOČI PRIHODKI (70+71)

661.573,60

DAVČNI PRIHODKI

607.216,49

700 Davki na dohodek in dobiček

571.623,00

703 Davki na premoženje

21.915,11

704 Domači davki na blago in storitve

13.678,38

706 Drugi davki
71

54.357,11

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

12.688,63

712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

74

1.200,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

1.200,00

TRANSFERNI PRIHODKI

280.175,53

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

191.320,53

40

TEKOČI ODHODKI

320.669,95

13.361,00

TEKOČI TRANSFERI

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

III.

1.102.655,55

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

410 Subvencije

43

88.855,00

53.971,00

409 Rezerve

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

–30.385,95

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

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

0

75

VI.

C.

223.837,95
29.500,00
371.289,60
16.377,00
236.540,00
16.859,00

413 Drugi tekoči domači transferi

101.513,60

INVESTICIJSKI ODHODKI

307.526,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

307.526,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

103.170,00

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

71.670,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

31.500,00

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

–159.706,42

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

–160.395,00

35.095,50

KAPITALSKI PRIHODKI

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

42

1.340,00

5.040,81

II.

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

192,17

714 Drugi nedavčni prihodki

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

41

0

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72
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50.822,42

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

IX.

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

X

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

50.822,42

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)

159.706,420

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

–108.884,00

108.884,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1) požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11), ki se uporabijo
za namene določene v tem zakonu,
2) prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
3) odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega
ministrstva,
4) taksa za obremenjevanje vode,
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5) prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za
namene za katere se pobirajo,
6) prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za
investicije,
7) pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Dobje, ki je skrbnik proračunskih postavk. Župan lahko tudi
pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma
od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju oziroma na prvi naslednji seji in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in
njegovi realizaciji.
5. člen
(uporaba sredstev proračuna)
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene in
v okviru sredstev, ki so določena s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že oprav
ljenih storitev in dobav.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se
neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med
letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov,
katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz
naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov,
katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih
investicijah.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene,
pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja
dodeljevanja državnih pomoči.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna mora vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi župan kot skrbnik vseh proračunskih
postavk. Župan lahko za skrbnika proračunske postavke pisno
pooblasti druge osebe.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega proračunskega
uporabnika finančnega načrta odloča o prerazporeditvah pravic
porabe v okviru/med:
1. glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe;
2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5  %
obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana
o prerazporeditvi odpre nov podkonto oziroma poveča obseg
sredstev na podkontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
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projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov
konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa
se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Investicijsko dokumentacijo potrdi župan.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje in uvrstitve NRP)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta,
vrednega nad 80.000,00 EUR, presega 20 % prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo
utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju
Občinskega sveta Občine Dobje.
Novi projekti vrednosti do 10.000,00 EUR se lahko uvrstijo
v NRP tekočega leta na podlagi odločitve župana, projekti vrednosti nad 10.000,01 EUR pa na podlagi odločitve občinskega
sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini
7.500,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 500,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja oziroma zagotavljanja likvidnosti se občina
za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 50.822,42 EUR.
V primeru premostitvenega zadolževanja oziroma zadolževanja za zagotavljanje tekoče likvidnosti v višini nad
50.822,42 EUR je le-to možno s sklepom občinskega sveta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobje, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
12. člen
(zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu
2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0024/2015
Dobje, dne 26. junija 2015
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
2210.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas Poljane 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 17. člena
Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13)
je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 6. redni seji
dne 18. 6. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane
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 Gorenja
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vas - Poljane za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7.
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 702/2014),
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter
– druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane
(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
postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod
ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za
prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov,
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno
kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
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(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje,
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje
ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje,
izračunane na podlagi:
a. predhodnega triletnega obdobja ali
b. triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
(14) »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 davkov ali drugih dajatev;
(16) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije,
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(17) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči 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 zakonodajo 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 gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(21) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(22) »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;
(23) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu,
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(24) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(25) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU
(npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti, vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode);
(26) »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,
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c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko
pravil za državne pomoči in pomoči de minimis, ki imajo
podlago v uredbah komisije EU ter drugih vrst pomoči občine
(pomoči). Vrste pomoči oziroma ukrepov so prikazani v naslednji tabeli:
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 sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (14. člen);
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev
(komasacijo) kmetijskih in gozdnih
zemljišč (15. člen, 43. člen);
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa
znanja in informiranja (21. člen);
UKREP 4: 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 5: Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
(dopolnilne dejavnosti na kmetiji);
UKREP 6: Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva;
UKREP 7: Gozdarski ukrepi: Nove
investicije za delo v gozdu,
Sof. izgradnje ali rekonstrukcije gozd.
vlak).

Ostali ukrepi
občine

UKREP 8: Podpora delovanju
društev/združenj s področja kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja.
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 sektorju, ter v primerih ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju;
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
in ima sedež v občini;
3) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
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(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 3 iz 5. člena tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke prvega odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo
izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani za opravljanje
storitev.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo,
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega
blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost.
8. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja,
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca,
– lokacijo projekta ali dejavnosti,
– seznam upravičenih stroškov,
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
9. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določeni v členih od 10 do vključno 13 tega pravilnika, ne
smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih
14, 15, 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
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(EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če
bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
(4) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT. 702/2014
10. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije,
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …).
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Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki imajo sedež v občini in katerih naložba se
izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha kmetijskih površin,
– predložitev oddane zbirne vloge – obrazec B in geoprostorski obrazec (subvencijska vloga) v tekočem oziroma
preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu
še ni potekel,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (kolikor je to določeno z
javnim razpisom),
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost,
agrarna skupnost …), ki imajo sedež v občini in katerih naložba
se izvaja na območju občine,
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki imajo sedež v občini in katerih naložba se
izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev
kmetijskih zemljišč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha kmetijskih površin,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
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.
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Podukrep 1.3. Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Pomoč se dodeli za nakup nove čebelarske opreme in
čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih
pripomočkov v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo
čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče
pločevine oziroma materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Upravičenci do pomoči:
– čebelarji s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani
v centralni register čebelnjakov in register kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenec mora biti vpisan v centralni register čebelnjakov najpozneje dan pred dnevom oddaje vloge,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži čebelar.
11. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih/gozdnih zemljišč
za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih/gozdnih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi kmetijskih/gozdarskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki imajo sedež v občini in imajo kmetijska/gozdna zemljišča, vključena v zaokrožitev, na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč,
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne
službe,
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
12. člen
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in
informiranja (21. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti 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 izobraževanje, usposabljanje in informiranje,
izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci in člani kmetijskih gospodarstev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v občini in ki 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

Stran

6144 /

Št.

53 / 17. 7. 2015

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 pomoči:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti,
– programa dejavnosti prenosa znanja in informiranja s
predračunom stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo
skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti.
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
13. člen
UKREP 4: 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, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki imajo sedež v občini, se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo ter so lastniki objektov, vpisanih v
register nepremične kulturne dediščine, ki ležijo na območju
občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– 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 predračunom stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) ŠT. 1407/2013
14. 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 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
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– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezanimi dejavnostmi v tretje države ali države članice, kot
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(4) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna,
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(7) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de
minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne
sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo
v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
občine ali Unije.
(8) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje
uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije
(EU) št. 1407/2013.
15. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000,00 oziroma 100.000,00 EUR).
16. člen
UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetiji)
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji,
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki imajo sedež v občini, se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi (dopolnilne
dejavnosti) ter imajo sedež dejavnosti v občini in naložbo, ki
se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
– dokazilo o registraciji dopolnilne 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 naložbe,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz sedmega odstavka
14. člena tega pravilnika.
17. člen
Ukrep 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s
področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja, povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede,
povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in
gozdarstvom,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi
dejavnostmi in gozdarstvom.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci in člani kmetijskih gospodarstev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v občini in ki se
ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo oziroma imajo v lasti gozdne
površine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja/usposabljanja, povezanega z
dopolnilnimi dejavnostmi/gozdarstvom,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz sedmega odstavka
14. člena tega pravilnika.
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18. člen
UKREP 7: GOZDARSKI UKREPI
Podukrep št. 7.1: Nove investicije za delo v gozdu
Cilj pomoči je prispevati k zmanjšanju nesreč v gozdu ter
k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški:
– gozdarska mehanizacija (npr. gozdarska prikolica, cepilnik drv, vitel, motorna žaga ipd.) ter zaščitna oprema za delo
v gozdu.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki imajo sedež v občini in imajo v lasti gozdne
površine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
Podukrep št. 7.2: Sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak
Namen pomoči je podpora občine pri izgradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak.
Predmet podpore: Sofinanciranje stroškov, ki nastanejo z
izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdnih vlak.
Upravičenci do pomoči: kmetijska gospodarstva, vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, katerih naložba se izvaja
na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Posebni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojnega Zavoda
za gozdove.
Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali
rekonstrukcijo gozdne vlake.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
19. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik pomoči mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je
upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v
predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– 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 osmega odstavka 14. člena tega pravilnika.
(2) Občina mora zagotoviti, da z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika pomoči:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(4) Občina mora hraniti evidence o individualni pomoči de
minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
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IV. OSTALI UKREPI OBČINE
20. člen
UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 14/13 – popr.
in 101/13)
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja društev in njihovih združenj, ki predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in
izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju. Podpora
društvom in združenjem ne predstavlja državne pomoči. Cilj
ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih
društev/združenj in ne pridobivanje dobička.
Upravičenci do pomoči:
– društva/združenja, ki so registrirana za delovanje in
delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva,
razvoja podeželja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti,
– društvo/združenje mora biti vpisano v register društev,
– upravičenci morajo predložiti seznam vseh članov društva/združenja (ime in priimek ter naslov), na katerem so označeni člani z območja občine.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški za delovanje društev: najem prostora za delovanje društva, pisarniški material, poštne storitve,
fotokopiranje, elektrika, telefon, internet, komunalne storitve,
računovodske storitve, članarina – vključitev v razne zveze/združenja s področja kmetijstva in gozdarstva, naročnina
na strokovno publikacijo (revije …) s področja kmetijstva in
gozdarstva (1 izvod), izdajanje društvenega glasila, promocijski
material, potni stroški predsednika, tajnika, blagajnika in članov
društva, ki jih imajo v zvezi z delovanjem društva, npr. nakup
pisarniškega materiala, materiala za promocijo …,
– stroški strokovnega dela oziroma pomoči v društvu
(plačilo tajnici …),
– stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali
upravnega odbora društva/združenja ter stroški udeležbe na
občnih zborih drugih društev/združenj (vključno s potnimi stroški),
– drugi stroški, povezani z izvedbo programa društev/združenj.
Pomoč se ne dodeli za:
– 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),
– stroške promocijskega materiala (reklamne majice …)
za potrebe udeležbe članov društva/združenja na raznih sejmih, razstavah, delavnicah, prireditvah, kvizih, srečanjih, igrah,
strokovnih ekskurzijah, izletih …,
– stroške nakupa priložnostnih daril za člane društva/združenja oziroma za poslovne partnerje,
– stroške, nastale v zvezi srečanji članov društva,
– stroške izpolnjevanja vlog s strani javnih služb (npr.
zavodov) za potrebe prijave društva/združenja na razpise,
– vse druge stroške, ki niso našteti kot upravičeni stroški.
Višina pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov,
– odstotek pomoči se določi glede na število članov iz
Občine Gorenja vas - Poljane v društvu/združenju.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
V. POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI
21. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči, pomoči de minimis in ostale pomoči
se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega
razpisa oziroma javnega naročila, objavljenega v občinskem
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glasilu Podblegaške novice, na internetni strani občine in na
občinski oglasni deski, skladno z veljavnimi predpisi s področja
javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu oziroma javnemu naročilu se opredelijo posamezni ukrepi, višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep ter najvišji skupni znesek pomoči za posamezen
ukrep.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči, pomoči de minimis in ostalih pomoči ter zahtevana
dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu oziroma javnemu naročilu.
22. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis vsebuje:
– naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev pomoči,
– datum odpiranja vlog za dodelitev pomoči oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci
obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila, skladno z veljavnimi predpisi
s področja financ.
(2) Če za določen ukrep prispe manjše število vlog glede
na razpoložljiva sredstva, se sredstva lahko prerazporedijo za
drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
23. člen
(pregled in ocena vlog)
(1) Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni strokovna komisija, imenovana s strani župana občine.
(2) Komisija najprej odpre in pregleda vloge ter sestavi
zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z
navedbo pomanjkljivosti,
– pripombe.
(3) Zapisnik podpišejo prisotni člani komisije.
(4) Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je določen z javnim razpisom.
(5) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne
dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo.
24. člen
(odločitev o vlogah)
(1) Po preteku roka za dopolnitev vlog komisija oceni
vloge in sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro ocene vlog,
– imena članov komisije,
– predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in
predlagano višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu.
(2) Zapisnik podpišejo prisotni člani komisije.
(3) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, odloči in izda sklep o dodelitvi

Uradni list Republike Slovenije
sredstev pooblaščena oseba občinske uprave, in sicer najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka.
(4) V sklepu o dodelitvi sredstev se opredeli namen, višino
odobrenih sredstev in upravičene stroške za posamezen ukrep.
(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od vročitve sklepa.
Odločitev župana je dokončna.
(6) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(7) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa.
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28. 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 pridobitvi potrdila Evropske komisije o
prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko pomoči.
Št. 331-2/2015
Gorenja vas, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

VI. NADZOR IN SANKCIJE
25. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VII. HRAMBA DOKUMENTACIJE
26. 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.
VIII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni
list RS, št. 29/12).

KAMNIK
2211.

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu
povzetka informacij o državni pomoči
z identifikacijsko številko sheme pomoči

Na podlagi pridobljenega obvestila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 441-18/2015/7 z dne 14. 7.
2015, v skladu z 30. členom Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za
programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 49/15)
župan Občine Kamnik objavljam

OBVESTILO
Evropska Komisija je dne 14. 7. 2015 potrdila prejem
povzetka informacij za prijavljeno shemo državne pomoči z
naslovom »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Kamnik za leta 2015–2020«, ki ga je na Evropsko Komisijo dne
9. 7. 2015 posredovala Služba za državne pomoči in razvoj
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in priglašeni shemi državne pomoči dodelila identifikacijsko številko
SA.42504(2015/XA), o čemer je bila Občina Kamnik obveščena
na dan potrditve.
Naslednji dan po objavi tega obvestila se v skladu z
njegovim 30. členom začnejo uporabljati določbe Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni
list RS, št. 49/15) v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU.
Št. 302-0005/2015-10
Kamnik, dne 15. julija 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.
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LOGATEC

2212.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta
Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 1. izredni seji dne
9. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve besedilnega in grafičnega dela izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, Uradni list RS, št. 97/12, Logaške novice, št. 12/12 – popr.,
7-8/13, 12/14, Uradni list RS, št. 110/13, v nadaljevanju: OPN). Spremeni in dopolni se besedilo OPN, Priloga 1 in grafični del, ki
je sestavni del odloka.
43. člen se spremni tako, da se glasi:

2. člen

»43. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Območje prostorskega načrta se deli na enote urejanja.
(2) Enota urejanja se označi z enolično oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne enote in zaporedno številko znotraj funkcionalne enote. Pod njo je oznaka podrobnejše namenske rabe prostora in oznaka tipa, oziroma tipov zazidave. Kadar se enota
urejanja ureja s podrobnim načrtom, je to navedeno v tretji vrstici oznake.
(3) Znotraj posameznih enot urejanja prostora se lahko določijo manjša območja, kjer se poleg prostorskih izvedbenih pogojev,
ki veljajo v enoti urejanja prostora, določijo še podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji.
(4) Primer zapisa oznake enote urejanja:
DL-1
DL-1/1
SSs; AE
OPPN

»

DL – oznaka funkcionalne enote,
1 – zaporedna številka enote znotraj funkcionalne enote,
oznaka manjšega območja znotraj enote urejanja prostora (podenota urejanja prostora),
SSs – oznaka namenske rabe prostora,
AE – oznaka tipologije zazidave, ki je predpisana za to enoto urejanja,
oznaka načina urejanja; glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta, ki velja za enoto urejanja.«

3. člen
V tabeli 44. člena se za zadnjo vrstico doda nova vrstica, ki se glasi:

OZNAKA FUNKCIONALNE ENOTE
OP

IME FUNKCIONALNE ENOTE
Odprti prostor

«.

4. člen
V tabeli 46. člena se v stolpcu »Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba glede na tipologijo gradnje:«, pri oznaki
»GP – gozd s posebnim namenom« namesto zapisa »gozd s posebnim namenom« zapiše »varovalni gozd« in za to vrstico doda
nova vrstica, ki se glasi:
»
GR – gozd s posebnim namenom –
gozdni rezervat
»

Za vrstico »VC – celinske vode« se doda nova vrstica, ki se glasi:
VI – območja vodne infrastrukture

«.

«.

5. člen
Tretji odstavek 62. člena se spremni, tako da se glasi:
»Zemljišče, namenjeno za gradnjo, lahko leži v več enotah urejanja prostora.«
125. člen se spremeni, tako da se glasi:

6. člen

»125. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih kmetijskih zemljišč)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša kmetijska zemljišča in K2 – druga kmetijska zemljišča« veljajo
naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
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1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Osnovna dejavnost

Območja so namenjena kmetijski dejavnosti.

1.2 Dopustni objekti
in posegi na kmetijska
zemljišča

– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 – daljinski cevovodi,
daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter
222 – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– rekonstrukcija lokalnih cest; dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija
lokalne ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje
in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi
ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste,
– premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek,
žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo
živine, ograja ter opora za trajne nasade), poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna
mreža, lovska preža,
– začasni objekti:
– kiosk oziroma tipski zabojnik,
– pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov,
– odprti sezonski gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata,
– pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru,
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi.
Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem
so bili zgrajeni.
– smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami,
– objekt za rejo živali, ki se jih po prenehanju uporabe lahko odstrani. Po odstranitvi objekta
je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.

2 Nezahtevni in enostavni objekti
2.1 Dopustni nezahtevni
in enostavni objekti

Vrsta objekta

K1 – območje najboljših
kmetijskih zemljišč, K2 –
območje drugih kmetijskih
zemljišč

1.

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

Ni dopustno.

2.

Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave
(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi,
samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)

Ni dopustno.

3.

Pomožni objekt v javni rabi

– Stavbe: Dopustna je nadkrita
čakalnica na postajališču
kot enostavni objekt, in sicer
le ob rekonstrukciji lokalne ceste.
– Gradbenoinženirski objekti:
Ni dopustno.
– Pomožni cestni objekti:
Dopustno le ob rekonstrukciji
lokalnih cest.

4.

Ograja

Ni dopustno.

5.

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

Dopustno le v okviru
agromelioracije.

6.

Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje
komunalne odpadne vode z zmogljivostjo manjšo
od 2000 PE)

Dopustno.

7.

Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno Dopustno.
odpadno vodo)

8.

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

Dopustno.
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Dopustno.

10. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja

Dopustni vsi, razen priključek
na cesto, ki je dopusten le ob
rekonstrukciji lokalnih cest.

11.

Ni dopustno.

Samostojno parkirišče

12. Kolesarska pot, peš pot, gozdna pot in podobne

Ni dopustno.

13. Pomol (grajen, namenjen privezu posameznega plovila
ali ribolovu)

Ni dopustno.

14. Športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, Ni dopustno.
ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih
objektov ali tribun)
15. Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode
in namakanje

Dopusten je zajem pitne
in tehnološke vode, grajen
namakalni sistem s črpališčem
in vodni zbiralnik.

16. Objekt za oglaševanje

Ni dopustno.

17. Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji
živali)

Ni dopustno.

18. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen
kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju,
ki ni namenjen prebivanju)

Stavbe: Dopustne vse, razen
kleti in vinske kleti; Stolpni silos:
Dopustno; Gradbenoinženirski
objekti: Dopustni vsi, razen
grajena gozdna prometnica;
Dvojni kozolec: Dopustno;
Zbiralnik gnojnice ali gnojevke:
Dopustno.

19. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
(objekt, ki ni namenjen prebivanju)

Ni dopustno.

20. Pomožni komunalni objekt

Dopustno.

21. Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt
na smučišču

Ni dopustno.

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

Dopustni so le pomožni
objekti za spremljanje stanja
okolja in naravnih pojavov
(meteorološki objekt za
monitoring kakovosti zraka,
objekt za hidrološki monitoring
površinskih voda, objekt
za monitoring podzemnih
voda, objekti za opazovanje
neba, objekti za spremljanje
seizmičnosti).

OPOMBA: Objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave
ter sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji
dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče
funkcionalno zemljišče k objektu.
3 Druga merila in pogoji
– gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba
sanirati in zemljišča rekultivirati,
– globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna
kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji podzemnih objektov je treba zemljišča vzpostaviti
v prvotno stanje, ob nadzemnih objektih pa urediti zemljišče ob njih,
– na kmetijskih zemljiščih se na podlagi predhodne okoljske in prostorske ter tehnološkotehnične preveritve omogoči raziskovanje mineralnih surovin ter izvedba ukrepov za zaščito pred
škodljivim delovanjem voda ob pogoju, da investitor izpad dohodka nadomesti z odškodnino, in
da zemljišče ponovno povrne v kmetijsko rabo,
– vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda
se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči
večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora,
– agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne
dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.
«.
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7. člen
126. člen se črta.
8. člen
127. člen se spremeni, tako da se glasi:
»127. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih gozdnih zemljišč)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »G – gozdna zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni
objekti in
dejavnosti

a) Načrtovanje objektov gospodarske javne infrastrukture:
– 12410 – postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe;
– 211 – ceste;
– 214 – mostovi;
– 22122 – objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode;
– 2213 – prenosna komunikacijska omrežja;
– 2221 – distribucijski plinovodi;
– 2222 – distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti;
– 22231 – cevovodi za odpadno vodo in
– 2224 – distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
b) Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v
primeru vojne ali naravne ogroženosti.
c) Dopustne so tudi:
– gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom ki ureja gozdove,
– sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja,
– gradnja objektov in naprav mobilne telefonije na podlagi soglasja pristojne javno gozdarske službe in
pristojne službe za varovanje narave,
– vzdrževanje objektov,
– odstranitev objektov.
d) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglasje pristojne javno gozdarske službe.

1.2 Pogojno
dopustni objekti
in dejavnosti

/

1.3 Dopustne
gradnje in druga
dela

Brez spremembe namenske rabe se v območju gozdnih zemljišč lahko načrtujejo suhi zadrževalniki
za zagotavljanje poplavne varnosti Logatca.

1.4 Dopustni
nezahtevni
in enostavni
objekti

– ograje, nižje od 2,2 metra, razen ograj za pašo živine ki so nižje od 1,5 metra; gradnja zidanih ograj
ni dopustna; dopustna je postavitev ograj za zaščito mladovja pred divjadjo ter za varovanje območja
vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture. Postavitev ograj je dopustna tudi za varstvo naravnih
vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali
znanstveno-raziskovalnih proučevanj;
– obora za rejo divjadi skladno s predpisom, ki ureja področje gozdov;
– pomožni objekti v javni rabi, objekti za odvodnjavanje ceste, objekti javne razsvetljave ipd.
– objekti kot so vodna zajetja, vrtine ali vodnjaki za lastno oskrbo s pitno vodo, so dovoljeni ob zakonito
zgrajenih objektih, kadar gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč;
– rezervoarji za vodo do vključno 100 m3, namakalni sistemi, vodni zbiralniki, vendar le kadar
gradnja zaradi tehničnih težav ni izvedljiva na območju stavbnih ali kmetijskih zemljišč in z namenom
zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema;
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot je priključek na
cesto, na objekte energetske infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja
odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja ipd.
– male čistilne naprave do zmogljivosti 50 PE in nepretočne greznice do 30 m3 ob zakonito zgrajenih
objektih, kolikor znotraj območij stavbnih zemljišč ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt.
Oddaljenost od roba stavbnih zemljišč ne sme biti večja od 50 m;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: stavbe do vključno površine 40 m2, vendar le krmišče, molzišče
in čebelnjak, pod pogojem da je za čebelnjak pridobljena registrska številka stojišča čebelnjaka, kot to
določajo predpisi s področja označevanja čebelnjakov in stojišč;
– gozdne prometnice, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno.

(2) Posegi v gozd in gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami
gozda ter ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva.
(3) V skladu s predpisi na področju gozdov je potrebno za krčitev gozda v kmetijske namene pridobiti dovoljenje Zavoda za
gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod). Zavod izda dovoljenje z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu s prostorskim
aktom (zemljišče se mora nahajati v območju kmetijskih zemljišč).
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko izda Zavod dovoljenje tudi za krčitev gozda, oziroma gozdnega zemljišča,
ki je v prostorskem aktu uvrščeno v območje gozdnih zemljišč, vendar samo, če površina gozda oziroma gozdnega zemljišča,
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na katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega 0,5 ha in če taka krčitev ni v gozdu, ki je opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s
posebnim namenom.
(5) Ob spremembi gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče, kot jo določa ta občinski prostorski načrt, se z gozdom gospodari v
skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, do sprejetja občinskega prostorskega načrta. Krčitev gozda na teh zemljiščih se lahko izvede
po izdaji gradbenega dovoljenja ali sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta, ob predhodni označitvi in evidentiranju
gozdnega drevja, ki ga izvede Zavod.
(6) Na območjih varovalnih gozdov, z opredeljeno podrobnejšo namensko rabo »GP – varovalni gozd« veljajo naslednji
posebni prostorski izvedbeni pogoji:
– v varovalnih gozdovih se gospodari v skladu z njihovim varstvenim statusom oziroma njihovim posebnim namenom;
– dovoljeni so tisti posegi podrobnejše namenske rabe G – gozdna zemljišča, ki ne bodo bistveno negativno vplivali na
funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, le-ti se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega
dovoljenja, izdanega s strani organa, ki ureja področje gozdov.
(7) Na območjih gozdnih rezervatov, z opredeljeno podrobnejšo namensko rabo »GR – gozd s posebnim namenom – gozdni
rezervat« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
– v gozdnih rezervatih se gospodari v skladu z njihovim varstvenim statusom oziroma njihovim posebnim namenom;
– gradnja in druge prostorske ureditve znotraj območij gozdnih rezervatov so prepovedani, razen vzdrževanja poti, postavitve informativnih tabel, vzdrževanja objektov kulturne dediščine ter izvajanja znanstveno-raziskovalnih del, v skladu z njihovim
varstvenim statusom oziroma njihovim posebnim namenom, določbami predpisov in v skladu z gozdnogospodarskim načrtom.«
9. člen
Za 128. členom se doda nov 128.a člen, ki se glasi:
»128.a člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo vodne infrastrukture)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »VI – območja vodne infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni
pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni
objekti in
dejavnosti

– 21520 – jezovi, zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode za vse namene: urejanje
vodotokov in podobno, objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug, nasipi in podobni
objekti za zaščito pred poplavami, objekti in naprave, namenjeni vzdrževanju vodnih zemljišč površinskih
voda in vodnih objektov,
– objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske službe (splavljanje plovil javne gasilske službe,
pritrdišča zaves za prestrezanje nevarnih snovi, objekti, ki olajšajo odstranjevanje nevarnih snovi).
«.

10. člen
V 134. členu se za prvo alinejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– rekonstrukcija objektov,
– sprememba namembnosti objektov,«.
11. člen
Zadnja alineja 134. člena se na novo glasi:
»– na objektih in območjih kulturne dediščine so dopustne le rekonstrukcije, sprememba namembnosti in nujna vzdrževalna
dela. Dopustni so le posegi, ki so v skladu s predhodno izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji.«
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
S spremembami tega odloka se v celoti nadomesti Priloga 1.
13. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah tega odloka.
14. člen
OPN je stalno na vpogled na Občini Logatec, v prostorih za okolje in prostor.
15. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-7/2014-59
Logatec, dne 9. julija 2015
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.
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NOVA GORICA
2213.

Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe
socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu na območju Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12), 43., 99., 100.a in 100.c člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2 s
spremembami) ter ob upoštevanju 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 45/10 s spremembami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06
s spremembami) in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri
plačilu socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 s
spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne 2. julija 2015 sprejel

ODLOK
o organiziranju in izvajanju javne službe
socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu na območju Mestne občine Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja organiziranost izvajanja javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu kot
socialne oskrbe na domu (v nadaljnjem besedilu: pomoč
na domu), obliko izvajanja javne službe pomoč na domu,
upravičence do pomoči na domu, obseg in vrste storitev,
način uveljavljanja pravice do pomoči na domu, določitev
cene storitev pomoči na domu ter oprostitve plačil storitev
pomoči na domu.
(2) Javna služba pomoč na domu se izvaja skladno z določili tega odloka ter veljavnimi predpisi s področja socialnega
varstva.
2. člen
Pomoč na domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca
v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
II. ORGANIZIRANOST IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Pomoč na domu se na območju Mestne občine Nova
Gorica (v nadaljevanju: mestna občina) zagotavlja v okviru
javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
(2) Mestna občina na svojem območju zagotavlja mrežo
javne službe pomoči na domu praviloma s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z javnim socialnovarstvenim
zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje službe pomoči
na domu.
(3) Namero o sklenitvi pogodbe se najmanj petnajst
dni pred nameravano sklenitvijo objavi na spletni strani
mestne občine. V nameri se objavi pogoje za prijavo, čas,
za katerega se namerava skleniti pogodba, rok, do katerega
se sprejema prijave ter osnovna pogodbena določila. Če je
interesentov za sklenitev pogodbe več, se med tistimi, ki
izpolnjujejo pogoje opravi izbira na način, da se jim posreduje najmanj kriterije izbora ter rok za predložitev ponudbe.
Odpiranje ponudb je javno. O izbiri odloči občinska uprava.
Zoper odločitev ni pritožbe, možen pa je upravni spor, ki ne
zdrži izvršitve.
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4. člen
(1) V primeru, da izvajanja pomoči na domu ni mogoče
organizirati po prvem odstavku prejšnjega člena, se za izvajanje javne službe podeli eno koncesijo.
(2) Koncesijo za opravljanje javne službe pomoči na
domu podeli na podlagi mnenja socialne zbornice občinski
organ, pristojen za socialno varstvo. Koncesijo se podeli v
skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva pravni oziroma
fizični osebi, ki izpolnjuje z zakonom in v javnem razpisu
določene pogoje.
5. člen
Z izbranim izvajalcem oziroma izvajalci socialnovarstvene storitve pomoči na domu mestna občina sklene ustrezno
pogodbo o izvajanju javne službe, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti. Izvajalec pomoči na domu je
dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavnimi predpisi ter veljavnimi standardi in normativi
za to področje.
II. UPRAVIČENCI DO POMOČI NA DOMU
6. člen
(1) Upravičenci do pomoči na domu (v nadaljevanju:
upravičenci) so osebe s stalnim prebivališčem na območju
mestne občine, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo
zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo
v domačem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas
ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, drugi družini ali
drugi organizirani obliki.
(2) Upravičenci so:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov,
ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge
osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v
organizirane oblike varstva.
III. VRSTE STORITEV
7. člen
(1) Pomoč na domu se prilagodi posameznemu upravičencu in obsega:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
– gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava
upravičenca na institucionalno varstvo.
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(2) Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če
potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil
iz prejšnjega odstavka.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE
8. člen
(1) Socialnovarstvena storitev pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri
kateri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve, neposredni
izvajalec pomoči na domu, upravičenec ter ključni ali odgovorni
družinski člani.
(2) Storitev pomoč na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva
dela.
(3) V prvem delu se ugotavlja upravičenost do storitve,
pripravi in sklene se pisni dogovor o medsebojnih obveznostih,
obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitev. Organizira se
ključne člane okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvede uvodna srečanja med izvajalcem in upravičenem ali družino. Drugi del storitve pa zajema vodenje storitve,
koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z
upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev ter neposredno izvajanje storitve
pomoči na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v
dogovorjenem obsegu.
(4) Storitev se izvaja po predpisih, ki določajo standarde
in normative socialnovarstvenih storitev.
V. DOLOČANJE CENE STORITVE IN OPROSTITEV
PLAČILA
9. člen
(1) Ceno storitve pomoči na domu določi organ upravljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na
podlagi predpisanih obrazcev.
(2) Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne
službe pridobiti soglasje mestnega sveta.
10. člen
Osnova za plačila je cena pomoči na domu. Storitev se
računa po dejansko opravljenih efektivnih urah pri upravičencu.
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14. člen
(1) Upravičenci plačujejo storitve pomoči na domu izvajalcu javne službe na podlagi mesečnega obračuna opravljenih
storitev.
(2) Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve
plačil upravičencev zagotavlja mestna občina izvajalcu javne
storitve na podlagi mesečnih zahtevkov.
15. člen
(1) Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile
podlaga za sklenitev dogovora in določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan v petnajstih dneh sporočiti izvajalcu
storitve oziroma v primeru oprostitve plačila pristojnemu centru
za socialno delo.
(2) Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali
delne oprostitve plačila storitve pomoči na domu na podlagi
lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan
vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z
zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od
dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma
doplačila.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V primeru, da bi se veljavni predpisi s področja socialnega
varstva spremenili tako, da bi bile posamezne določbe tega
odloka z njimi v nasprotju, se neposredno uporabljajo veljavna
določila navedenih predpisov.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehata uporabljati
Pravilnik o organiziranosti in izvajanju pomoči na domu v Mestni občini Nova Gorica številka 152-01-2/98-6 z dne 29. 10.
1998 in Sprememba pravilnika o organiziranosti in izvajanju
pomoči na domu v Mestni občini Nova Gorica številka 152-012/98-6 z dne 7. 1. 2002, ki ju je sprejel župan.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2015-6
Nova Gorica, dne 2. julija 2015

11. člen
Sredstva za izvajanje javne službe zagotavlja mestna
občina v vsakoletnem proračunu.
12. člen
(1) Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati
stroške izvajanja pomoči na domu v višini veljavne cene storitve, zmanjšane za subvencijo mestne občine.
(2) Oprostitev plačila storitve pomoč na domu se določa
v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev.
13. člen
(1) Če je upravičenec lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja
oprostitev plačila stroškov za pomoč na domu le, če v odločbi
o oprostitvi plačila dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in
obremenitve nepremičnin v korist mestne občine. Ta določba
velja za nepremičnine, na katerih upravičenec storitve nima
prijavljenega stalnega prebivališča.
(2) V primeru oprostitve plačila socialnovarstvene storitve pomoči na domu bo mestna občina uveljavljala terjatev
do zapuščine v skladu z določili Zakona o socialnovarstvenih
prejemkih in Zakona o dedovanju.

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.

2214.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12) in skladno s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 9/15 in
39/15) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
2. julija 2015 sprejel

ODLOK
o porabi sredstev proračunske rezerve
1.
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovi finančna
sredstva v višini 180.000 € za kritje stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov po neurju in posledično
proženju plazov.
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2.
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto
2015 posebej specificirana.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 846-7/2015-16
Nova Gorica, dne 2. julija 2015

Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja
Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10 in spremembe), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in spremembe) ter 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 2. julija
2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja
Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V 16. členu Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo,
št. 5/96 in 15/97, v nadaljevanju: odlok) se beseda »varnosti«
črta in nadomesti z besedo »pravilih«.
2. člen
V prvem odstavku 21. člena odloka se beseda »dopoldne« črta in nadomesti z besedo »popoldne«.
3. člen
Prvi odstavek 22. člena odloka se spremeni tako, da se
na novo glasi:
»Parkiranje osebnih vozil je dovoljeno na posebej označenih javnih parkirnih površinah ter tam, kjer je to dovoljeno
skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa.«.
4. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »priklopnikov«
doda besedilo »bivalnih priklopnikov, bivalnih vozil« in črta
besedilo »Na te površine morajo opozarjati prometni znaki ob
vpadnicah.«.
5. člen
Črtajo se prva, druga in tretja alineja 37. člena odloka.
Za prvim odstavkom 37. člena odloka se dodata nov drugi
in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za dostavo blaga izven dovoljenega časa se kršitelja
kaznuje z globo 80 EUR (21. člen).
Kršitelja, ki ne parkira vozil iz 24. člena odloka na posebej
urejenih in označenih parkirnih površinah, se kaznuje z globo
120 EUR. (24. člen)«.
6. člen
V 39. členu odloka se beseda »varnosti« črta in nadomesti z besedo »pravilih«.
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7. člen
Črta se 45. člen odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra
2015.
Št. 34300-7/96-5
Nova Gorica, dne 2. julija 2015

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

2215.
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Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.

PODČETRTEK
2216.

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu
povzetka o državni pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 54/10) podajamo

OBVESTILO
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka
o državni pomoči z identifikacijsko številko
sheme pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 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), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 9. 7. 2015 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne
pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je Občini Podčetrtek dne 14. 7. 2015
potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči
z informacijo o identifikacijski številki pomoči.
Shema državne pomoči »Pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Podčetrtek«,
se vodi pod identifikacijsko številko: SA.42508(2015/XA).
Št. 411-0002/2015
Podčetrtek, dne 15. julija 2015
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
2217.

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu
povzetka informacij o državni pomoči z
identifikacijsko številko sheme pomoči

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Šempeter - Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni
list RS, št. 45/15) objavlja župan Občine Šempeter - Vrtojba,
mag. Milan Turk
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OBVESTILO
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka
informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 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), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 3. 7. 2015
posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni Prilogi II.
Evropska Komisija nam je dne 7. 7. 2015 potrdila prejem
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o
identifikacijski številki sheme državne pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šempeter - Vrtojba za programsko
obdobje 2015–2020«, se vodi pod identifikacijsko številko:
SA.42431(2015/XA).
Št. 03211-28/2015-10
Šempeter, dne 13. julija 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

ŠKOFJA LOKA
2218.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka
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 Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 18. 6. 2015
sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko
obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Škofja Loka
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
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minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter
– druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina
sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine Škofja Loka
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.
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
postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod
ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za
prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod
pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni
proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih
prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno
kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(12) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(13) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere pro-
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jekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
(14) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(15) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije,
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(16) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva;
(17) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(18) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
(19) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(20) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo
kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
(21) »biogorivo na osnovi hrane« pomeni biogorivo, proizvedeno iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba,
rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je opredeljeno v predlogu Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina
in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (1);
(22) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(23) »stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi kakovosti« pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve
v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po
potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;
(24) »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;
(25) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu,
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(26) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(27) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU
(npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti, vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode;
(28) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
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denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko
pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije
EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in
omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči

Ukrepi:

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

UKREP 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(14. člen);
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev
kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen,
43. člen);

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

UKREP 3: Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji –
de minimis;
UKREP 4: Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja;
UKREP 5: Nove investicije za delo
v gozdu;

Ostali ukrepi
občine

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

(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
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 primeru ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, imajo
sedež na območju občine in 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
in ima sedež na območju občine;
3) registrirana stanovska društva in interesna združenja,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
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(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.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v (občinskem glasilu Loški utrip, internetni strani in
občinski oglasni deski), skladno z veljavnimi predpisi s področja
javnih financ in tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in
višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva ali drugo) in znesek javnega
financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pooblaščena oseba.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
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– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi ipd.).
12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do vključno 14 tega pravilnika, ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15 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 presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT. 702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije;
– povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
– preprečevanje zaraščanje podeželja in ohranjanje tipične kulturne krajine v občini;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Repub
like Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
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– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti;
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški
materiala);
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški postavitve prvih nasadov in zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže), vključno z
jagodišči in nasadi špargljev.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 2 ha kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev obrazca B in Geoprostorski obrazec oddane
zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji in najnižji skupni znesek za posamezno naložbo
na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
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 urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov nad 0,3 ha;
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost,
agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 2 ha kmetijskih površin.
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Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega
GERK-a s podatki in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih
zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji in najnižji skupni znesek za posamezno naložbo
na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih 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, ki imajo zemljišča, vključena v
zaokrožitev na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč (kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanih
GERK-ov s podatki),
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne
službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) ŠT. 1407/2013
15. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
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(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do
države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala
družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU
L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje
uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije
(ES) št. 1407/2013.
16. 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 Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi 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 EUR).
17. člen
UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;

Uradni list Republike Slovenije
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložbe.
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 15. člena tega pravilnika.
18. člen
Ukrep 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje
in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev in ima sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz šestega odstavka 15. člena tega pravilnika.
19. člen
UKREP 5: Nove investicije za delo v gozdu
Namen ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu ter k boljši
strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v
lasti gozdne površine.
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Predmet podpore:
– financiranje naložb v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v občini in
imajo v lasti gozdne površine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (podrobneje se določi z javnim razpisom),
– potrdilo o opravljenem tečaju za delo z motorno žago in
varno delo s traktorjem,
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali
vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela
v gozdu,
– pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati
vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški: stroški nakupa gozdarskih strojev in
opreme za delo v gozdu (manjše gozdarske mehanizacije, motorne žage, cepilcev, vitel, zaščitne opreme za delo v gozdu …).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja.
Znesek pomoči se določi z razpisom.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka
15. člena tega pravilnika.

Predmet podpore:
– sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s
kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.
Upravičenci:
– društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane.
Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev/ združenj,
– društvo/ združenje mora biti vpisano v register društev,
– finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela
društva/združenja,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva z območja občine.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev/ združenj, razen stroški reprezentance.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Znesek pomoči se določi z javnim razpisom.

20. člen

22. člen

V. NADZOR IN SANKCIJE

(obveznosti prejemnika pomoči in občine)

(nadzor in sankcije)

(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih
predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na
določilo sedmega odstavka 16. 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.

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti
župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor
občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.

IV. OSTALI UKREPI OBČINE
21. člen
UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 14/13 – popr.
in 101/13)
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja društev in njihovih združenj, ki predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in
izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju. Podpora
društvom in združenjem ne predstavlja državne pomoči. Cilj
ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih
društev/ združenj in ne pridobivanje dobička.

VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
23. 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. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/07).
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25. 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. 330-0002/2015
Škofja Loka, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

TURNIŠČE
2219.

Odlok o sprejetju občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko
cono v Turnišču na območju enot urejanja
TU17 in TU 19

Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06
– odločba US) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je Občinski svet
Občine Turnišče na 6. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel

ODLOK
o sprejetju občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko
cono v Turnišču na območju enot urejanja
TU17 in TU 19
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju
enot urejanja TU17 in TU 19, ki ga je izdelal Projektivni biro
Lazar d.o.o., Murska Sobota, v januarju 2015, pod št. U11-15.
2. člen
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) iz 1. člena
vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo
na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in
oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja
Grafični del obsega:
1. Prikaz območja v širšem prostoru
2. Delitev površin
3. Prikaz ureditvenega in vplivnega območja
4. Analiza obstoječega stanja
5. Ureditvena situacija
6. Zakoličena situacija
7. Komunalna ureditev
8. Požarna varnost
9. Prometna ureditev.
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II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), je razvidno iz grafičnih prilog,
navedenih v 2. členu tega odloka.
Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel
št. 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, vse k.o.
Nedelica; ter 1686/2, 1684, 1683, 1682, 1681, 1680 in delno
parceli 1670, 1612 (cesta); vse k.o. Turnišče.
4. člen
Z odlokom se na predvidenem območju predvideva gradnja objektov namenjenih za proizvodne, obrtne, skladiščne,
prometne, trgovske in poslovne dejavnosti.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO –
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljena gradnja proizvodnih in skladiščnih objektov pod pogoji:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog, navedenih v 2. členu tega odloka,
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog in jih je možno spremeniti pod navedenimi pogoji
v 16. členu tega odloka,
– strehe na predvidenih stanovanjskih objektih se izvedejo kot ravne strehe oziroma enostavne dvokapne strehe z
minimalnim naklonom,
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve nadstropji nad terenom (P+1).
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Infrastrukturna ureditev se izvede na podlagi smernic
in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je prikazana
v grafični prilogi »Komunalne naprave«. Infrastrukturni vodi
predmetnega območja se navežejo na bližnjo, že urejeno komunalno infrastrukturo.
Novi komunalni vodi se vodijo zemeljsko. Obenem se
uredijo tudi priključki. Vsa komunalna infrastruktura se mora
urediti pred dokončno ureditvijo cestišč. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se
mora izvesti predpisana zaščita.
Promet
Znotraj območja je predvidena izvedba dovozne ceste, ki
se bo prometno navezala na južni strani na obstoječo lokalno
cesto »LC 430010- Turnišče – Genterovci«, ki poteka na južnem robu območja.
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer:
– komunalna odpadna voda,
komunalna odpadna voda iz objektov s celega kompleksa
se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje pod pogoji
upravljavca;
– padavinska odpadna voda,
padavinska odpadna voda s streh predvidenih objektov
in utrjenih delov posameznih dvorišč, se vodi ločeno, za vsak
objekt posebej, v teren preko ponikovalnic.
Vodovod in hidrantno omrežje
Predvidena je izvedba sistema vodovodnega omrežja z
nadzemnimi hidranti za potrebe požarnega varstva in sanitarne
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vode. Vodovodno omrežje se priključi na obstoječi javni vodovod v skladu z določili upravljavca.
Elektrika
Znotraj območja se predvideva gradnja nove transformatorske postaje. Nova transformatorska postaja, ki bo v lasti
Elektro Maribor d.d. Za napajanje novih odjemalcev bo potrebno zgraditi nizkonapetostni razvod iz predvidene TP. Kablovodi
za vključitev v omrežje in nizkonapetostni razvodi se izvedejo
zemeljsko.
Na celotnem območju obdelave se ob objektih in vzdolž
dovoznih cest uredi javna razsvetljava.
Vsi priključki in druge predvidene ureditve (križanja vodov,
zaščite) se morajo izvesti pod pogoji upravljavca – »Elektro
Maribor«.
Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema se navežejo na obstoječe
informacijsko omrežje. Predvideno novo omrežje, vse priključke, kakor tudi vse potrebne prestavitve in zaščite obstoječih
komunikacijskih vodov je možno izvesti samo na podlagi posebnih projektov. Potrebne projekte naročijo investitorji posameznih objektov v fazi izdelovanja projektov PGD, PZI, pri
upravljavcih posameznih sistemov.
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno ali
za več objektov skupaj, znotraj predvidene gradbene parcele.
Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o
ravnanju z odpadki v Občini Turnišče.
Ogrevanje
Znotraj območja je predvidena izvedba plinovodnega
omrežja. Predvidena je izvedba centralnega ogrevanja v vsakem posameznem objektu. Kot vir ogrevanja je možno uporabljati plin ter katerega izmed alternativnih virov ogrevanja
(toplotne črpalke, sončni kolektorji …).
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
7. člen
Znotraj območja se bo izvajala III. stopnja varstva pred
hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki
bi presegal mejne dnevne in nočne ravni hrupa (70 dbA).
8. člen
Požarna varnost
Predvidene ureditve upoštevajo vse prostorske ukrepe
varstva pred požarom:
– Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi, živali in
premoženja;
– Odmiki med potencialno ogroženimi objekti in posameznimi območji so dovolj veliki, da preprečijo razširitev požara;
– Dostopne poti in površine za gasilce ob zgradbah bodo
izvedene v skladu s standardi, tako, da bo omogočena evakuacija in intervencija do objektov;
– Predvidena je izvedba javnega vodovodnega omrežja
z novimi nadtalnimi hidranti za zagotovitev zadostne oskrbe z
vodo za gašenje;
– Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu
»Zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa
v elaboratu »Študija požarne varnosti« – v skladu s predpisom
o izdelavi zasnove oziroma študije požarne varnosti.
9. člen
Potresna varnost
Ureditveno območje leži v VI. coni potresne varnosti po
MCS lestvici. Pri projektiranju posameznih objektov je treba
upoštevati zakonodajo s področja potresne varnosti in po potrebi predvideti dodatne ukrepe.
Gradnja zaklonišč ali zaklonilnikov ni predvidena.
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10. člen
Varstvo kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni registriranih enot kulturne
dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno dediščino,
razen ukrepov, ki veljajo za arheološke ostaline navedenih v
tem členu, niso potrebni.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ
to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
11. člen
Upravljanje z vodami
Pri izdelavi projektov za vse predvidene gradnje in posege
je potrebno upoštevati vse zahteve iz smernic s področja upravljanja z vodami k predmetnemu OPPN, ki veljajo kot projektni
pogoji za izdelavo projektov oziroma, pogoji za druge pogoje
v prostor.
Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vode in vodni režim, se lahko izvede samo na podlagi vodnega
soglasja (zlasti za poseg, ki je potreben za izvajanje vodne
pravice, poseg na vodnem in priobalnem zemljišču, poseg zaradi odvajanja odpadnih voda v vode itd.). Vodno soglasje za
navedene posege je treba pridobiti po končanem projektiranju
(če gre za gradnjo, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje skladno s predpisi s področja gradnje objektov) oziroma,
pred izvedbo posegov v prostor (za druge posege v prostor).
Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne
rabe (npr. ogrevanje, zalivanje itd.) je treba pridobiti vodno
pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije, skladno s
predpisi s področja upravljanja z vodami.
12. člen
Pri gradnji pločnikov, pri prehodih, pri parkiriščih je potrebno omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno uporabo
le-teh.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
13. člen
Izvajanje OPPN bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorjev. Območje se bo pričelo izgrajevati hkrati
z izgradnjo potrebne komunalne infrastrukture. Pred gradnjo
objekta mora biti urejena zanj potrebna komunalna oprema.
Hkrati z objektom morajo biti urejene tudi vse predvidene zunanje ureditve ob objektu (dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
14. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji gradenj objektov in izvajalci zazidalnega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradenj objektov,
– plodno zemljo je potrebno uporabiti za ureditev zelenic,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradenj,
– zagotoviti zavarovanje gradbišč,
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– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju vseh
objektov zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do onesnaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.
VIII. ODSTOPANJA
15. člen
Odstopanja od predvidenih maksimalnih tlorisnih gabaritov so dovoljena za ± 2,00 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno
linijo.
Odstopanja od gradbenih linij in druga večja odstopanja
od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena
požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi.
V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega
odloka z novo ustrezno strokovno podlago, ter si je pred izdajo
dovoljenja za gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasja k
projektom. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki
niso predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
lX. PREDKUPNA PRAVICA OBČINE TURNIŠČE
16. člen
Na območju ureditve OPPN obstoji predkupna pravica
Občine Turnišče v skladu z določili odloka o predkupni pravici
Občine Turnišče na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
X. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
Xl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Načrt OPPN je stalno na vpogled na upravi Občine Turnišče.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 14/2015-6/R
Turnišče, dne 18. junija 2015
Županja
Občine Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.
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VRHNIKA
2220.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUFJO) in 22. člena Statuta Občine
Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na 5. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
1. Uvodne določbe
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, ki je bil
sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 27/14, 50/14 – teh. popr., 71/14 – teh. popr., 92/14 – teh. popr.) (v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljnjem besedilu: SD OPN) se nanašajo na:
– spremembe odloka in njegovih prilog zaradi ugotovljenih napak, pomanjkljivosti ali neskladij,
– spremembe obveznih prilog OPN.
(1) Grafični del OPN Vrhnika se ne spremeni.
2. člen
(vsebina in oblika SD OPN)
(1) Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni del in so izdelane v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPN je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe,
2. Splošne določbe,
3. Strateški del,
4. Izvedbeni del (s Prilogami 1, 2 in 3),
5. Posebne in končna določba.
3. člen
(obvezne priloge SD OPN)
Obvezne priloge SD OPN vsebujejo:
1. Izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
2. Prikaz stanja prostora,
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v SD OPN,
4. Prva in druga mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. Obrazložitev in utemeljitev SD OPN,
6. Povzetek za javnost.
2. Splošne določbe
4. člen
(splošne določbe SD OPN)
Po celotnem OPN se spremenijo izrazi:
– namesto izraza »eno in dvostanovanjska« se uporabi izraz »stanovanjska« v vseh sklonih in številih,
– namesto izraza »počitniška gradnja« se uporabi izraz »počitniška hiša« v vseh sklonih in številih,
– namesto izrazov »stanovanjski objekt« oziroma »stanovanjska hiša« se uporabi izraz »stanovanjska stavba« v vseh sklonih
in številih,
– namesto izrazov »možno« oziroma »mogoče« oziroma »dovoljeno« se uporabi izraz »dopustno«,
– namesto izraza »v območju« se uporabi izraz »na območju« v vseh sklonih in številih.
3. Strateški del
5. člen
(zasnova družbene infrastrukture)
V petem odstavku 13. člena se v četrtem stavku doda beseda »največ«, tako da se stavek glasi: »Igrišče mora biti locirano
največ v razdalji 100 m od vhodov v večstanovanjske stavbe.«.
4. Izvedbeni del
6. člen
(pomen izrazov)
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Atrijska hiša je stanovanjska stavba z osrednjim ograjenim notranjim dvoriščem (atrijem), h kateremu so obrnjeni
stanovanjski prostori.
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2. Bruto tlorisna površina stavbe (BTP) je skupna površina vseh etaž stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno
s standardom SIST ISO 9836.
3. Dozidava objekta je povečanje BTP obstoječega objekta do največ 50% osnovnega legalno zgrajenega objekta.
4. Dvojček sestavljata dve enako oblikovani stanovanjski stavbi enakih gabaritov, ki se gradita sočasno, na skupni parcelni
meji brez medsebojnega odmika, imata skupen vmesni zid in se stikata tako, da oblikujeta povezano prostostoječo stavbo
z ločenima vhodoma in ločenima parcelama, namenjenima gradnji.
5. Etaža je del stavbe med dvema stropoma in pomeni tudi klet (K), pritličje (P), nadstropje (N), mansardo (M) in terasno
etažo (T).
6. Etažnost objekta je določena s številom vseh etaž razen kleti.
7. Faktor odprtih bivalnih površin (FOBP) je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino parcele,
namenjene gradnji.
8. Faktor izrabe (FI) je razmerje med BTP stavbe in površino parcele, namenjene gradnji. V izračun FI se ne upoštevajo BTP
kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
9. Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavb nad terenom in površino
parcele, namenjeni gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo
balkoni in napušči. V izračun FZ se upoštevajo površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh objektov, skupaj
s pomožnimi objekti.
10. Gradbena linija (GL) določa linijo, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih
ob tej liniji.
11. Gradbena meja (GM) določa mejo, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so odmaknjeni od nje
v notranjost parcele, namenjene gradnji.
12. Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena in dostopna vsem. Javne površine so javna
cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
13. Klet je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol.
14. Kmetija je kmetijsko gospodarstvo, kot je določeno v predpisih s področja kmetijstva.
15. Mansarda (M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho.
16. Nadomestna gradnja je novogradnja na mestu predhodno odstranjenega objekta.
17. Objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na
javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.
18. Obrežni pas vegetacije je pas drevesne in grmovne vegetacije v obvodnem prostoru.
19. Obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen na podlagi in v skladu z gradbenim oziroma drugim predpisanim upravnim
dovoljenjem ali se po zakonu šteje, da ima tako dovoljenje.
20. Odprte bivalne površine (OBP) so zelene in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, umiku iz objektov ob
naravnih in drugih nesrečah ter ne služijo kot prometne površine ali druge funkcionalne površine za uporabo in delovanje objekta
(npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke).
21. Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi.
22. Parkiraj in se pelji (P&R) je večji javni parkirni prostor, kjer potniki parkirajo svoje vozilo in nadaljujejo pot z javnim
prevoznim sredstvom.
23. Parcela, namenjena gradnji, je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji
oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena
ureditev površin, ki mu bodo služile. Kot parcela, namenjena gradnji, se štejejo samo tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, ki so
stavbno zemljišče z ustrezno namensko rabo.
24. Paviljonski tip objekta je pritlična, pretežno transparentna stavba z večjimi steklenimi površinami ali odprtinami.
25. Praviloma je izraz, ki pomeni, da je treba upoštevati določila tega odloka. Če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni
možno, je treba odstop od določil odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.
26. Pritličje (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo.
27. Raščen teren so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja
vode.
28. Regulacijske črte določajo urbanistične meje umeščanja objektov v prostor in razmejitve površin javnega in zasebnega
interesa. Razvrščajo se na: regulacijske linije, gradbene linije in gradbene meje.
29. Regulacijske linije (RL) razmejujejo površine namenjene javni rabi od površin namenjenih zasebni rabi.
30. Sleme je vrhnji rob ostrešja oziroma stični rob strešin in je hkrati najvišja točka objekta.
31. Solarni sistemi so sistemi, ki omogočajo izkoriščanje sončne energije. Glavni sestavni deli solarnih sistemov so
sprejemniki sončne energije, hranilniki toplote in prenosniki toplote.
32. Stanovanjska stavba je objekt z enim ali z dvema stanovanjskim enotama, v katerem je več kot 50% BTP nad terenom
namenjenih bivanju.
33. Stavba je objekt z enim ali več prostori, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti.
34. Tehnološki park je območje, v katerem delujejo podjetja z razvitimi tehnologijami in storitvami z visoko vsebnostjo znanja.
35. Terasna etaža (T) je del stavbe, katere prostori so nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod ravno oziroma poševno
streho z naklonom do 10º. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne presega 70% bruto tlorisne površine predhodne etaže.
36. Večstanovanjska stavba je stanovanjska stavba z več kot dvema stanovanjema na skupnem zemljišču.
37. Venec stavbe je element na zunanjem obodu stavbe, neposredno pod podstrešjem, mansardo ali teraso.
38. Višina stavbe se meri od kote terena ob vhodu v pritličje do najvišje točke slemena stavbe s poševno streho (eno ali
večkapnica) ali na vencu stavbe z ravno streho. V primeru gradnje na nagnjenem terenu se višina stavbe meri od najnižje kote
stavbe ob stiku s terenom do najvišje točke na slemenu ali vencu objekta.
39. Vodnogospodarske ureditve so dela za vzdrževanje in urejanje voda ter ukrepi za preprečevanje škodljivega delovanja
voda, na primer zadrževalniki, ureditve za odvzem in odvod vode, ureditve poplavnih ravnic, nasipi za obrambo pred poplavami
in regulacije vodotokov.
40. Vrstna hiša je stanovanjska stavba v nizu zaporedno grajenih stavb z enakimi gabariti, ki ima skupen vmesni zid
s sosednjim objektom. Za vrstno hišo so potrebni najmanj trije objekti v nizu.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 17. 7. 2015 /

Stran

6167

41. Zbirno mesto za odpadke je prostor za stalno, redno in nemoteno ločeno zbiranje odpadkov v posodah do dneva
prevzema odpadkov.
42. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prvem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot ga določajo
predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter drugi predpisi.
(3) Kadar se pomen izrazov v tem odloku, ki so vsebinsko enaki izrazom iz predpisov, zaradi spremembe teh aktov
spremenijo, se uporabljajo v svoji spremenjeni obliki.«.
7. člen
(pomen kratic)
Prvi stavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: »Kratice, ki se poleg tistih, navedenih v 19. členu, uporabljajo v tem
odloku, imajo naslednji pomen:«.
8. člen
(enote urejanja prostora)
(1) V drugem odstavku 22. člena se v prvi alineji za besedilom »Drenov Grič (DG)« doda besedilo »Podlipa (PO),«.
(2) V tretjem odstavku 22. člena se v zadnji alineji izbriše besedilo »Oznaka OPN se ne izpisuje«.
9. člen
(vrste namenske rabe prostora)
V prvem odstavku 23. člena se v vrstici z oznako K2 popravi sklon, tako da se pravilno glasi: »druga kmetijska zemljišča«.
10. člen
(stavbišča objektov razpršene gradnje)
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za vse legalno zgrajene objekte na območju krajine, ki so po ZPNačrt razpršena gradnja in evidentirani v kartografskem
delu OPN kot informacija o dejanskem stanju v prostoru (kataster stavb) ter nimajo določene parcele, namenjene gradnji, v skladu
z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje, velja, da jim pripada parcela, namenjena gradnji, iz veljavnega
upravnega dovoljenja, objektom zgrajenim pred letom 1967 pa parcela, namenjena gradnji, v velikosti 1,5 stavbišča. Na teh
zemljiščih je dovoljeno obstoječe objekte porušiti, na istem mestu zgraditi nove z največjim dovoljenim povečanjem objekta za
10% od obstoječega, redno vzdrževati, rekonstruirati, prenavljati, prizidati, nadzidati za 10% od velikosti obstoječega objekta vse
v smislu oblikovne sanacije. Dopustno je postavljati pomožne objekte.
(2) Na območju parcele, namenjene gradnji, določene v gradbenem dovoljenju, je dopustna postavitev:
– po enega objekta za lastne potrebe iste vrste po določilih 33. člena,
– ograj po določilih 38. člena in
– podpornih zidov po določilih 39. člena tega odloka.
(3) Gradnje iz prvega odstavka tega člena, s katerimi se poveča BTP, so po uveljavitvi tega odloka dopustne samo kot enkratni
poseg. Objekta, ki je bil zgrajen na mestu poprej odstranjenega objekta, ni dopustno dozidati in nadzidati oziroma povečati BTP
z rekonstrukcijo.
(4) V primeru dovoljenih posegov oblikovne sanacije objektov razpršene gradnje se upošteva določila 45. člena tega odloka.«.
11. člen
(spremembe namembnosti objektov)
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na območjih stanovanj se za izvajanje obstoječih dejavnosti, ki delujejo na podlagi izdanih upravnih dovoljenj in niso
v skladu z namensko rabo zemljišč in dopustnimi dejavnostmi po tem odloku, dovoli sprememba namembnosti dela objekta,
rekonstrukcija, odstranitev in novogradnja tako, da se uporabna površina za nestanovanjsko rabo poveča do največ 20% glede na
obstoječo površino, namenjeno za nestanovanjsko rabo. S temi spremembami se ne smejo poslabšati bivalne razmere in stanje
v okolju.«.
12. člen
(dopustne gradnje)
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) PIP o dopustnih gradnjah so podrobno opredeljeni v določilih 89. do 120. člena tega odloka, ki se nanašajo na PIP glede
na namensko rabo. V skladu z njimi so dopustne naslednje gradnje:
– gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,
– rekonstrukcija,
– odstranitev objekta.
(2) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, se na zakonito zgrajenem objektu, ki po namembnosti ni skladen
z namensko rabo, dopustne samo rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev objekta.
(3) Dozidani ali nadzidani del objekta je treba priključiti na komunalni priključek objekta, h kateremu se izvaja dozidava ali
nadzidava.«.
13. člen
(dopustni objekti, naprave in ureditve)
V 29. členu se črta zadnji stavek v zadnji alineji: »Parkirišča za tovornjake so dovoljena samo v območjih namenske rabe
I in P.«.
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14. člen
(vzdrževanje objektov)

V 30. členu se prva dva odstavka spremenita tako, da se glasita:
»(1) Namestitev solarnih sistemov je na poševnih strehah dopustna tako, da najvišja točka od površine strešne plošče ne
odstopajo za več kot 50 cm.
(2) Pri izvajanju vzdrževalnih delih na večstanovanjskih objektih in objektih s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (kot
so šole, vrtci, poslovni objekti ipd.) je treba upoštevati:
– zamenjava oken in vrat je dopustna v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo
oziroma v enotni barvi za celoten objekt;
– zasteklitve balkonov ter postavitve senčil, nadstreškov v atrijih in klimatskih naprav so dopustne na podlagi enotne projektne
rešitve za celoten objekt;
– pri obnovi fasad je treba upoštevati barve, ki jih določa ta odlok;
– pri vzdrževanju je treba ohraniti oziroma zagotoviti prvotne kakovostne fasadne elemente.«.
15. člen
(drugi posegi v prostor)
V 31. členu se zadnji stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Na območjih, za katere veljajo varstveni režimi,
je za posege treba pridobiti mnenja pristojnih organov.«.
16. člen
(pomožni objekti)
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(skupna določila za pomožne objekte)
(1) Pomožni objekti so: objekti za lastne potrebe, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, začasni objekti, vadbeni objekti, objekti
za spremljanje stanja okolja, ograje, podporni zidovi, urbana oprema, objekti za oglaševanje in spominska obeležja.
(2) Pomožni objekti niso namenjeni bivanju in razen priključka na javno pot ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte
GJI.
(3) Na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, so dopustni le tisti pomožni objekti glede na
namen in dopustno lokacijo, ki so skladni z varstvenim režimom za posamezno območje.
(4) Dopustne lokacije pomožnih objektov glede na namensko rabo prostora so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega
odloka.«.
17. člen
(objekti za lastne potrebe)
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Objekti za lastne potrebe so:
– nadstrešek: streha naslonjena na objekt, največ z dveh strani, ali samostoječa, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil
in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke ipd., z bruto površino največ 36 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno
od najnižje točke objekta;
– garaža: enoetažen objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto površino največ 36 m2 in višino najvišje
točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
– drvarnica: enoetažen objekt, namenjen hrambi trdnega kuriva, z bruto površino največ 15 m2 in višino najvišje točke največ
3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, pri katerem je streha hkrati strop nad prostorom;
– lopa: namenjena shranjevanju orodja, vrtne opreme ipd., z bruto površino največ 15 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m,
merjeno od najnižje točke objekta, katerega je streha hkrati strop nad prostorom;
– steklenjak: enoetažen, s steklom pokrit prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt, z bruto površino največ 30 m2 in
višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
– uta oziroma senčnica: enoetažna, navadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, z bruto
površino največ 15 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta;
– bazen: montažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, njegova površina je največ 30 m2 in globina do 1,5 m,
merjeno od roba do dna;
– rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt: prostornina do 5 m3, zgrajen v skladu s predpisi, ki
urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline ter v skladu s pogoji njegovega dobavitelja;
– zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo: globina do 30 m;
– zbiralnik za kapnico: montažen ali obzidan in nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s strehe,
prostornina do 30 m3.
(2) Gradnja objektov za lastne potrebe je dovoljena na območjih stavbnih zemljišč ob legalno zgrajenih bivalnih objektih.
(3) Objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje
za čas njenega obstoja.
(4) Ob stanovanjskih stavbah, ob počitniških hišah in na območjih namenske rabe SB je dovoljeno zgraditi samo po en objekt
iste vrste. Izjemoma se dopušča gradnja po več garaž, nadstreškov in drvarnic.
(5) Na pripadajoči parceli, namenjeni gradnji obstoječih večstanovanjskih stavb se lahko za vsako stanovanje zgradi največ
po en objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko, kot dopušča FZ.
(6) Na območjih večstanovanjskih stavb, za katera priprava OPPN ni predvidena, je gradnja objektov za lastne potrebe
dovoljena le skladno z enotno zasnovo ureditve, ki se izdela za celotno območje večstanovanjskih stavb.
(7) Objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materialni osnovnega objekta. Dovoljeni so
le pritlični objekti. Kadar so zasnovani kot prizidki k osnovnemu objektu, se praviloma izvedejo tako, da se streha osnovnega
objekta podaljša oziroma nadaljuje preko pomožnega objekta v istem materialu in naklonu, ali se priključi k osnovnemu objektu kot
prečna streha. Pri prizidkih je izjemoma dopustna tudi izvedba ravne nepohodne ali pohodne strehe kot terase ali zelene strehe.
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Prostostoječ pomožni objekt za lastne potrebe z dvokapno streho ima sleme strehe v smeri daljše stranice. Strešne frčade na
objektih za lastne potrebe niso dopustne. Objekti so lahko zgrajeni kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo oziroma imajo
skupne konstrukcijske elemente in/ali streho.
(8) Rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto je dovoljen na dvoriščni strani objekta oziroma mora biti umeščen v prostor
tako, da ni vidno izpostavljen.
(9) Na območjih namenske rabe CU je gradnja objektov za lastne potrebe dovoljena samo na dvoriščni strani objekta.
(10) Na območjih kulturne dediščine:
– so drvarnice oblikovane v podolgovatem tlorisu, z obodom iz lesenih pokončnih letev, dvokapno streho z naklonom 40–45º
in opečno kritino. Izjemoma, če ni vpliva na varovane lastnosti enote, so dopustna odstopanja, ki jih potrdi pristojen organ za
varstvo kulturne dediščine;
– je garaža locirana v sklopu objekta oziroma izven objekta v obliki nadkritih PM;
– je enoetažna pritlična lopa lesena; dopustna je le, če to dopušča zasnova domačije oziroma hiše z vrtom;
– je nadstrešek možen le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora;
– je uta oziroma senčnica lesena in nemoteče vključena v prostor.
(11) Znotraj historičnih naselbinskih jeder in na območjih dediščinske kulturne krajine je bazen dopusten na podlagi predhodne
preveritve nemoteče vključitve v prostor in soglasja pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.
(12) Na območjih naselbinske kulturne dediščine in dediščinske kulturne krajine steklenjaki niso dovoljeni.«.
18. člen
(pomožni kmetijsko-gozdarski objekti)
V prvem odstavku 34. člena se v prvi alineji izbriše zadnji stavek: »Priključki na GJI, razen dostopa, niso dovoljeni.«.
19. člen
(podporni zidovi)
Drugi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi: »Gradnja podpornega zidu, višjega od 1,20 m, je dopustna za potrebe
gradnje GJI, kadar inženirski geolog ali geomehanik ugotovi nevarnost rušenja terena in ni možnosti za izvedbo brežin, biološko
inženirskih ali drugih ukrepov.«.
20. člen
(lega objektov)
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nove stavbe in novi deli obstoječih stavb morajo biti od obstoječih stavb oddaljene najmanj toliko, da so zagotovljeni
svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele objekta.
(2) Postavitev stavb mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Daljša stranica stavb, lociranih na pobočjih, mora biti vzporedna
s smerjo plastnic. Če v naselju obstaja izrazit vzorec pozidave, postavitev stavbe sledi temu vzorcu.
(3) Dovoljeni so le manjši zamiki fasad od gradbene linije (do 0,5 m). Če ni z gradbeno linijo določeno drugače, mora biti
odmik najbolj izpostavljenega dela novega objekta od meje sosednjih parcel najmanj 4 m, pri pomožnih objektih pa najmanj 1,5 m.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov so razdalje med fasadami stavb, na katere niso orientirani prostori, namenjeni
bivanju, najmanj enake ali večje od polovice višine višje stavbe, odmiki od fasad stavb, na katere so orientirani prostori, namenjeni
bivanju, pa najmanj eni višini višje stavbe. Kolikor so spodnje etaže stavb namenjene drugi dejavnosti, se določbe o odmikih
smiselno upoštevajo le za stanovanjske etaže.
(5) Če so odmiki od mej sosednjih parcel manjši od zgoraj določenih, je treba v PGD podati podrobno utemeljitev posega,
s katero se dokaže, da zmanjšani odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda in predložiti soglasje lastnika sosednjih parcel.
Pomožne objekte je dopustno graditi do parcelne meje sosednjega zemljišča na podlagi pridobljenega soglasja lastnikov sosednjih
zemljišč.
(6) Manjši odmik stavbe od parcelne meje, kot je določen v četrtem odstavku tega člena, je brez soglasja lastnikov sosednjih
parcel dopusten takrat, kadar se na mestu poprej odstranjene zakonito zgrajene stavbe postavi nova nadomestna gradnja.
(7) Dopustna je gradnja atrijskih hiš v nizu, večinoma s postavitvijo hiš v obliki črke L, H ali U.
(8) Novogradnja manj zahtevnih in zahtevnih objektov ob gozdnih površinah znotraj stavbnih zemljišč je praviloma možna v
oddaljenosti najmanj ene drevesne višine odraslega gozdnega sestoja oziroma v oddaljenosti 25 m od gozdnega roba oziroma
posameznega gozdnega drevja. Izjemoma je odmik lahko manjši, če so izvedeni vsi požarno-varnostni ukrepi in drugi ukrepi
skladno s soglasjem pristojne službe s področja gozdarstva.«.
21. člen
(oblikovanje objektov)
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošno
(1) Pri novogradnjah, dozidavah, nadzidavah in nadomestitvah objektov ter vzdrževalnih delih je treba upoštevati obstoječo
morfologijo naselja, tlorisne in višinske gabarite oziroma obstoječe prostorninske mase, naklone streh in smeri slemen ter način
ureditve odprtega prostora v vplivnem območju oblikovanja.
(2) Nadzidava in dozidava objekta se mora prilagajati osnovnemu objektu po:
– naklonu streh in smeri slemen,
– razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat,
– barvi streh in fasad,
– višini in vzpostavljeni gradbeni liniji.
Gabariti
(3) Pogoji oblikovanja stanovanjskih objektov ter dvojčkov so:
– tloris: razmerje stranic najmanj 1:1,4;
– streha: dvokapnica z naklonom strešin 35–45°, smer slemena v vzdolžni smeri objekta;
– garaže: praviloma v sklopu objekta.
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(4) Pogoji oblikovanja stanovanjskih stavb na območju makroenote Zaplana so:
– tloris: razmerje stranic najmanj 1:1,4 do največ 1:2;
– višina: največ P + M (takrat je kota pritličja največ 1,2 m nad raščenim terenom in kolenčni zid največ 0,80 m) ali največ
P + 1 + M (takrat je kota pritličja največ 0,6 m nad raščenim terenom in kolenčni zid največ 0,30 m);
– streha: dvokapnica z naklonom strešin 35–45°, smer slemena v vzdolžni smeri objekta, čopi so zaželeni.
(5) Pogoji oblikovanja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti so:
– tloris: podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4;
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom 10–45°, smer slemena v vzdolžni smeri objekta;
– objekti so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim objektom v okviru iste kmetije;
– odmiki med objekti morajo omogočiti primerno funkcionalno površino k objektom in predvideni dejavnosti;
– dostop in dovoz morata biti urejena za dovoz s kmetijskimi stroji;
– za hrambo kmetijskih strojev je dovoljena postavitev nadstreškov, ki morajo oblikovno in funkcionalno dopolnjevati
zaokrožena kmečka dvorišča.
(6) Pogoji oblikovanja proizvodnih objektov so:
– horizontalni in vertikalni gabarit morata biti prilagojena tehnološkemu procesu dejavnosti in optimalni izrabi prostora v
povezavi s funkcijo posameznih objektov in prostorskimi karakteristikami lokacije. Določitev vertikalnega gabarita objektov pomeni
tudi smiselno izbiro višine, ki omogoča določeno vizualno zaključenost območja;
– fasade objektov, ki mejijo na stanovanjsko območje, naj zaradi svobodnega izbora konstrukcijskega sistema gradnje ne
bodo heterogene. Konstruktivni elementi naj se ne uporabljajo kot poudarjeni likovni elementi pri oblikovanju fasad. Barve naj bodo
svetlih tonov s ciljem po nevsiljivem vklapljanju v stanovanjsko okolje.
(7) Klet mora biti vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja največ 1,40 m nad terenom. V primerih gradnje v terenu z naklonom,
kjer je objekt vsaj z eno stranico za celo etažo nad terenom, z drugimi pa delno ali v celoti v terenu, je pri skupni višini objekta
treba etažo v terenu šteti za pritličje.
(8) Kolenčni zid ne sme presegati 0,80 m. Izjemoma je dovoljena maksimalna višina kolenčnega zidu 1,40 m, če je objekt
zgrajen le do višine P + M.
(9) Dodajanje stavbnih elementov, ki ne izhajajo iz arhitekturne zasnove objekta, ni sprejemljivo. Lom vzdolžnih stranic objekta
je dovoljen, kjer to narekujeta konfiguracija terena ali lomljena linija parcelne meje.
Strehe
(10) Kritina mora biti temno sive, temno rjave ali opečno rdeče barve.
(11) Strehe so simetrične dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi simetrične
večkapnice. Strešine morajo biti v istem naklonu. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice. Odpiranje strešin v obliki frčad je
dopustno. Dopustna so strešna okna, enokapne (pravokotne oziroma dvignjene) frčade, lahko tudi dvokapne frčade z enakim
naklonom kot osnovna streha. Frčade na eni strehi imajo enako obliko odprtine in strehe. Frčade lahko zavzemajo največ tretjino
površine strešine.
(12) Pri objektih, ki niso namenjeni bivanju, je kritino dopustno prilagoditi funkciji in arhitekturni zasnovi objekta.
(13) Ravne strehe so dovoljene na območjih namenske rabe SSv, SB, C, I, B, Z, P, E, O, in F, razen na stanovanjskih
stavbah ter počitniških objektih, ki so v navedenih območjih. Pri ravnih strehah je dopustna izvedba zelene strehe (z vegetacijskim
slojem). Dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov,
nadstreškov za avto in pred vhodom ter drugih dozidav.
Fasade
(14) Na fasadah je dopustna uporaba svetlih barv v spektru belih, sivih ter različnih zemeljskih barv v pastelnih tonih. Fasadni
poudarki v močnejših barvnih tonih so dopustni do največ 10% fasadne površine. Dovoljena je uporaba največ dveh barv na fasadi
objekta. V dediščinski kulturni krajini in območjih naselbinske dediščine je dopustno na fasadi uporabiti le tone iste barve.
(15) Uporaba lesa na celotni fasadi in gradnja brunaric sta dovoljeni samo na območjih namenske rabe SP in SK. V drugih
območjih je uporaba lesa na fasadi dovoljena na največ 40% fasadne površine.
(16) Klimatskih naprav ni dovoljeno postavljati na fasado in druge dele objektov tako, da bi imele moteče vplive na sosednje
objekte, stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroč zrak, odtok vode). Klimatske naprave naj se na objekte
nameščajo tam, kjer so vidno najmanj izpostavljene.
(17) Stolpiči na fasadah niso dopustni.
(18) Pri večstanovanjskih stavbah morajo biti nova okna, zasteklitve balkonov, postavitve senčil, nadstreškov in klimatskih
naprav izvedene na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt.«.
22. člen
(tip zazidave)
V 46. členu se prva vrstica preglednice spremeni tako, da se glasi:
»AP

nizki prostostoječi
objekti

prostostoječ objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi objekti (npr. stanovanjska
stavba, dvojček, počitniška hiša, nestanovanjske stavbe)«
23. člen
(velikost in oblika parcele, namenjeni gradnji)

48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Velikost in oblika parcele, namenjene gradnji, morata glede na lastnosti predvidenega objekta izpolnjevati PIP (FZ, FI,
FOBP, odmike od parcelnih mej, regulacijskih črt itd.) in pogoje, določene z drugimi predpisi.
(2) Določitev parcele, namenjene gradnji, mora omogočati načrtovano rabo sosednjih zemljišč.
(3) Parcela, namenjena gradnji, mora biti v celoti vključena na območje EUP, v kateri se gradi objekt.
(4) Velikost parcele, namenjene gradnji, se določi skladno s pogoji:
– za prostostoječo stanovanjsko stavbo na območjih namenske rabe SSea, SK in A najmanj 400 m2;
– za prostostoječo stanovanjsko stavbo na območju namenske rabe SSeb najmanj 600 m2. Izjemoma je dovoljena gradnja
stanovanjskih stavb na območju namenske rabe SSeb tudi na zemljiščih, namenjenih gradnji, velikosti najmanj 400 m2, pod
pogojem, da je zemljiška parcela v zemljiškem katastru nastala pred sprejetjem tega odloka;
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– za dvojček najmanj 600 m2 (2 x 300 m2);
– za večstanovanjsko stavbo (stavbo s tremi ali več stanovanji) najmanj 800 m2;
– za vrstne hiše in atrijske hiše v nizu najmanj 250 m2 za en objekt v nizu;
– za počitniške hiše na območju namenske rabe SP najmanj 800 m2. Izjemoma je dovoljena gradnja počitniških hiš na
območju namenske rabe SP tudi na zemljiščih, namenjenih gradnji, velikosti najmanj 600 m2, pod pogojem, da je zemljiška parcela
v zemljiškem katastru nastala pred sprejetjem tega odloka.
(5) Minimalna velikost zemljišča ni predpisana za rekonstrukcije obstoječih objektov in nadomestne gradnje.«.
24. člen
(spreminjanje mej parcele, namenjene gradnji)
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov (zazidana stavbna zemljišča) je dopustna pod
pogojem, da nova zemljiška parcela obstoječega objekta ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele, namenjene gradnji,
v skladu z določili tega odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste.
(2) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki
ustrezajo pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji, v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele,
namenjene gradnji, ni dopustno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne
parcele, namenjene gradnji.
(3) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel dopustna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z
zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.
(4) Parcela, na kateri stoji objekt, je lahko predmet parcelacije le tedaj, če s parcelacijo povzročena sprememba meje ali
površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih PIP, ki veljajo za objekt (velikost parcele, namenjene gradnji,
FZ, FI, FOBP, odmiki od parcelnih mej, regulacijskih črt, normativi za parkirne površine ipd.).«.
25. člen
(splošne določbe)
(1) Naslov 50. člena se spremeni tako, da se glasi: »(splošne določbe glede priključevanja objektov na GJI)«.
(2) V prvem odstavku 50. člena se izraz »dostop do javne ceste« nadomesti z izrazom »dovoz do javne ceste«.
(3) Izbriše se šesti odstavek 50. člena, posledično se sedmi in osmi odstavek preštevilčita v šesti in sedmi odstavek.
26. člen
(priključevanje na javno cesto)
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste, pomožni objekti pa le, kadar je za
njihovo uporabo dovoz do javne ceste nujno potreben.
(2) Priključki se uredijo skladno s predhodno pridobljenim soglasjem pristojnega upravljavca javnih cest.
(3) Dovozi in priključki na cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Priključki morajo biti prilagojeni niveleti vozišča
ceste, na katero se priključujejo, ter praviloma zgrajeni pravokotno na os ceste.
(4) Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom. Gradnja novih prometnic naj bo čim bolj
racionalna.
(5) Obračanje vozil oziroma manipulacijska prometna površina mora biti zagotovljena na parceli, namenjeni gradnji, tako da
je omogočeno čelno vključevanje vozil na javne ceste.«.
27. člen
(gradnja in urejanje prometnega omrežja)
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri načrtovanju cestnega omrežja in javnih ter drugih prometnih poti je treba upoštevati potrebe funkcionalno oviranih
oseb.
(2) Postavitev naprav in ukrepov za umirjanje prometa na občinskih cestah urejajo področni predpisi.
(3) Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče, ki omogoča obračanje tovornjaka brez prikolice ter komunalnih in
intervencijskih vozil.
(4) Gradnjo avtobusnih postajališč na in ob občinskih cestah urejajo področni predpisi.
(5) Pri rekonstrukcijah cest je treba višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri
tem dostopnost ohranja. Na območju naselbinske dediščine »utapljanje« vhodov v historične stavbe ni dopustno.
(6) Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je treba v največji možni meri ohranjati obstoječe
krajinske prvine ob trasi ceste (gozdni rob, živice, posamezna drevesa). Izogibati se je treba prekomernim izravnavam terena in
odstranjevanjem vegetacije.
(7) Ob sanacijah obcestnega prostora je treba uporabljati avtohtono vegetacijo in pri tem povzemati za prostor značilne
vegetacijske vzorce.
(8) Gozdne ceste in poljske poti so lahko široke največ 3,5 m, razen v ostrih zavojih in pred zožitvami (npr. podvozi ali mostovi)
ter na ravnih delih, kjer so dopustne ureditve izogibališč in skladišč za les.
(9) Dimenzija tipskega prečnega profila cestišča se določi za vrsto ceste, prometno obremenitev in projektirano hitrost v
skladu s področnimi predpisi.
(10) V primeru, da dimenzija prečnega profila ceste ne ustreza minimalnim dimenzijam, potrebnim za projektiranje cest, je
treba v dolžini vidne razdalje izvesti izogibališče za srečevanje vozil.
(11) Pri novogradnjah se stremi k zagotavljanju:
– enostranskega hodnika za pešce ob lokalnih cestah znotraj naselij in lokalnih krajevnih cestah ter
– obojestranskega hodnika za pešce ob lokalnih zbirnih cestah.
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(12) Kolesarske steze se v primerni širini urejajo ob glavnih prometnih ulicah, kjer prosti koridor poleg izvedbe vsaj
enostranskega pločnika omogoča izvedbo le-teh.
(13) Gradnja pomožnih cestnih objektov (objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni
silos, varovalne in protihrupne ograje, avtobusno postajališče) je dovoljena ob vseh obstoječih javnih cestah.
(14) Kategorizacijo, upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest urejajo področni predpisi.«.
28. člen
(varovalni pasovi prometnega omrežja)
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posegi v varovalni pas ali rezervat prometnic ne smejo biti v nasprotju z njihovimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov
varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. Za vse posege
v varovalni pas ali rezervat prometnic je treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa oziroma upravljavca ceste.
(2) Varovalni pasovi za posamezne vrste cestnega omrežja od zunanjega roba cestnega sveta znašajo za:
– avtoceste 40 m,
– regionalne ceste 15 m,
– dimenzije varovalnih pasov občinskih cest določa področni predpis.
(3) Vse posege v varovalni pas avtoceste je dopustno izvajati le po predhodnem soglasju pristojnega organa oziroma
upravljavca ceste. V varovalnem pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno
ali zvočno obveščanje in oglaševanje.
(4) Zaradi predvidene širitve avtoceste je treba za vse bodoče posege zagotoviti odmik najmanj 7 m obojestransko od roba
cestnega sveta.
(5) Vse posege v varovalni pas državne ceste je dopustno izvajati le po predhodnem soglasju pristojnega organa oziroma
upravljavca ceste.
(6) Vse posege v varovalni pas občinske ceste je dopustno izvajati le po predhodnem soglasju upravljavca ceste.
(7) Za vsak objekt lociran v 100 m varovalnem pasu železnice je treba upoštevati veljavne zakonske in podzakonske akte.
Investitor si mora pred začetkom posega pridobiti soglasje h gradnji od pristojnega organa za železnice.
(8) Minimalni odmiki za posege v prostor na območju železnic znašajo, merjeno od osi tira:
od obstoječega tira

od predvidenega tira

pri gradnji cest

najmanj 8 m

najmanj 20 m

pri gradnji objektov do višine 15 m

najmanj 12 m

najmanj 24 m«.

29. člen
(gradnja, urejanje in dimenzioniranje površin za mirujoči promet)
(1) Preglednica v osmem odstavku 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
dejavnost

minimalno število PM

STANOVANJA IN BIVANJE
1 stanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

2 počitniške hiše

2 PM/enoto

3 večstanovanjske stavbe:
– za stanovanja do 35 m2

1 PM + 10% za obiskovalce

– za stanovanja od 36 do 60 m2
– za stanovanja od 61 do 100

m2

1,5 PM + 10% za obiskovalce
2 PM + 10% za obiskovalce

– za stanovanja nad 100 m2

3 PM + 10% za obiskovalce

4 dijaški, mladinski in otroški domovi

1 PM/10 postelj toda min. 2 PM

5 delavski in študentski domovi

1 PM/3 postelje, min. 3 PM

6 domovi za ostarele, varna hiša

1 PM/5 postelj, min. 3 PM

7 oskrbovana stanovanja

1 PM/stanovanje, min. 3 PM + 20% za obiskovalce

POSLOVNO TRGOVSKE DEJAVNOSTI
8 stavbe javne uprave

1 PM/30 m2 BTP, min. 2 PM

9 stavbe bank, pošt, zavarovalnic

1 PM/30 m2 BTP, min. 2 PM

10 druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni programi)

1 PM/30 m2 BTP, min. 2 PM

11 trgovski lokal (pod 100

m 2)

1 PM/30 m2 BTP, min. 2 PM na objekt

12 trgovske stavbe (med 100 in 500 m2)

1 PM/50 m2 BTP, min. 4 PM

13 trgovina z neprehrambenimi izdelki

1 PM/80 m2 BTP, min. 2 PM

14 nakupovalni center do 2500 m2

1 PM/35 m2 BTP

15 nakupovalni center nad 2500 m2

1 PM/30 m2 BTP

16 odprte in pokrite tržnice

1 PM/40 m2 BTP
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17 večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri

1 PM/25 m2 BTP

18 bencinski servisi

1 PM/30 m2 prodajnih površin, min. 3 PM

19 obrtno servisne dejavnosti

1 PM/30 m2 BTP min. 2 PM

20 avtopralnice

2 PM/pralno mesto
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DRUŽBENE DEJAVNOSTI
21 gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija

1 PM/5 sedežev

22 muzeji in knjižnice

1 PM/80 m2 BTP

23 stavbe za opravljanje verskih obredov

1 PM/10 sedežev

ŠPORTNE DEJAVNOSTI
24 športna igrišča – stadion

1 PM/200 m2 BTP, od tega 20% PM za avtobuse

25 športna igrišča – igrišča za tenis

4 PM/igrišče

26 javna kopališča

1 PM/200 m2 tlorisne površine javnega kopališča

27 športne dvorane s prostori za gledalce

1 PM/30 m2 BTP,
od tega 20% PM za avtobuse

28 večnamenske dvorane (fitnes, centri dobrega počutja ipd.)

1 PM/15 m2 BTP

29 kegljišča, bowling

4 PM/stezo

30 čolnarne

1 PM/2 čolna

POSEBNE DEJAVNOSTI
31 hotel, prenočišča, penzioni

0,75 PM/1 sobo + 1 PM za avtobus

32 gostilne, restavracije, točilnice, bari

1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter točilnega pulta,
min. 5 PM

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
33 bolnišnice

1 PM/5 postelj

34 zdravstveni domovi, ambulante, veterinarske ambulante

1 PM/50 m2 BTP, min. 2 PM

35 zavetišče za živali

1 PM/300 m2 BTP, min. 2 PM

36 osnovne šole

2 PM/učilnico

37 srednje šole

1,5 PM/učilnico + 1 PM/10 učencev starejših
od 18 let

38 posebne šole za ovirane v razvoju

1,75 PM/učilnico

39 visoke šole

1 PM/25 m2 BTP

40 otroški vrtci

2 PM/oddelek + 1 PM/3 zaposlene

PROIZVODNE DEJAVNOSTI
41 druge nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za spravilo pridelka

1 PM/80 m2 BTP

42 industrijske stavbe (do 200 m2)

1 PM/30 m2 BTP, min. 2 PM

43 industrijske stavbe (več kot 200

m 2)

1 PM/50 m2 BTP

44 rezervoarji, silosi, skladišča (brez strank)

min. 3 PM

45 rezervoarji, silosi, skladišča (razstavni in prodajni prostori)

1 PM/80 m2 BTP

46 delavnice za servis motornih vozil

4 PM/popravljalno mesto

DRUGO
47 pokopališča, pokopališke stavbe in spremljajoči objekti

1 PM/600 m2 površine, min. 5 PM

48 stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi 1 PM/50 m2
povezane stavbe
(2) Na koncu 54. člena se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»(13) Najmanjša dovoljena dimenzija parkirnega mesta za osebni avtomobil znaša 2,5 m x 5,0 m.
(14) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene tako, da so nepropustne za vodo in naftne
derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje meteornih vod preko peskolovov in lovilcev olj.«.
30. člen
(gradnja, urejanja in priključevanja na kanalizacijsko omrežje)
Tekst naslova 57. člena se spremeni tako, da se glasi: »gradnja, urejanje in priključevanje na kanalizacijsko omrežje«.
31. člen
(gradnja in urejanja komunikacijske infrastrukture)
(1) Tekst naslova 60. člena se spremeni tako, da se glasi: »gradnja in urejanje komunikacijske infrastrukture«.
(2) Tekst stavka zadnje alineje drugega odstavka 60. člena se spremeni tako, da se glasi: »Oddajne sisteme na fasadah
stavb je treba ustrezno zakriti, da vizualno ne izstopajo iz fasade, na ravnih strehah objektov pa odmakniti od roba strehe, tako
da so čim manj vidno izpostavljeni.«.
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32. člen
(varstvo gozdov)
(1) Za prvim odstavkom 68. člena se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»(2) V varovalnih gozdovih je dopustno samo vzdrževanje obstoječih objektov ter prostorske ureditve, ki ohranjajo in krepijo
varovalno, hidrološko, biotopsko ali klimatsko funkcijo gozda v skladu s predpisi in gozdnogospodarskimi načrti.
(3) Posegi v varovalnih gozdovih, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno
vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno
pridobljenega dovoljenja, ki ga izda pristojni organ. Posegi v varovalni gozd se presojajo na podlagi vpliva posega na varovalni
gozd in funkcije gozda.«.
(2) Posledično se dosedanja drugi in tretji odstavek preštevilčita v četrti in peti odstavek.
33. člen
(varstvo vrtač)
Tekst tretjega stavka prve alineje sedmega odstavka 71. člena se spremeni tako, da se glasi: »Vrtače, ki so zasute v celoti,
se morajo legalizirati na podlagi načrta izvedenih del, z dokazom o sestavi in ponikovalni sposobnosti zasipnega materiala.«.
34. člen
(zaklanjanje)
Tekst naslova 75. člena se spremeni tako, da se glasi: »zaklanjanje«.
35. člen
(obrambne potrebe)
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Objekti in okoliši objektov posebnega pomena za obrambo v Občini Vrhnika so:
– Vojašnica Ivan Cankar – območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe,
– Končni hrib – območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe,
– Strmica – Vrhnika – območje izključne rabe,
– Rakov hrib – območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe,
– Ljubljanski vrh – območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe in
– Podkotelj – območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe.
(2) Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo na področju
graditve dovoljene prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov
in odstranitve objektov) ter ostale ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.
(3) Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.
V oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo, visoko nad
18 m, pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba
za vsako novogradnjo, visoko nad 25 m, pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo, razen za
novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.«.
36. člen
(osončenje)
Tekst prvega stavka 79. člena se spremeni, tako da se glasi: »Pri novogradnjah (tudi dozidavah, nadzidavah in nadomestnih
gradnjah) objektov je v bivalnih prostorih (bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška soba) objektov, ki se gradijo, in v bivalnih prostorih
obstoječih objektov v vplivnem območju treba zagotoviti minimalno zahtevano osončenje, ki znaša:«.
37. člen
Tekst naslova poglavja 3.4.13 se spremeni tako, da se glasi: »OBMOČJA, ZA KATERA VELJAJO SPREJETI PROSTORSKI
IZVEDBENI NAČRTI«.
38. člen
(dopustne gradnje in druga dela do sprejema OPPN)
(1) V prvem odstavku 86. člena se šesta alineja spremeni tako, da se glasi: »– parcelacija zemljišč za gradnjo GJI za potrebe
priključevanja obstoječih objektov,«.
(2) Četrti odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi: »Do izdelave OPPN s KNP so dovoljena samo vzdrževalna dela
in dela v okviru rekonstrukcije objektov v skladu s kulturno varstvenimi pogoji ter kulturno varstvenim soglasjem.«.
39. člen
(stanovanjske površine za stanovanjske stavbe na ravnem terenu – SSea)
V preglednici v 89. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave
FZ
FI
AP
največ 40%
/
AP (dvojček)
največ 50%
/
AS
največ 50%
/
C
največ 50%
0,8
Višina objektov:
– novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P + 1N + M,
– nadomestne gradnje največ do enake višine, kot jo ima stavba, ki se nadomešča.

FOBP
najmanj 30%
najmanj 25%
najmanj 25%
najmanj 30%
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40. člen
(stanovanjske površine za stanovanjske stavbe na razgibanem terenu – SSeb)
V preglednici v 90. členu se razdelka »izraba prostora in velikost objektov« in »oblikovanje objektov« spremenita tako, da
se glasita:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave
FZ
FI
AP
največ 40%
/
C
največ 40%
0,8
– Višina objektov:
– novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P + 1N + M,
nadomestne gradnje največ do enake višine, kot jo ima stavba, ki se nadomešča.
OBLIKOVANJE OBJEKTOV
Tip zazidave:
– stanovanjski objekti: AP,
– ostali objekti: C.

FOBP
najmanj 35%
najmanj 35%

41. člen
(stanovanjske površine za večstanovanjske stavbe – SSv)
(1) Tekst zadnjega stavka razdelka »Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor« se spremeni
tako, da se glasi: »Objekti za lastne potrebe in ograje, ki niso bile načrtovane v PGD, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in bazne
postaje niso dopustni.«.
(2) V preglednici v 91. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave
FZ
FI
FOBP
BP
največ 35%
največ 0,8
najmanj 35%
BPo, C
največ 50%
največ 0,8
najmanj 30%
Višina objektov:
– novogradnje do P + 4N ali P + 4N + M ali T,
– nadomestne gradnje največ do enake višine, kot jo ima stavba, ki se nadomešča.
42. člen
(stanovanjske površine za posebne namene – SB)
V preglednici v 92. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave
FZ
FI
FOBP
BP, BPo, C
največ 50%
največ 0,8
najmanj 40%
Višina objektov:
– novogradnje do P + 2N ali P + 1N + M ali T,
– nadomestne gradnje največ do enake višine, kot jo ima stavba, ki se nadomešča.
43. člen
(površine podeželskega naselja – SK)
V preglednici v 93. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave
FZ
FI
AP
največ 50%
/
C
največ 50%
največ 0,8
Višina objektov:
– novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P + 1N + M,
– nadomestne gradnje največ do enake višine, kot je višina stavbe, ki se nadomešča.

FOBP
najmanj 30%
najmanj 35%

44. člen
(površine počitniških hiš – SP)
V preglednici v 94. členu se razdelka »Izraba prostora in velikost objektov« in »Oblikovanje objektov« spremenita tako, da
se glasita:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
BTP počitniške hiše je največ 75 m2.
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave
FZ
AP
največ 40%

FI
/

FOBP
najmanj 40%
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OBLIKOVANJE OBJEKTOV
Pogoji oblikovanja počitniških hiš so:
– tloris: razmerje stranic najmanj 1:1,2,
– višina: največ P + M, kota pritličja največ 1 m nad raščenim terenom, kolenčni zid največ 0,3 m,
– streha: dvokapnica z naklonom strešin 35-45 °, smer slemena v vzdolžni smeri objekta, čopi so zaželeni.
Tip zazidave:
– počitniška hiša: AP.
45. člen
(osrednja območja centralnih dejavnosti – CU)
V preglednici v 95. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave

FZ

FI

FOBP

AP, AS, BP, BPo, C

največ 60%

/

najmanj 30%

Višina objektov:
– v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja,
– največ do P + 4N ali P + 3N + M ali T.
46. člen
(druga območja centralnih dejavnosti – CD)
V preglednici v 96. členu se razdelka »Izraba prostora in velikost objektov« in »Oblikovanje objektov« spremenita tako, da
se glasita:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave

FZ

FI

FOBP

AP, BP, BPo, C

največ 50%

/

najmanj 30%

Višina objektov:
– v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja,
– objekti BP, BPo, C (razen cerkve) največ do P + 2N + M ali T,
– objekti AP največ do P + 1N + M.
OBLIKOVANJE OBJEKTOV
Tip zazidave:
– AP, BP, BPo, C.
47. člen
(površine za industrijo – IP)
V preglednici v 97. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave

FZ

FI

FOBP

C, D, E

največ 80%

/

najmanj 15%

Višina objektov:
– v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja.
48. člen
(gospodarske cone – IG)
V preglednici v 98. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave

FZ

FI

FOBP

C, D, E

največ 80%

/

najmanj 15%

Višina objektov:
– v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja.
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49. člen
(površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo – IK)
V preglednici v 99. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave

FZ

FI

FOBP

D, E

največ 80%

/

/

Višina objektov:
– v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja.
50. člen
(površine za turizem – BT)
(1) V preglednici v 100. členu se v razdelku »Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor« v
oklepaju alineje z navedbo objektov za gostinstvo in turizem za besedo »kampi« doda beseda »bazeni«.
(2) V preglednici v 100. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave

FZ

FI

FOBP

AP, AS, BPo, C

Največ 60%

/

najmanj 30%

Višina objektov:
– največ do P + 2N + M ali T.
51. člen
(športni centri – BC)
V preglednici v 101. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave

FZ

FI

FOBP

BPo, C, D

največ 70%

/

najmanj 30%

Višina objektov:
– največ do P + 2N + M ali T.
52. člen
(površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem – ZS)
V preglednici v 102. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Odprta športna igrišča

Ostale zelene površine in ureditve

največ 80%

najmanj 20%

Višina objektov:
– do P.
53. člen
(pokopališča – ZK)
V preglednici v 106. členu se razdelek »Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor« spremeni
tako, da se glasi:
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor
Dopustne dejavnosti:
– pokopališka dejavnost.
Dopustni objekti in naprave:
– pokopališče vključno s spremljajočimi objekti,
– stavbe za opravljanje verskih obredov,
– parkovni objekti in ureditve,
– stojnice.
Dopustne gradnje:
– gradnje parkovnih ureditev.
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54. člen
(območja okoljske infrastrukture – O)

V preglednici v 111. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave

FZ

FI

FOBP

C, D, E

največ 80%

/

najmanj 15%

Višina objektov:
– v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja.
55. člen
(površine razpršene poselitve – A)
V preglednici v 113. členu se razdelek »Izraba prostora in velikost objektov« spremeni tako, da se glasi:
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV
Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji
Tip zazidave

FZ

FI

FOBP

AP

največ 50%

/

najmanj 30%

Višina objektov:
– stanovanjski objekti največ P + 1 + M.
56. člen
(najboljša kmetijska zemljišča – K1)
V preglednici v 114. členu se predzadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Na najboljših kmetijskih zemljiščih znotraj območij
Natura 2000 in naravnih vrednot se agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter gradnje
presojajo v skladu z veljavno področno zakonodajo.«.
57. člen
(druga kmetijska zemljišča – K2)
V preglednici v 115. členu se predzadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Na drugih kmetijskih zemljiščih znotraj območij
Natura 2000 in naravnih vrednot se agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter gradnje
presojajo v skladu z veljavno področno zakonodajo.«.
58. člen
(območja mineralnih surovin – površine nadzemnega pridobivalnega prostora – LN)
V preglednici v 119. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Dopustna je gradnja infrastrukturnih objektov in
naprav, ki so v javnem interesu.«.
59. člen
(območja za potrebe obrambe zunaj naselij – f)
Preglednica v 120. členu se spremeni tako, da se glasi:
NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Namenska raba
Območja za potrebe obrambe zunaj naselij so namenjena izključno za obrambne potrebe, zlasti za razmestitev, usposabljanje
in delovanje vojske.
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor
Dopustne dejavnosti:
– obramba.
Dopustni objekti in naprave:
– objekti za obrambo,
– vojaški objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti za potrebe obrambe,
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo vojašnice ter drugi objekti in naprave, ki so nujno potrebni za
normalno funkcioniranje območij za potrebe obrambe,
– letališke steze in ploščadi: samo heliport (na podlagi pogojev in soglasja pristojnih organov).
Posebni pogoji za dejavnosti in objekte
Vse dejavnosti in objekti se izvajajo v skladu s pogoji pristojnega organa za obrambo.
Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor
Vse dejavnosti in objekti se izvajajo v skladu s pogoji pristojnega organa za obrambo.
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60. člen
(prenehanje veljavnosti PIN)
(1) V 122. členu se doda nova prva točka, ki se glasi: »1. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno proizvodni objekt Liko na
Verdu (Uradni list SRS, št. 26/89)«.
(2) Posledično se preštevilčijo vse naslednje točke.
61. člen
(veljavnost sprejetih prostorskih aktov)
123. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka se kot veljavni PIN štejejo:
1. Odlok o urbanističnem načrtu pokopališča v Bevkah (Uradni list SRS, št. 42/88)
2. Odlok o zazidalnem načrtu za mesto Vrhnika – Center – Območje hotela Mantova (Uradni list SRS, št. 42/89)
3. Odlok o urbanističnem načrtu pokopališča v Verdu (Uradni list RS, št. 42/90)
4. Odlok o zazidalnem načrtu Betajnova na Vrhniki (Uradni list RS, št. 55/92)
5. Odlok o zazidalnem načrtu za avtoodpad na Tojnicah – Hribar Jože, Zalaznikova 5, Ljubljana (Uradni list RS, št. 3/95)
6. Odlok o spremenjenem in dopolnjenem zazidalnem načrtu Mizarstvo Vidmar v Sinji Gorici (Uradni list RS, št. 1/96)
7. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Stare ceste, od križišča z Robovo ulico do križišča s Cesto gradenj (Uradni
list RS, št. 63/96)
8. Odlok o spremembi Odloka o urbanističnem načrtu pokopališča v Verdu (Uradni list RS, št. 64/96)
9. Odlok o zazidalnem načrtu Osnovne šole Pod Hruševco na Vrhniki (Uradni list RS, št. 64/96)
10. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Osnovne šole Pod Hruševco na Vrhniki (Uradni list RS, št. 30/97)
11. Odlok o ureditvenem načrtu območja Pristave v Bistri (Uradni list RS, št. 1/98, 18/98 – popr.)
12. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco (Uradni list RS, št. 51/98)
13. Odlok o zazidalnem načrtu za območje podjetje CMC v industrijski coni Sinji Gorici (Uradni list RS, št. 35/99)
14. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče (Uradni list RS, št. 60/99)
15. Odlok o urbanističnem načrtu širitve pokopališča Blatna Brezovica (Uradni list RS, št. 22/00)
16. Odlok o zazidalnem načrtu Vrtnarija 2 – za območje dopolnilne blokovne gradnje in širitve parkirnih površin (Uradni list
RS, št. 47/01)
17. Odlok o urbanističnem načrtu širitve pokopališča Podlipa (Naš časopis, št. 271/01)
18. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki (Naš časopis, št. 278/01), Sprememba
pogojev urejanja za objekt 19 na zemljišču parc. št. 983 k.o. Vrhnika, april 2006, Sprememba pogojev urejanja za objekt št. 6 na
zemljišču parc. št. 969/8 k.o. Vrhnika, junij 2006
19. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V1P/6 – veterinarska postaja na Vrhniki (Naš časopis, št. 297/03)
20. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V3M/2 – izgradnja II. faze čistilne naprave Vrhnika (Naš časopis,
št. 297/03)
21. Odlok o lokacijskem načrtu za večstanovanjski objekt ob Cesti gradenj (del območja urejanja V1O/4-Stara cesta,
morfološka enota 4B/1) (Uradni list RS, št. 109/04)
22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Spremenjenega in dopolnjenega zazidalnega načrta Mizarstvo Vidmar v Sinji Gorici
(Naš časopis, št. 304/04)
23. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Vrtnarija 2 – za območje dopolnilne blokovne gradnje in širitve
parkirnih površin (Naš časopis, št. 305/04)
24. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo
gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Uradni list RS, št. 75/05)
25. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kočevarjev vrt (del območja urejanja V1O/1 z deli morfoloških enot 4A/1 in 4A/3)
(Uradni list RS, št. 71/05)
26. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki
(Naš časopis, št. 318/05)
27. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6 – Kralovše in
Mokrice, morfološka enota 3C/1) (Uradni list RS, št. 107/05)
28. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del
območja V3S/6 – Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1) (Uradni list RS, št. 77/06)
29. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Mokrice na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6) (Uradni
list RS, št. 76/06)
30. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja urejanja V1I/2 Vrtec Vrhnika (Uradni list RS,
št. 29/06)
31. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja V1I/2 Vrtec Vrhnika
(Uradni list RS, št. 65/97, 29/06) (Uradni list RS, št. 138/06)
32. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja
V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1) (Uradni list RS, št. 107/05, 77/06) (Naš časopis, št. 330/06)
33. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče (Naš časopis,
št. 335/07)
34. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno
in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 75/05) (Naš časopis, št. 338/07)
35. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki (Uradni list RS, št. 29/07)
36. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki (Uradni list RS, št. 54/07)
37. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V3P/3 Unichem v Sinji Gorici
(Uradni list RS, št. 66/07)
38. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki (Uradni
list RS, št. 102/07)
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39. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Uradni list RS, št. 14/08)
40. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki (Uradni list RS, št. 19/10)
41. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo na Raskovcu na Vrhniki (Naš
časopis, št. 373/10)
42. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace
ter dostopno cesto do vrtca Žabica na Vrhniki (Naš časopis, št. 374/10)
43. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za mesto Vrhnika – Center – območje hotela Mantova
(Naš časopis, št. 393/12)
44. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki
(Naš časopis, št. 395/12)
45. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke Vrhnika – Tojnice (del območja urejanja
V3M/2 in morfološke enote 7E/1) (Naš časopis, št. 405/13)
46. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Kralovše na Vrhniki (del območja urejanja
V3S/6 morfološka enota 1B/2) (Naš časopis, št. 405/13)
47. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki
(Naš časopis, št. 407/2013)
48. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki (Naš časopis,
št. 408/13)
49. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno Vrhnika (Naš časopis, št. 410/2013)
50. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-storitveni center v območju urejanja L1K/1 Drenov Grič
(Naš časopis, št. 411/2013)
51. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika – Tojnice (Naš časopis,
št. 417/14, 419/15 – teh. popr.),
52. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Komunalnega podjetja Vrhnika na Tojnicah (Naš časopis,
št. 417/14, 426/15 – teh. popr.),
53. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki
(Naš časopis, št. 417/14),
54. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu – Betajnova na Vrhniki (Naš časopis, št. 417/14).«.
62. člen
(odstopanja od PIP)
(1) Za 123. členom se doda nov, 124. člen, ki se glasi: »Odstopanja od PIP, določenih s tem odlokom, so dopustna pri
obstoječih legalno zgrajenih objektih, ki se rekonstruirajo, dograjujejo ali se jim spreminja namembnost, če:
– so pogoji za gradnjo v izdanem gradbenem ali uporabnem dovoljenju za obstoječi objekt v neskladju s PIP tega odloka,
– se uporabna površina ne povečuje za več kot 30%,
– bi prilagajanje PIP, določenim s tem odlokom, pomenilo nesorazmerno visoke stroške konstrukcijskih prilagoditev ali bi
objekt zaradi upoštevanja PIP poslabšal dosežene kakovosti v soseščini objekta.«.
(2) Sedanji 124. člen se preštevilči v 125. člen.
63. člen
(1) Za 124. členom, ki se preštevilči v 125. člen, se doda nov, 126. člen, ki se glasi: »Nadzor nad izvajanjem tega odloka
opravljajo pristojna ministrstva.«.
(2) Sedanji 125. člen se preštevilči v 127. člen.
64. člen
(Priloga 1)
Spremeni se Priloga 1 »Preglednica dopustnosti pomožnih objektov, ograj, podpornih zidov, urbane opreme, objektov za
oglaševanje, spominskih obeležij ter telekomunikacijskih objektov in naprav glede na podrobnejšo namensko rabo prostora«, in
sicer tako, da se glasi:

Pomožni objekti
za lastne potrebe
nadstrešek
garaža
drvarnica
lopa
steklenjak
uta oz. senčnica
bazen
rezervoar za UNP
ali nafto
zajetje, vrtina ali
vodnjak
zbiralnik za
kapnico
Pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti
kozolec
kmečka lopa
skedenj
senik
kašča
čebelnjak
rastlinjak
silos
gnojišče
zbiral. gnojnice,
gnojevke
vodni zbiralnik
betonsko korito
ribnik kot vodno
zajetje
vrtina ali vodnjak
za namakanje
kmet. zem.
hlevski izpust
krmišče
molzišče
ograja za pašo
živine
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obora za rejo
divjadi
ograja in opora
za trajne nasade
poljska pot
gozdna cesta
grajena gozdna
vlaka
gozdna učna pot
Pomožni začasni objekti
kiosk oz. tipski
zabojnik
pomol
odprti sezonski
gostinski vrt
pokrit prostor z
napihljivo konst.
ali montažni šotor
oder z nadstreškom
cirkus
tribuna
Pomožni vadbeni objekti
igrišče na prostem
kolesarska steza
planinska pot
smučišče
sprehajalna pot
športno strelišče
trimska steza
vzletišče
Pomožni objekti
za spremljanje
stanja okolja
Ograje
medsosedska
varovalna
igriščna
pokopališka
protihrupna
Podporni zidovi
Urbana oprema
nadkrita čakalnica
javna kolesarnica
(z nadstreškom)
skulptura ipd.
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1 – samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč in
le, ko gre za lasten sistem za oskrbo s pitno vodo
2 – pod pogojem, da je pridobljena registrska številka stojišča čebelnjaka, kot jo določajo zakonski in podzakonski akti, ki določajo označevanje čebelnjakov in
stojišč
3 – skladno z določili zakona, ki ureja gozdove
4 – postavitev je dovoljena v primerih seznanjanja uporabnikov in obiskovalcev z morebitnimi projekti, raziskavami in drugimi podobnimi dogodki, ki se izvajajo
na območjih gozdnih zemljič, oziroma za namen označevanja in predstavitve denimo naravnih vrednot, kulturnih spomenikov, raznih učnih poti in drugih
rekreacijskih in turističnih objektov ipd. Postavitev promocijskih objektov z vsebinami, ki niso neposredno povezane z rabo gozda in gozdnega prostora, v
katerem je predvidena njihova postavitev, ni sprejemljiva.

večnamenski
kiosk oz. tipski
zabojnik
montažna sanitarna enota
vodnjak ali okrasni bazen
otroško igrišče
klopi, koši za
smeti, stojala za
kolesa ipd.
Objekti za oglaševanje
obvestilni
promocijski
komercialni
za lastne potrebe
za potrebe volitev
Spominska
obeležja
Telekomunikacijski objekti in
naprave
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65. člen
(Priloga 2)

Spremeni se Priloga 2 »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora«, in sicer tako,
da se:
1. po celotni prilogi določilo: »V rezervatih je v skladu z določili tega odloka in s soglasjem upravljavca cest dovoljeno
postaviti ograjo in urediti zelene površine.« zamenja z določilom: »V rezervatu je v skladu z določili tega odloka in s soglasjem
upravljavca cest dovoljena gradnja gospodarske javne infrastrukture, postavitev ograj in urejanje zelenih površin. Informacija
o izdelavi idejne rešitve za rekonstrukcijo ceste je podana v projektnih pogojih oziroma soglasju upravljavca ceste.«;
2. na koncu besedila pod oznako »BB_2158 (podrobnejša namenska raba: G)« doda besedilo: »Gre za območje
zavarovanega varovalnega gozda, na katerem se posegi lahko izvajajo le izjemoma in v skladu z določili drugega in tretjega
odstavka 68. člena tega odloka.«;
3. besedilo pod oznako »DG_501 (podrobnejša namenska raba: IG)« spremeni tako, da se glasi: »Cona se napaja preko
dveh obstoječih cest: JP 966811 in JP 966787. Tovorni promet iz gospodarske cone ne sme prečkati območja EUP DG_548.
V fazi priprave projektne dokumentacije in pridobivanja upravnih dovoljenj za gradnjo se preveri možnosti priključevanja
tovornega prometa direktno na Tržaško cesto. Gospodarsko cono se ogradi z visoko žično ograjo oziroma protihrupno ograjo na
delu, kjer meji na območje EUP DG_548. Rob gospodarske cone se ozeleni z avtohtonimi rastlinskimi vrstami. Za vse varovane
prostore stavb mora biti predvidena ustrezna pasivna zaščita proti hrupu.«;
4. v besedilu pod oznako »DG_1246 (podrobnejša namenska raba: PC)« popravi tekst, tako da se prvi stavek glasi:
»V primeru nadgradnje in rekonstrukcije obstoječega cestnega omrežja se vzpostavijo podhodi in ograje za dvoživke oziroma
se zagotovi zmanjšano smrtnost zaradi povozov.«;
5. oznake VE_1401, VE_1856, VE_2120 in VE_1994 spremenijo v oznake VR_1401, VR_1856, VR_2120 in VR_1994.
Posledično se besedila pod temi oznakami prestavijo pod poglavje Vrhnika (enote z oznakami VR);
6. v besedilu pod oznako VR_1847 (podrobnejša namenska raba: SSeb) se črta drugi stavek: »Velikost parcele, namenjene
za gradnjo objekta, je najmanj 1000 m2. FZ je največ 25%, FOBP je najmanj 45%.«;
7. besedilo pod oznako VR_1389 (podrobnejša namenska raba: SSea) spremeni tako, da se glasi: »Dovoljeni so objekti
tipa AP s smerjo slemena objektov sever-jug in vzhod-zahod.«;
8. v besedilu pod oznako VR_1333 (podrobnejša namenska raba: SK) črtata drugi in peti stavek: »Dovoljene so strehe
simetrične dvokapnice z nakloni 40–45 º s temno sivo betonsko ali opečno kritino. Smer slemena objektov mora biti vzporedna
s smerjo glavne ceste oziroma s smerjo plastnic terena.«;
9. v besedilu pod oznako VR_1283 (podrobnejša namenska raba: IG) črta prvi stavek: »Na delu območja velja Odlok
o zazidalnem načrtu za poslovno proizvodni objekt Liko na Verdu (Uradni list SRS, št. 26/89).«;
10. v besedilu pod oznako VR_1992 (podrobnejša namenska raba: ZD) črta prvi stavek: »Na delu območja velja Odlok
o zazidalnem načrtu za poslovno proizvodni objekt Liko na Verdu (Uradni list SRS, št. 26/89).«;
11. za besedilom pod oznako VR_1632 (podrobnejša namenska raba: IG) doda nova oznaka in besedilo, ki se glasi:
»VR_1706 (podrobnejša namenska raba: IG)
Dovoljeni so podporni zidovi do višine največ 2 m.«;
12. besedilo pod oznako »VR_2039 (podrobnejša namenska raba: ZS)« spremeni tako, da se glasi: »Območje je
namenjeno ureditvi otroškega igrišča za potrebe vrtca Vrtnarija. V času pred pridobitvijo gradbenega dovoljena se v enotah
BB_2074, BB_2075, BB_2076, BB_3435 in BB_3436 uredi nadomestne habitate v sorazmerni površini glede na poseg. V fazi
projektiranja se za preprečitev sprememb hidrološkega režima zagotovi sledeče:
– pridobitev hidrološkega mnenja za širše območje urejanja in ugotovitev smeri in hitrosti gibanja vode na obravnavanem
območju,
– izdela elaborat z rešitvijo ureditve odtočnih razmer in odvajanja vode da se zagotovi ohranjanje hidroloških lastnosti
okoliškega območja ob območju urejanja,
– z izdelavo in izvedbo ukrepov se zagotovi ohranjanje hidroloških lastnosti okoliškega območja ob območju urejanja.«;
13. za besedilom z oznako »VR_2115 (podrobnejša namenska raba: G)« doda besedilo, ki se glasi: »VR_2426 (podrobnejša
namenska raba G): Dovoljena je nadomestna gradnja, prizidave, nadzidave oziroma širitev obstoječega objekta, skladno s pogoji
za VR_1752 (podrobnejša namenska raba: ZP)«;
14. besedilo pod oznako VR_2426 (podrobnejša namenska raba: G) spremeni tako, da se spremeni oznaka enote
v »VR_3426«, besedilo pa se glasi:
»VR_3426 (podrobnejša namenska raba: G)
Gozd in gozdni rob se ohranjata. Dopustno je samo vzdrževanje obstoječih objektov ter prostorske ureditve, ki ohranjajo
in krepijo varovalno, hidrološko, biotopsko ali klimatsko funkcijo gozda, v skladu s predpisi in gozdnogospodarskimi načrti.
Z namenom pospeševanja socialnih funkcij in vlog gozda je izjemoma dovoljena postavitev posameznih klopi, miz in košev za
odpadke. Vsi posegi se lahko izvajajo le na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda pristojni organ.«;
15. besedilo pod oznako ZA_1158 (podrobnejša namenska raba: SP) spremeni tako, da se glasi: »Pogoji za gradnjo
počitniške hiše na zemljišču s parc. št. 632/42, k. o. Zaplana:
– BTP počitniške hiše je največ 132 m2,
– višina: P+1+M,
– razmerje stranic 1: 1,1.
Gozd in gozdni rob se v največji možni meri ohranjata. Nove objekte se umešča čim bliže obstoječim.
Objektov in funkcionalnih površin se ne osvetljuje, razen, če je to potrebno s stališča varnosti in varovanja zdravja ljudi.
V tem primeru se upoštevajo področni predpisi.«;
16. besedilo pod oznako ZA_943 (podrobnejša namenska raba: BT) spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljena sta le gostinska dejavnost in turizem. Dovoljene so odstranitve, vzdrževalna dela, rekonstrukcije, prizidava
in nadomestna gradnja obstoječega objekta. V primeru nadomestne gradnje je velikost novega objekta največ obstoječa
BTP + 70 m2. Obstoječemu objektu se lahko dozida prizidek z BTP do 70 m2. Vsi posegi na objektu se morajo oblikovno
prilagajati osnovnemu objektu. Fasada objekta je lahko v celoti lesena. Tip objekta je AP. Višina objekta je največ P + M.
Dopustno je postaviti nadstrešek oziroma streho v površini do 50 m2. Le-ta je lahko ravna. Za potrebe gostinske oziroma
turistične dejavnosti je potrebno zagotoviti najmanj 1 PM/10 sedežev, minimalno pa 4 PM. Ob objektu morajo biti zagotovljena
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4 PM, ostala so lahko zagotovljena v zračni oddaljenosti do 300 m. Okolica objekta se uredi čim bolj sonaravno z minimalnimi
posegi v prostor. Objekte se umešča v prostor tako, da je zagotovljena minimalna potreba po podiranju dreves. Dreves ni
dovoljeno podirati, razen če je to nujno potrebno za potrebe umeščanja objektov (gostinski objekt, nadstrešek). Gozd in
gozdni rob se v največji možni meri ohranjata. Nove objekte se umešča čim bliže obstoječim. Objektov in funkcionalnih
površin se ne osvetljuje, razen, če je to potrebno s stališča varnosti in varovanja zdravja ljudi. V tem primeru se upoštevajo
področni predpisi.«;
17. besedilo pod oznako ZA_1667 (podrobnejša namenska raba: BT) spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljena je le planinska koča. Dovoljena so investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcija in nadomestna gradnja
istovrstnih objektov. Pogoji za gradnjo objekta – planinska koča:
– tloris: razmerje stranic najmanj 1:1,4 do največ 1:2, velikost stranic objekta: največ 11,50 x 15,80 m,
– višina: največ P + M, kota pritličja največ 1,2 m nad raščenim terenom, kolenčni zid največ 0,8 m, višina objekta (od kote
terena pri vhodu v pritličje do najvišje točke slemena) največ 9,50 m,
– streha: dvokapnica z naklonom strešin 35–45°, smer slemena v vzdolžni smeri objekta, čopi so zaželjeni.
Gozd in gozdni rob se v največji možni meri ohranjata. Nove objekte se umešča čim bliže obstoječim.
Objektov in funkcionalnih površin se ne osvetljuje, razen, če je to potrebno s stališča varnosti in varovanja zdravja ljudi.
V tem primeru se upoštevajo področni predpisi.«;
18. besedilo pod oznako ZA_3434 (podrobnejša namenska raba: G) spremeni tako, da se glasi:
»Gozd in gozdni rob se ohranjata. Objektov in funkcionalnih površin se ne osvetljuje, razen, če je to potrebno s stališča
varnosti in varovanja zdravja ljudi. V tem primeru se upoštevajo področni predpisi. Dopustno je samo vzdrževanje obstoječih
objektov ter prostorske ureditve, ki ohranjajo in krepijo varovalno, hidrološko, biotopsko ali klimatsko funkcijo gozda, v skladu
s predpisi in gozdnogospodarskimi načrti. Z namenom pospeševanja socialnih funkcij in vlog gozda je izjemoma dovoljena
postavitev posameznih klopi, miz in košev za odpadke. Vsi posegi se lahko izvajajo le na podlagi predhodno pridobljenega
dovoljenja, ki ga izda pristojni organ.«.
66. člen
(Priloga 3)
Spremeni se Priloga 3 »Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov«, in sicer tako da se:
1. po celotnem besedilu stavek: »V času pred pridobitvijo gradbenega dovoljena se v enotah BB_2074, BB_2075 in
BB_2076 uredi nadomestne habitate v sorazmerni površini glede na poseg.« zamenja s stavkom: »V času pred pridobitvijo
gradbenega dovoljena se v enotah BB_2074, BB_2075, BB_2076, BB_3435 in BB_3436 uredi nadomestne habitate v sorazmerni
površini glede na poseg.« Stavek se zamenja v enotah:
– OPPN IC Sinja Gorica: VR_1452 (podrobnejša namenska raba: IP) in VR_2102 (podrobnejša namenska raba: ZD),
– OPPN IG Pod Hruševco: VR_2045 (podrobnejša namenska raba: IG),
– OPPN Podhruševca: VR_1321 (podrobnejša namenska raba: SSea), VR_1320 (podrobnejša namenska raba: SSv) in
VR_1965 (podrobnejša namenska raba: ZD),
– OPPN Vrtnarija: VR_1317 (podrobnejša namenska raba: SSv);
2. v poglavju OPPN Betajnova 3 pri enoti z oznako VR_1376 (podrobnejša namenska raba: SSeb) prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Na delu območja velja Odlok o zazidalnem načrtu Betajnova na Vrhniki (Uradni list RS, št. 55/92, Naš časopis,
št. 417/14).«;
3. v poglavju OPPN Gabrče pri enoti z oznako VR_1428 (podrobnejša namenska raba: SSeb) prvi stavek spremeni tako,
da se glasi: »Na območju velja:
– Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče (Uradni list RS, št. 60/99, Naš časopis, št. 335/07),
– Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2 na Vrhniki (Naš časopis, št. 278/01, 318/05, 395/12,
408/13).«;
4. v poglavju OPPN Gabrče 3 pri enoti z oznako VR_1427 (podrobnejša namenska raba: SSeb) prvi stavek spremeni tako,
da se glasi: »Na območju velja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki (Uradni list
RS, št. 29/07, Naš časopis, št. 407/13, 417/14).«;
5. v poglavju OPPN GC Drenov Grič pri enoti z oznako DG_503 (podrobnejša namenska raba: IG) na koncu doda stavek:
»Na delu območja velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-storitveni center v območju urejanja
L1K/1 Drenov Grič (Naš časopis, št. 411/13).«;
6. v poglavju OPPN GC Žito pri enoti z oznako VR_1362, VR_2041 (podrobnejša namenska raba: IG) na koncu doda
stavek: »Na območju velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno Vrhnika (Naš časopis, št. 410/13).«;
7. v poglavju OPPN Komunalno podjetje Vrhnika pri enoti z oznako VR_2054 (podrobnejša namenska raba: O) besedilo
spremeni tako, da se glasi: »Na območju velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Komunalnega
podjetja Vrhnika na Tojnicah (Naš časopis, št. 417/14, 426/15 – teh. popr.).«;
8. v poglavju OPPN Nadomestni habitati ali Projekt za vzpostavitev NH znotraj posameznih EUP za potrebe posameznih
OPPN-jev oziroma njihovih delov pri enotah z oznakami BB_2074, BB_2076 (podrobnejša namenska raba: K1), BB_2075,
BB_3435, BB_3436 (podrobnejša namenska raba: K2) spremeni naslov poglavja tako, da se glasi: »OPPN Nadomestni habitati«;
9. v poglavju OPPN Nadomestni habitati ali Projekt za vzpostavitev NH znotraj posameznih EUP za potrebe posameznih
OPPN-jev oziroma njihovih delov pri enotah z oznakami BB_2074, BB_2076 (podrobnejša namenska raba: K1), BB_2075,
BB_3435, BB_3436 (podrobnejša namenska raba: K2) spremeni drugi stavek tako, da se glasi: »V fazi priprave OPPN, v skupni
površini 79 ha, se pripravi projekt vzpostavitve, izvedbe in upravljanja NH, v okviru katerega se natančno opredeli ukrepe in
sledi naslednjim usmeritvam za vzpostavitev NH.«;
10. v poglavju OPPN Tojnice – deponija – CRO pri enoti z oznako VR_1337 (podrobnejša namenska raba: O) za drugim
stavkom doda besedilo: »Na delu območja veljata:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke Vrhnika – Tojnice (del območja urejanja
V3M/2 in morfološke enote 7E/1) (Naš časopis, št. 405/13),
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika – Tojnice (Naš časopis,
št. 417/14, 419/14 – teh. popr.).«.
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Naslednji (četrti) stavek pa se spremeni tako, da se glasi: »Za OPPN zbirni center za odpadke Vrhnika – Tojnice je bilo
pripravljeno tudi okoljsko poročilo (IPSUM, okoljske investicije d.o.o., julij 2012), iz katerega izhaja, da je območje degradirano
in da je vpliv izvedbe nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.«;
11. v poglavju OPPN Smučišče Ulovka pri enoti z oznako ZA_1837 (podrobnejša namenska raba: BT) za tretjim stavkom
doda stavek: »Dovoljena je uporaba lesa na celotni fasadi objekta.«;
12. v poglavju OPPN Smučišče Ulovka pri enoti z oznako ZA_1043 (podrobnejša namenska raba: BT) za drugim stavkom
doda stavek: »Dovoljena je uporaba lesa na celotni fasadi objekta.«;
13. v poglavju OPPN Sv. Trojica pri enoti z oznako VR_1767 (podrobnejša namenska raba: ZS), VR_3427, VR_3428
(podrobnejša namenska raba: G) na koncu besedila doda stavek: »Na območju enot VR_3427 in VR_3428 je zavarovan
varovalni gozd, na katerem se posegi lahko izvajajo le izjemoma in v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 68. člena
tega odloka.«;
14. v poglavju OPPN Sv. Trojica pri enoti z oznako VR_2153 (podrobnejša namenska raba: G) na koncu besedila doda
stavek: »Na območju te enote je zavarovan varovalni gozd, na katerem se posegi lahko izvajajo le izjemoma in v skladu z določili
drugega in tretjega odstavka 68. člena tega odloka.«;
15. v poglavju OPPN Tičnica pri enoti z oznako VR_1768 (podrobnejša namenska raba: SSeb) izbrišeta drugi in tretji
stavek: »Velikost parcele namenjene za gradnjo objekta je najmanj 1000 m2. FZ je največ 25%, FOBP je najmanj 45%.«.
5. Posebne in končna določba
5.1 Posebne določbe
67. člen
(hramba SD OPN)
(1) SD OPN Občine Vrhnika so izdelane v digitalni obliki in tiskane v treh (3) izvodih v analogni obliki.
(2) SD OPN Občine Vrhnika v analogni in digitalni obliki se hranijo in so na vpogled na sedežih Občine Vrhnika, Upravne
enote Vrhnika in na ministrstvu, pristojnem za prostor.
68. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem OPN Občine Vrhnika opravljajo pristojna ministrstva.
5.2 Končna določba
69. člen
(veljavnost SD OPN)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-5/2014(5-08)
Vrhnika, dne 3. julija 2015
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.
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ŽELEZNIKI
2221.

Poslovnik Nadzornega odbora
Občine Železniki

Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter Statuta
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Nadzorni
odbor Občine Železniki na seji dne 2. 7. 2015 sprejel:

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način
dela nadzornega odbora Občine Železniki (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor) ter status članic in članov nadzornega
odbora (v nadaljnjem besedilu: člani) kot organa občine.
2. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in vezan na
ustavo, zakone in občinske akte. Na slednjih temelji tudi razmerje
do drugih občinskih organov, to je občinskega sveta in župana.
3. člen
Delo nadzornega odbora je javno in v skladu s tem poslovnikom. Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja tudi
s tem, da nadzorni odbor objavi dokončno poročilo o nadzoru,
ki je informacija javnega značaja, na uradni spletni strani občine, v skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Seje nadzornega odbora niso odprte za javnost.
4. člen
Nadzorni odbor mora pri svojem delu varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so kot take
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev. Spoštovati mora dobro ime, dostojanstvo in integriteto posameznikov.
5. člen
Nadzorni odbor dela na sejah. V posebnih primerih se
lahko odloča tudi na korespondenčnih sejah, telefonsko ali po
e-pošti. Udeležba na sejah nadzornega odbora je pravica in
dolžnost članov.
6. člen
Sedež nadzornega odbora je v Železnikih, Češnjica 48.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.
7. člen
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, ki ga izmed članov,
na predlog predsednika, izvoli nadzorni odbor.
II. NASTANEK IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
8. člen
Nadzorni odbor ima pet članov: predsednika, podpredsednika in še tri člane. Imenuje jih občinski svet za dobo štirih
let izmed občanov. Za presojo nezdružljivosti funkcij članov
nadzornega odbora se uporablja zakon.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve,
oziroma z dnem poteka mandatne dobe članom občinskega
sveta.
9. člen
Predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, predstavlja in zastopa nadzorni odbor, sklicuje in vodi seje, skrbi za

Št.

53 / 17. 7. 2015 /

Stran

6187

izvajanje določil poslovnika, predlaga, kdo bo opravljal nadzor,
podpisuje sklepe in druge odločitve nadzornega odbora.
10. člen
Vsak član ima pravico odstopiti, kot je to določeno v poslovniku občinskega sveta Občine Železniki.
Odstop je dejanje posameznika. Za razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe
prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
11. člen
Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče župan in jo
tudi vodi do izvolitve predsednika nadzornega odbora.
Predsednik nadzornega odbora je izvoljen, če zanj glasuje
več kot polovica vseh članov nadzornega odbora. Če predsednika
ni možno izvoliti niti po ponovljenem glasovanju, zadostuje za
izvolitev večina opredeljenih članov nadzornega odbora. Po enakem postopku nadzorni odbor izvoli tudi podpredsednika.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne
strokovne naloge lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog
nadzornega odbora imenuje občinski svet.
12. člen
Nadzorni odbor dela na sejah. Delo nadzornega odbora
ureja ta poslovnik, ki ga sprejme odbor z večino glasov vseh
članov.
13. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine za opravljanje funkcije in povrnitve drugih stroškov, kot je določeno v Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagrade članov delovnih
teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih
organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 17/08).
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
14. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– nadzoruje celotno poslovanje krajevnih skupnosti.
Nadzorni odbor izvaja nadzor predvsem:
– s pregledovanjem in proučevanjem pravnih predpisov
in aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe,
– s pregledovanjem listinske dokumentacije (pogodbe,
naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki, knjigovodske listine,
poslovne knjige in podobno),
– z ugotavljanjem skladnosti ravnanja s predpisi ter gospodarnosti in namenskosti trošenja sredstev in njihovega učinka glede na opredeljeni cilj,
– z izdelovanjem nadzorstvenega zapisnika in poročila,
– z obravnavanjem pripomb strank v postopku,
– z sprejemom poročila ter mnenj in priporočil oziroma
predlogov ukrepov nadzorovanim osebam,
– z obveščanjem pristojnih organov občine in predlaganjem ukrepov iz njihove pristojnosti.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
1. Postopek
15. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po
tem poslovniku in predpisih, ki urejajo javne finance v občini.
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Nadzorovana stranka v postopku, je uporabnik sredstev občinskih financ.
16. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzore.
O izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča
samostojno. Predsednik izda o tem ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki.
17. člen
Nadzore si nadzorni odbor določi z letnim planom dela.
Letni plan dela se lahko dopolnjuje.
Nadzorni odbor sprejme finančni načrt, ki je podlaga za
višino sredstev v občinskem proračunu.
19. člen
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora na podlagi sklepa.
20. člen
Nadzorni odbor od nadzorovane osebe lahko:
– zahteva potrebna obvestila in poročila,
– zahteva poslovno dokumentacijo,
– opravi pregled poslovne dokumentacije.
21. člen
Nadzorovana stranka mora v predpisanem času dostaviti
nadzornemu odboru kopije ali elektronsko obliko zahtevanih dokumentov oziroma, če se nadzorni odbor tako odloči, tudi omogočiti
nemoten pregled dokumentacije in sredstev v prostorih stranke.
22. člen
Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do take mere, da se ugotovijo
zadostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nadzora.
23. člen
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost
spremljati izvajanje nadzora.
24. člen
O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova
za izdelavo osnutka poročila.
25. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga
vse beležke in druge merodajne listine ter zapisnik, osnutek
poročila, eventualni ugovor in končno poročilo.
26. člen
Poročilo pooblaščencev obravnava nadzorni odbor in na
podlagi tega oblikuje osnutek poročila, ki ga pošlje nadzorovani
stranki.
Stranka lahko v roku dvajset dni od dneva prejema osnutka poročila pri nadzornem odboru vloži odzivno poročilo, o
katerem le-ta odloči.
27. člen
Če je odzivno poročilo zavrnjeno, sprejme nadzorni odbor
končno poročilo. Če pa je odzivnemu poročilu ugodeno delno
ali v celoti, nadzorni odbor o razveljavljenem delu ponovi postopek nadzora.
Izvod končnega poročila se vroči nadzorovani osebi in se
ga po izkazani vročitvi objavi na spletni strani.
28. člen
Če se nadzor nanaša na finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev, nadzorni odbor v poročilu o predmetu
nadziranja lahko poda mnenje, ki je lahko pozitivno brez pridržkov, pozitivno s pridržkom ali negativno.
Mnenje s pridržkom in negativno mnenje morata biti obrazloženi.
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29. člen
Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo porabo proračunskih sredstev v bodoče.
30. člen
Nadzorni odbor lahko v teku postopka opozori nadzorovano stranko, da odpravi morebitna dejanja in ravnanja, ki
niso skladna s predpisi. Če nadzirana stranka opozorila ne
upošteva, se to navede v poročilu.
31. člen
V primeru suma kaznivega dejanja ali prekrška se poda
predlog za pregon pristojnim organom.
32. člen
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih
izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova
priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
33. člen
Strokovno pomoč pri delu nadzornega odbora zagotavlja
občinska uprava s svojimi ali zunanjimi strokovnjaki.
2. Način dela
34. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, katere sklicuje
predsednik nadzornega odbora:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo večine članov odbora.
35. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno ali korespondenčno sejo nadzornega odbora. V zahtevi za sklic
izredne ali korespondenčne seje morajo biti navedeni razlogi za
sklic in praviloma priloženo gradivo, o katerem naj se odloča.
36. člen
Če predsednik po prejemu zahteve ne skliče v dvajsetih
dneh redne in v petih dneh izredne seje nadzornega odbora, jo
lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisi še treh članov.
37. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z
gradivom pet dni pred sejo pošlje članom odbora.
Vabila na seje nadzornega odbora podpisuje predsednik.
38. člen
Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in
predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.
39. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi od
sotnosti pa podpredsednik.
40. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost delovati pri delu odbora, udeleževati se sej in odločati na njih. Vsak
član nadzornega odbora mora sam skrbeti, da se v primeru
konflikta interesov izloči.
Evidenco udeležbe članov vodi pooblaščeni delavec občinske uprave.
41. člen
Na seji nadzornega odbora so lahko tudi vabljene osebe.
Prisotne so na vabilo predsednika.
3. Potek seje
42. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora, NO je sklepčen, če so prisotni vsaj trije člani.
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Zabeležijo se opravičeno odsotni, neopravičeno odsotni in
morebitna prisotnost drugih oseb.
43. člen
Za tem je na vrsti sprejem dnevnega reda, v katerem se
lahko spremeni vrstni red, se umaknejo predlogi ali se predlaga
razširitev dnevnega reda.
Dnevni red v celoti da predsednik na glasovanje.
44. člen
Nato se preide k sprejemanju zapisnika prejšnje seje, h
kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo
ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni pripomb, ali je bil
sprejet po dopolnilih.
45. člen
Dnevni red se obravnava po vrsten redu posameznih
točk, na začetku vsake predlagatelj lahko poda obrazložitev.
46. člen
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h
kateri se člani prijavljajo z dvigom rok.
Razpravljanje posameznika je časovno omejeno na največ 15 minut in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer
ga predsednik na to opomni oziroma mu po neuspešnem opominu vzame besedo.
O eventualnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor.
47. člen
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
Če so potrebni za razpravo nadaljnji materiali, se razprava
nadaljuje po pridobitvi le-teh.
48. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum:
– če seja ni več sklepčna,
– če je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
– če tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej.
Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke
dnevnega reda.
49. člen
Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo.
Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.
O morebitnem ugovoru, vloženem v roku treh dni, odloča
nadzorni odbor na prihodnji seji.
Predsednik prekine sejo odbora, če reda na njen ni mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
4. Odločanje
50. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča z večino glasov vseh
članov. Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in
opravi glasovanje.
Glasovanje je javno ali izjemoma tajno.
51. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem rok in to po
predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti
predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu formulacije predlogov. Čim je nek predlog sprejet,
je glasovanje končano.
52. člen
Nadzorni odbor lahko sklene, da se odloča s tajnim glasovanjem in se za vsako glasovanje pripravi pet enako velikih
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glasovnic z žigom občine in vpisanima besedama »za« (na
desni strani), »proti« (na levi strani); obkroži se le ena izmed
teh besed.
Tajno glasovanje izvedeta pooblaščeni delavec občinske
uprave in predsednik odbora, slednji tudi objavi rezultat glasovanja, oba pa podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja.
5. Zapisnik
53. člen
O sejah nadzornega odbora se piše skrajšani zapisnik,
v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu s
poudarkom na:
– udeleženci na seji,
– spremembe in dopolnitve dnevnega reda,
– obravnavani predlogi in sprejeti sklepi.
K zapisniku se priložijo gradiva v originalu, kolikor ne
obstajajo originali pa v kopiji.
54. člen
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi pooblaščeni delavec občinske uprave.
Člani nadzornega odbora prejmejo predlog zapisnika
hkrati z vabilom za naslednjo sejo.
Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in pooblaščeni delavec občinske uprave.
55. člen
Z gradivom zaupne narave se ravna v skladu z veljavno
ureditvijo na tem področju.
56. člen
Celotno gradivo se hrani v arhivu občinske uprave.
V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
NADZORNEGA ODBORA
57. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in
sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika prenehata veljati Poslovnik nadzornega odbora Občine Železniki št. 060-6/2008-001
z dne 2. 4. 2008 in dopolnitev poslovnika NO Občine Železniki
št. 060-6/2008-002 z dne 21. 8. 2014.
59. člen
Poslovnik nadzornega odbora začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 060-6/2008-003
Železniki, dne 2. julija 2015
Predsednik nadzornega odbora
Janez Thaler l.r.

ŽIROVNICA
2222.

Obvezna razlaga 1. stavka četrtega odstavka
68. člena občinskega prostorskega načrta
Občine Žirovnica

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list
RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) in 80. člena
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Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, 19/13
– UPB1, 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na
6. redni seji dne 2. 7. 2015

OBVEZNO RAZLAGO
1. stavka četrtega odstavka 68. člena
Občinskega prostorskega načrta
Občine Žirovnica
(Uradni list RS, št. 34/11, 76/12)
v naslednjem besedilu:
Besedilo prvega stavka »Naklon, kritino in smeri slemen je
potrebno prilagoditi splošni podobi naselja oziroma tradicionalni
značilnosti vaškega jedra,« pomeni, da lahko sleme poteka v
smeri krajše stranice, če je to potrebno za prilagoditev splošni
podobi naselja oziroma tradicionalnim značilnostim vaškega jedra.
2.
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2015
Žirovnica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

2223.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja Žirovnica
– novi center – ŽI2 in merilih za odmero
komunalnega prispevka

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), 17. člena Uredbe
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12,
19/13, 50/14), je Občinski svet Občine Žirovnica na 6. redni seji
dne 2. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
območja občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del območja Žirovnica – novi center –
ŽI2 in merilih za odmero komunalnega prispevka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Žirovnica – novi
center – ŽI2 (Uradni list RS, št. 30/13, 14/14) – v nadaljevanju:
OPPN, sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč – v
nadaljevanju: program opremljanja, ki ga je izdelalo podjetje
Ipsum d.o.o., št. proj. 043-106/15, maj 2015.
2. člen
(sestavni deli programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,

Uradni list Republike Slovenije
– obračunska območja za posamezno vrsto komunalne
opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme
na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme,
– podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega
prispevka.
(3) Grafični del programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris obravnavane komunalne opreme,
– grafični izris obračunskega območja, ki je enak za vse
vrste komunalne opreme, ki se jo bo urejalo.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasled
nji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili
komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka plača Občini Žirovnica.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na
komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
8. Parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na
katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine,
ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA
4. člen
(komunalna oprema)
Na območju bo urejena naslednja komunalna oprema in
druga gospodarska javna infrastruktura:
– komunalna oprema:
– cestno omrežje,
– vodovodno in hidrantno omrežje,
– kanalizacija komunalne odpadne vode
– kanalizacija padavinske odpadne vode,
– druga gospodarska javna infrastruktura:
– NN elektroenergetsko omrežje,
– omrežje kabelske televizije (KKS – omrežje),
– telekomunikacijsko (TK) omrežje.
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III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
5. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)
(1) Obračunsko območje za predvideno in obstoječo
komunalno opremo se nahaja znotraj ureditvenega območja
OPPN.
(2) V obračunskem območju so zajete parcele predvidenih objektov v skupni površini 5.810 m2 in predvideni objekti z
ocenjeno skupno neto tlorisno površino 2.607 m2.
IV. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE
V NOVO KOMUNALNO OPREMO
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev in pripravo zemljišč, stroške za gradnjo nove komunalne
opreme na območju OPPN in stroške za priklop obravnavane
komunalne opreme izven območja OPPN.
(2) Obračunski stroški investicije so skupni stroški investicije zmanjšani za sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije
pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega, telekomunikacijskega (TK)
omrežja, omrežja kabelske televizije (KKS) in plinovodnega
omrežja, ki ne spadajo med obvezne lokalne gospodarske
javne službe varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra
(občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine).
(4) Skupni stroški investicije v novo komunalno opremo na
območju OPPN znašajo skupaj 318.325 €, kot sledi:
Investicije:
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE
ZEMLJIŠČ
2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE
OPREME
CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA
KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE
KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH
VOD
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
RAVNANJE Z ODPADKI (EKO-OTOK)
PLINOVOD
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE
TELEKOMUNIKACIJSKO, OPTIČNO IN KTV
OMREŽJE
SKUPNI STROŠKI brez DDV

44.192 €
/
59.850 €
47.600 €
40.600 €
41.990 €
2.500 €
15.000 €
22.058 €
44.536 €
318.325 €

(5) Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo na območju OPPN znašajo skupaj 236.732 €, kot sledi:
Investicije
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE
ZEMLJIŠČ
2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE
OPREME
CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA
KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE
KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH
VOD
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
RAVNANJE Z ODPADKI (EKO-OTOK)
SKUPNI STROŠKI brez DDV

Vrednost [€]
44.192 €
/
59.850 €
47.600 €
40.600 €
41.990 €
2.500 €
236.732 €
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V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
INVESTICIJE NA ENOTO MERE
7. člen
(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je
višina obračunskih stroškov investicije v novo komunalno opremo na območju in višina obračunskih stroškov za obstoječo
komunalno opremo, na katero se območje priključuje.
(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se
obračunske stroške investicije, za posamezno vrsto komunalne
opreme, preračuna na m2 parcele objekta (Cp) in na m2 neto
tlorisne površine objekta (Ct).
(3) Obračunski stroški izgradnje posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (Cpi) in na m2 neto
tlorisne površine objekta (Cti), so:
Parcela
Neto tlorisna
objekta površina objekta
Cpi [€/m2]
Cti [€/m2]
1. STROŠKI PRIDOBIVANJA
IN PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
2. STROŠKI GRADNJE
KOMUNALNE OPREME
CESTE

7,61

16,95

/

/

10,30

22,96

KANALIZACIJA KOMUNALNE
ODPADNE VODE

8,19

18,26

KANALIZACIJA PADAVINSKE
ODPADNE VODE

6,99

15,57

VODOVODNO IN
HIDRANTNO OMREŽJE

7,23

16,11

RAVNANJE Z ODPADKI –
EKO-OTOK

0,43

0,96

40,75

90,81

SKUPAJ

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo dela komunalnega prispevka za
investicijo v novo komunalno opremo (v nadaljevanju zavezanec) je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino
objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za posamezne vrste
objektov na območju OPPN se določi na podlagi veljavnega
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju
Občine Žirovnica.
(3) Delež površine parcele (Dp) in delež neto tlorisne
površine objekta (Dt) pri izračunu komunalnega prispevka sta
0,7 (Dp):0,3 (Dt).
(4) Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva indeks
cen gradbenih storitev, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela
– ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za indeksiranje je
datum uveljavitve Programa opremljanja.
(5) Komunalni prispevek za priklop območja na obstoječo komunalno opremo se odmeri na podlagi veljavnega
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Žirovnica. Pri odmeri se upošteva, da območje
OPPN ni komunalno opremljeno, odmeri se primarni del
komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne
opreme.
(6) Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Stran
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VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPi = ((Ap * Cpi * Dpi) + (K * At * Cti * Dti))
KP = ∑ KPi * i
pri čemer je:
KP
Aparcela
Atlorisna
i
Cp
Ct
Dp
Dt
Kdejavnost

- komunalni prispevek
- površina parcele objekta (m2)
- neto tlorisna površina objekta (m2)
- letni povprečni indeks podražitev, ki jih objavlja
GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za
področje nizkih gradenj
- cena opremljanja glede na površino parcele
objekta (€/m2)
- cena opremljanja glede na neto tlorisno
površino stavbe (€/m2)
- delež površine parcele pri izračunu (0,7)
- delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,3)
- faktor dejavnosti za posamezno vrsto objekta.

(2) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za
izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega
odstavka. Upošteva se razliko med izračunom komunalnega
prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrtovano spremembo. Pri odmeri se upošteva že plačan komunalni
prispevek.
(3) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani
spremembi manjša od višine komunalnega prispevka pred
načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri
morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se
upošteva neto tlorisna površina največje stavbe, za katero je
bil plačan komunalni prispevek.
10. člen
(Pogodba o opremljanju)
V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku, se z njim
sklene pogodba o opremljanju, s katero se uredijo obveznosti med
Občino Žirovnica in investitorjem. Vsebina pogodbe o opremljanju
izhaja iz 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
11. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja, ali po uradni dolžnosti v roku 15 dni.
(2) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča
župan.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v roku,
ki se ga določi v odločbi o odmeri. Če komunalni prispevek ni
plačan v roku, se zavezancu zaračunajo zakonite zamudne
obresti. Kolikor zavezanec plačila ne poravna v 15 dneh po
prejemu opomina, se uvede postopek prisilne izterjave.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja s prilogami iz 1. člena tega odloka
je na vpogled na Občini Žirovnica.
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13. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2015
Žirovnica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

2224.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 102/04 – UPB1 s spremembami) in
18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99,
55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine
Žirovnica na 6. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Zemljišču s parc. št. 1192/2, v izmeri 70 m2, k.o. Žirovnica,
se ukine status javnega dobra in postane last Občine Žirovnica.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2009
Žirovnica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

2225.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 102/04 – UPB1 s spremembami) in
18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99,
55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine
Žirovnica na 6. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Zemljišču s parc. št. 1189/13, v izmeri 10 m2, k.o. Žirovnica, zemljišču s parc. št. 1189/14, v izmeri 12 m2, k.o. Žirovnica
in zemljišču s parc. št. 1189/15, v izmeri 8 m2, k.o. Žirovnica, se
ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Žirovnica.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2009
Žirovnica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Stran
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Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči

6147
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

KAMNIK

2196.

Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb
države (OdSUKND)

6019

2197.

Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije
(DeZPRS-1)

6085

MINISTRSTVA
2198.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

6086

2199.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal

6097

2200.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in
naprave za omejevanje hitrosti

6112

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni in
elektronski opremi

6132

Odločba o soglasju k Aktu o spremembah Akta o
ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost

6132

2201.

2202.

2211.

LOGATEC
2212.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec

2213.

Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
na območju Mestne občine Nova Gorica

6153

2214.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

6154

2215.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne
občine Nova Gorica

6155

NOVA GORICA

PODČETRTEK
2216.

USTAVNO SODIŠČE
2203.

Sklep o zavrženju zahteve

6132

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2204.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega sveta

Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na GEA College – Fakulteti
za podjetništvo

6133

6134

Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov
oseb s posebnimi potrebami

6136

BOVEC
2207.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem

6136

CERKNICA
2208.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2015

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane
za programsko obdobje 2015–2020

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

6156

Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v
Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU 19

6162

VRHNIKA
2220.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

6165

ŽELEZNIKI
2221.

6136

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Železniki

6187

6137

2222.

Obvezna razlaga 1. stavka četrtega odstavka 68.
člena občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica

6189

2223.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žirovnica – novi center – ŽI2
in merilih za odmero komunalnega prispevka

6190

2224.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

6192

2225.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

6192

GORENJA VAS - POLJANE
2210.

6155

ŽIROVNICA

DOBJE
2209.

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči

TURNIŠČE
2219.

AJDOVŠČINA
2206.

6155

ŠKOFJA LOKA
2218.

OBČINE

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko
sheme pomoči

ŠEMPETER - VRTOJBA
2217.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2205.

6148

6140

Stran

6194 /

Št.

53 / 17. 7. 2015

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 53/15
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1349
1372
1375
1389
1390
1390
1391
1392
1392
1392
1392
1394
1396
1398
1399
1399
1399
1399

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

