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Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu
žrtev (ZPVGPŽ)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o prikritih vojnih grobiščih
in pokopu žrtev (ZPVGPŽ)
Razglašam Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 9. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-5
Ljubljana, dne 17. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PRIKRITIH VOJNIH GROBIŠČIH IN POKOPU
ŽRTEV (ZPVGPŽ)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, z načeli in pravili o ravnanju z mrtvimi, določenimi z
Ženevskimi konvencijami z dne 12. 8. 1949 in Dopolnilnimi protokoli z dne 8. 6. 1977 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih
spopadov, v skladu z Resolucijo 1481 o mednarodni obsodbi
zločinov totalitarnih komunističnih režimov, ki jo je sprejela
parlamentarna skupščina Sveta Evrope dne 25. 1. 2006, in z
resolucijo Evropskega parlamenta z dne 2. 4. 2009 o evropski
zavesti ureja naslednja vprašanja in postopke:
– odkrivanje prikritih vojnih grobišč, njihovo označevanje
in vpis teh grobišč v register vojnih grobišč,
– dokončen dostojen pokop vseh žrtev vojnega in povojnega nasilja na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Za vprašanja prikritih vojnih grobišč, ki niso drugače
urejena s tem zakonom, se uporablja Zakon o vojnih grobiščih
(Uradni list RS, št. 65/03 in 72/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon
o vojnih grobiščih).
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2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
– »prikrita vojna grobišča« so grobišča žrtev vojnega in
povojnega nasilja oziroma po vojni usmrčenih oseb na ozemlju
Republike Slovenije, ki so bila po drugi svetovni vojni prikrita;
– »domnevna vojna grobišča« so tista prikrita vojna grobišča, ki so že evidentirana, vendar obstoj posmrtnih človeških
ostankov ni dokazan, se pa njihov obstoj utemeljeno domneva;
– »novoodkrita vojna grobišča« so tista prikrita vojna
grobišča, ki so bila evidentirana, obstoj posmrtnih človeških
ostankov je že dokazan, ni pa še prišlo do vpisa grobišča v
register vojnih grobišč;
– »dokončni dostojni pokop« pomeni označitev novoodkritega vojnega grobišča v naravi tako, da ga bo vedno mogoče
najti oziroma prepoznati. Označi se tako mesto, kjer je bilo
odkrito grobišče, kot tudi mesto pokopa žrtev, če je prišlo do
prekopa posmrtnih ostankov na drugo lokacijo. Dokončno slovo
se opravi praviloma s postavitvijo spominskega obeležja in z
žalno slovesnostjo.
2. VARSTVO PRIKRITIH VOJNIH GROBIŠČ
3. člen
(pristojnosti v zvezi z varstvom prikritih vojnih grobišč)
(1) Varstvo prikritih vojnih grobišč je v pristojnosti Republike Slovenije.
(2) Za varstvo prikritih vojnih grobišč je pristojno ministrstvo, pristojno za pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), in
ga izvaja na podlagi tega zakona, Zakona o vojnih grobiščih,
v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi ter v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi in sklenjenimi meddržavnimi
sporazumi.
(3) Po končanju postopkov odkrivanja prikritih vojnih grobišč, ki jih določa ta zakon, se vpis v register vojnih grobišč,
upravljanje in urejanje vojnih grobišč izvaja po Zakonu o vojnih
grobiščih.
3. PRISTOJNOSTI IN ZAGOTAVLJANJE POGOJEV
ZA DELO KOMISIJE
4. člen
(pristojnosti komisije)
(1) Za vodenje aktivnosti pri postopku odkrivanja prikritih
vojnih grobišč v skladu s tem zakonom in Zakonom o vojnih
grobiščih, Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) imenuje Komisijo Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč (v nadaljnjem besedilu: komisija).
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(2) Komisijo sestavlja devet članic oziroma članov (v
nadaljnjem besedilu: članov), od katerih je pet strokovnjakinj
oziroma strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: strokovnjakov)
s področja različnih strok, povezanih z delom komisije, in sicer: zgodovinske, kriminalistične, arheološke, antropološke in
stroke s področja varstva kulturne dediščine, dva predstavnika
vlade, en predstavnik javnopravnih oseb, katerih področje dela
je povezano z reševanjem vprašanj prikritih vojnih grobišč
in en predstavnik nevladnih organizacij, s področja združenj
svojcev žrtev.
(3) Komisija ima poleg pristojnosti, določenih v prvem
odstavku tega člena, še naslednje pristojnosti:
– sprejme letni program dela, ki vključuje tudi idejne zasnove ureditve posameznih vojnih grobišč, in ga predloži vladi
v potrditev,
– pripravi predlog letnega finančnega načrta dela in ga
predloži vladi v sprejem,
– pripravlja letna poročila o delu komisije in jih posreduje
vladi v sprejem,
– spremlja in izvaja aktivnosti na področju evidentiranja,
potrjevanja, identifikacije, prekopa, pokopa, vpisa v register
vojnih grobišč in naključno odkritih vojnih grobišč,
– odloča o vrsti pokopa posmrtnih ostankov žrtev novoodkritih grobišč,
– sodeluje z drugimi pristojnimi organi,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in sklepi
vlade.
(4) Mandatna doba komisije je pet let. Člani komisije so
lahko večkrat imenovani v komisijo. Če kateremu od članov
komisije predčasno preneha mandat, imenuje vlada novega
člana za čas do izteka mandata komisije.
(5) Člani komisije opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(6) Komisija veljavno odloča, če je navzočih več kot polovica članov. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala več
kot polovica navzočih članov.
(7) Delo komisije se lahko uredi s poslovnikom, ki ga
komisija sprejme z večino glasov vseh članov.
(8) Člani komisije so upravičeni do povračila stroškov,
nastalih v zvezi z opravljanjem strokovnih nalog in do ustreznega nadomestila za njihovo dejansko opravljeno delo. Višino
nadomestila določi s sklepom vlada.
(9) Sredstva za delo komisije zagotavlja pristojno ministrstvo.
5. člen
(pogoji za delo komisije)
(1) Vse strokovne, tehnične in administrativne naloge za
komisijo opravlja pristojno ministrstvo.
(2) Tajnika komisije in njegovega namestnika določi minister pristojnega ministrstva izmed javnih uslužbencev tega
ministrstva. Tajnik oziroma njegov namestnik sta se dolžna
udeleževati sej komisije in skrbita za realizacijo sklepov komisije. Tajnik oziroma njegov namestnik na predlog oziroma
v soglasju s predsednikom komisije sklicuje seje komisije, pripravlja gradiva za seje, vključno s predlogi sklepov, in izdeluje
zapisnike sej komisije.
(3) Komisija lahko predlaga ministru zamenjavo tajnika
oziroma njegovega namestnika, če ne izpolnjujeta nalog iz
tega člena.
4. POSTOPEK ODKRIVANJA PRIKRITIH VOJNIH GROBIŠČ
6. člen
(postopek odkrivanja)
Postopek odkrivanja prikritih vojnih grobišč obsega:
– zbiranje in obdelovanje podatkov o prikritih vojnih grobiščih in grobovih,
– evidentiranje prikritih vojnih grobišč in grobov, njihovo
začasno obeležitev in zavarovanje,
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– potrjevanje grobišč,
– skupinsko ali posamično identifikacijo, če je to mogoče,
– pokop žrtev,
– predlog za vpis grobišča v register vojnih grobišč in v
register kulturne dediščine,
– ureditev grobišča.
a) Zbiranje in obdelovanje podatkov
7. člen
(zbiranje in obdelovanje podatkov)
(1) Pristojno ministrstvo zbira podatke o obstoju posamičnega prikritega vojnega grobišča ali groba, pisno dokumentacijo in ustne vire (izjave očividcev in drugih prič), opravlja
terenske oglede in meritve ter izvaja druge aktivnosti, ki so
potrebne za pričetek postopka odkrivanja enega ali več posamičnih prikritih vojnih grobišč ali grobov.
(2) Na zahtevo pristojnega ministrstva so dolžni arhivi,
muzeji, verske skupnosti, vladne organizacije, samoupravne
lokalne skupnosti, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki razpolagajo z uradnimi evidencami v zvezi z odkrivanjem
prikritih vojnih grobišč posredovati vse dokumente, s katerimi
razpolagajo, oziroma omogočiti pristojnemu ministrstvu oziroma komisiji vpogled v tako dokumentacijo. Pristojno ministrstvo
lahko z obrazloženo vlogo zaprosi za vpogled v sodne spise pri
posameznem sodišču in, če sodišče dovoli vpogled, pridobiva
podatke iz teh spisov, v kolikor so potrebni v zvezi z odkrivanjem prikritih vojnih grobišč.
(3) Na podlagi sklepa komisije pristojno ministrstvo za
te podatke zaprosi tudi druge politične organizacije, civilna
združenja ter pravne in fizične osebe, ki razpolagajo s podatki,
potrebnimi za delo komisije.
(4) Pristojno ministrstvo lahko zaprosi tudi za dokumente,
ki so v hrambi tujih oseb, organov in institucij. Te dokumente
pristojno ministrstvo pridobiva bodisi neposredno pri tujih osebah ali preko ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
(5) O izvedbi zbiranja in obdelovanja podatkov iz tega
člena odloči komisija s sklepom. Pri posameznih aktivnostih
zbiranja in obdelovanja podatkov lahko sodelujejo tudi člani
komisije.
(6) Pristojno ministrstvo na podlagi zbranih podatkov vodi
in redno dopolnjuje evidenco prikritih vojnih grobišč in spise
prikritih vojnih grobiščih. Evidenca prikritih vojnih grobišč je
namenjena delu komisije in pristojnega ministrstva pri postopku
odkrivanja prikritih vojnih grobišč.
(7) Evidenca vsebuje podatke o lokaciji prikritega vojnega
grobišča z navedbo krajevnega imena, parcelne številke, katastrske občine, opis dostopa do lokacije, vire, na podlagi katerih
je lokacija vpisana v evidenco, in druge potrebne podatke.
(8) Pristojno ministrstvo v roku enega meseca vpiše grobišče v evidenco prikritih vojnih grobišč, na podlagi sklepa
komisije.
b) Evidentiranje, začasna obeležitev in zavarovanje
8. člen
(evidentiranje, začasna obeležitev in zavarovanje)
(1) Komisija sproti pregleda vse zbrane podatke v zvezi
z odkrivanjem obstoja prikritih grobišč in na podlagi zbranih
podatkov pripravi in sprejme letni program dela, najpozneje do
31. oktobra za naslednje leto.
(2) Če so po oceni komisije zbrani in pridobljeni podatki zadostni za vpis grobišča v evidenco prikritih vojnih grobišč, prične postopek potrjevanja in evidentiranja v skladu z
Zakonom o vojnih grobiščih. Če takojšen pričetek postopka
potrjevanja evidentiranega domnevnega vojnega grobišča izjemoma zaradi objektivnih razlogov ni mogoč, se posamično
domnevno vojno grobišče začasno zaznamuje in sprejmejo
potrebni ukrepi za začasno zavarovanje območja domnevnega
vojnega grobišča.
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(3) Med objektivne razloge iz prejšnjega odstavka se
štejejo nedostopnost območja domnevnega vojnega grobišča,
izrečeni ukrepi državnih organov o prepovedi posegov na posamično zemljišče ali prostor, prepoved posegov na določenih
zemljiščih zaradi statusa zavarovanega območja in druge okoliščine, ki onemogočajo dostop do grobišča.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka komisija takoj
prične s potrebnimi aktivnostmi za čimprejšnje nadaljevanje
odkrivanja, urejanja in pokopa posmrtnih ostankov domnevnega vojnega grobišča. Komisija lahko za potrebe odkrivanja
domnevnega vojnega grobišča vključi tudi zavode, društva in
druge subjekte.
(5) Začasno zavarovanje obsega vse potrebne ukrepe,
da se preprečijo nedovoljeni posegi tretjih oseb na območje
domnevnega vojnega grobišča, ki bi lahko pomenili skrunitev
ali uničenje posmrtnih ostankov. O ukrepih za začasno zavarovanje in njihovem trajanju odloči komisija. Glede omejitev
lastninske pravice lastnikov zemljišč, na katerih je potrebno
izvesti ukrepe za začasno zavarovanje, se smiselno uporabljajo
določila Zakona o vojnih grobiščih.
c) Potrjevanje grobišč
9. člen
(potrjevanje domnevnega vojnega grobišča)
(1) Komisija o obstoju domnevnega vojnega grobišča
obvesti policijo, državno tožilstvo in Zavod za varstvo kulturne
dediščine. Komisija obvesti tudi lastnike in imetnike drugih
stvarnih pravic o obstoju domnevnega vojnega grobišča na
njihovem zemljišču ter o načrtovanih posegih na njihova zemljišča, o začasnih zavarovanjih in obeležitvah. Za omejitve
lastninske pravice in možnost razlastitve se uporabljajo določila
Zakona o vojnih grobiščih.
(2) Če se med postopkom ugotavljanja obstoja domnevnega vojnega grobišča ugotovijo dejstva, ki dopuščajo izvedbo
ekshumacije po zakonu, ki ureja kazenski postopek, vodenje
in usmerjanje preiskovalnih dejanj policije prevzame državno
tožilstvo oziroma preiskovalni sodnik.
(3) Če se v zvezi z domnevnim vojnim grobiščem ne izvedejo postopki v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek,
komisija začne oziroma nadaljuje postopek odkrivanja prikritega vojnega grobišča v skladu s tem zakonom.
(4) Postopek odkrivanja domnevnega vojnega grobišča
na terenu se začne s sondiranjem. O pričetku postopka sondiranja odloči komisija in o tem obvesti lastnike in imetnike stvarnih pravic na zemljišču, kjer se bo izvajalo sondiranje. Glede
omejitev lastninske pravice lastnikov zemljišč, na katerih je
potrebno izvesti ukrepe za začasno zavarovanje, se smiselno
uporabljajo določila Zakona o vojnih grobiščih.
(5) Sondiranje se izvaja na domnevnih vojnih grobiščih,
kjer ni znana točna lokacija mesta zakopa žrtev, in na grobiščih, kjer je nujno zamejiti obseg grobišča (protitankovski jarki,
bombni kraterji, jame ...). Sondiranje se izvaja tudi na mestih,
kjer ustni viri nakazujejo grobišče, terenski ogled pa ne omogoča določitve točne lokacije grobišča.
(6) Sondiranje se opravi po kriterijih, ki jih določi pristojno
ministrstvo v tehnični specifikaciji javnega razpisa, na predlog
komisije. Izvede se strojno ali ročno, v obsegu vkopa 1 m x 1 m
ali 0,5 m x 2 m do globine kostnih ostankov.
(7) Najdeni posmrtni ostanki se zavarujejo in dokumentirajo po forenzičnih načelih (fotodokumentacija, zavarovanje
sledi poškodb, izolacija in identifikacija najdenih predmetov).
Najdene posmrtne ostanke zavaruje in dokumentira komisija.
(8) Če se prikrito vojno grobišče nahaja na lokaciji, ki je
varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je
pred posegom vanj potrebno pridobiti tudi kulturnovarstveno
soglasje in kulturnovarstvene pogoje, določene z zakonom, ki
ureja varstvo kulturne dediščine. V primerih, ko območje posameznega prikritega vojnega grobišča ni varovano zaradi drugih,
z zakonom določenih kulturnih vrednot, določbe o pridobitvi
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navedenih soglasij in pogojev ter drugih dovoljenj, določenih
z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, za posege,
urejene s tem zakonom, ni potrebno.
č) Skupinska in posamična identifikacija
10. člen
(identifikacija)
(1) Identifikacija posmrtnih ostankov se opravi na podlagi
ustnih, pisnih in materialnih virov.
(2) Iz zavarovanih posmrtnih ostankov se odvzamejo
vzorci DNK za namene morebitne naknadne analize, razen če
gre za posmrtne ostanke pripadnikov tujih oboroženih skupin.
(3) Če je bila opravljena identifikacija po prvem odstavku
tega člena, se posmrtni ostanki predajo svojcem, če ti izjavijo,
da želijo prenesti posmrtne ostanke v družinski grob. Če več
svojcev izkaže interes za prevzem posmrtnih ostankov in se
med seboj ne sporazumejo, odloči o tem vprašanju pristojno
ministrstvo.
(4) Če identifikacije posmrtnih ostankov zaradi objektivnih
razlogov ni mogoče opraviti oziroma če identificiranih posmrtnih
ostankov svojci iz kateregakoli razloga ne prevzamejo, se ti na
dostojen in spoštljiv način pokopljejo.
(5) Med objektivne razloge se šteje pomanjkanje zanesljivih ustnih, pisnih in materialnih virov o identiteti žrtev v
posamičnem prikritem grobišču.
(6) Če se ugotovi, da so v novoodkritem grobišču posmrtni ostanki pripadnikov tujih oboroženih sil ali tuji državljani,
ministrstvo, pristojno za vojna grobišča, postopa v skladu z
določilom 29. člena Zakona o vojnih grobiščih.
d) Pokop
11. člen
(izvedba pokopa)
(1) Dostojen pokop pomeni označitev novoodkritega vojnega grobišča v naravi, tako da ga bo vedno mogoče najti
oziroma prepoznati. Označi se tako lokacija novoodkritega grobišča kot tudi mesto pokopa žrtev oziroma njihovih posmrtnih
ostankov. Dokončno slovo se opravi s postavitvijo spominskega
obeležja in z žalno slovesnostjo.
(2) Pokop se praviloma opravi na civilnem pokopališču, na
posebej določenem mestu v spominskem parku, v za to zgrajeni kostnici, na kraju najdbe grobišča ali v družinskem grobu, če
so to zahtevali svojci in je bila opravljena identifikacija v skladu
s prejšnjim členom.
(3) Pokop zagotovi pristojno ministrstvo.
e) Vpis v register vojnih grobišč
12. člen
(vpis v register)
(1) Novoodkrita vojna grobišča po tem zakonu se vpišejo
v register vojnih grobišč, ki se vodi po Zakonu o vojnih grobiščih.
(2) Predlog za vpis posamičnega novoodkritega grobišča
v register vojnih grobišč, ki ga poda komisija, obsega naslednje
podatke:
– identifikacijo grobišča,
– opis lokacije grobišča z navedbo krajevnega imena,
parcelne številke in katastrske občine,
– dejansko ali ocenjeno število žrtev,
– status in vrsto žrtev (civilisti, vojaki, mešano, narodnost),
– način pokopa žrtev,
– način označitve grobišča,
– varstveni režim grobišča.
(3) Minister, pristojen za vojna grobišča, izda odločbo o
vpisu grobišča v register vojnih grobišč, ki se vroči tudi občini,
na območju katere se nahaja novoodkrito vojno grobišče. Ob-
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čina je dolžna upoštevati varstveni režim vojnega grobišča po
30. členu Zakona o vojnih grobiščih pri občinskih prostorskih
načrtih.
(4) Ministrstvo, pristojno za vojna grobišča, vodi centralno
evidenco izdanih odločb po tem zakonu, ki mora biti redno ažurirana in javnosti dostopna na spletni strani ministrstva.
(5) Po vpisu v register vojnih grobišč se podatki o vpisanem vojnem grobišču posredujejo ministrstvu, pristojnemu za
kulturo, ki grobišče vnese v register kulturne dediščine, skladno
z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
(6) Z vpisom in pridobitvijo identifikacijske številke kulturne dediščine velja za posamično vojno grobišče tudi varstveni
režim, skladno z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
5. POSEBNE DOLOČBE V ZVEZI Z NAKLJUČNO
ODKRITIMI VOJNIMI GROBIŠČI
13. člen
(naključno odkrita vojna grobišča)
(1) Kdor med izvajanjem rudarskih del, sondiranjem terena, izkopi gradbenih jam in drugimi pripravljalnimi deli na
gradbiščih ter posegi v zemljišča naleti na posmrtne ostanke
oseb, za katere je glede na njihovo starost ali druge značilnosti
mogoče utemeljeno domnevati, da gre za posmrtne ostanke
oseb prikritega vojnega grobišča, je dolžan ravnati v skladu s
prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom 28. člena Zakona
o vojnih grobiščih.
(2) Če sodišče ne odredi ekshumacije, policija ter pristojni
državni tožilec pa ocenijo, da ni razlogov za izvedbo drugih
nujnih preiskovalnih dejanj, vodi vse nadaljnje aktivnosti v zvezi
z novoodkritim vojnim grobiščem komisija. Komisija mora v tem
primeru nemudoma začeti s postopki prekopa in identifikacije
posmrtnih ostankov v skladu s tem zakonom.
6. FINANCIRANJE ODKRIVANJA VOJNIH GROBIŠČ
14. člen
(financiranje)
(1) Financiranje odkrivanja prikritih vojnih grobišč po tem
zakonu se zagotavlja iz sredstev državnega proračuna. Za
postopke po tem zakonu se lahko zagotavljajo sredstva tudi
iz premoženja ustanov, ki so ustanovljene za zbiranje donacij
pravnih in fizičnih oseb v zvezi s postopki odkrivanja prikritih
vojnih grobišč v skladu z zakonom, ki ureja ustanove.
(2) O namenski porabi sredstev se pisno dogovorita komisija in ustanova.
7. NADZOR
15. člen
(strokovni nadzor)
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja pristojno ministrstvo.
8. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
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(3) Če kateremu od članov komisije iz prvega odstavka tega
člena preneha mandat pred imenovanjem nove komisije, imenuje
vlada novega člana, za čas do imenovanja nove komisije.
17. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Pristojno ministrstvo poskrbi za čimprejšnji pokop žrtev
v vseh vojnih grobiščih v skladu z 11. členom tega zakona za
vsa tista grobišča, ki so ob uveljavitvi tega zakona imela status
novoodkritih vojnih grobišč.
(2) Vojna grobišča, ki so že bila odkrita na podlagi dosedanjega dela komisije iz prejšnjega člena in imajo že status
novoodkritih vojnih grobišč, se vpišejo v register vojnih grobišč
v roku enega leta od njegove uveljavitve.
(3) Za vsa prikrita vojna grobišča, za katera postopek
odkrivanja še ni dokončan, se postopek nadaljuje po določilih
tega zakona.
(4) Pristojno ministrstvo zagotovi dostojen pokop žrtev iz
obstoječih novoodkritih grobišč v skladu s tem zakonom.
18. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 545-01/15-5/23
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EPA 448-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2277.

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP)
Razglašam Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. julija
2015.
Št. 003-02-6/2015-10
Ljubljana, dne 20. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O FISKALNEM PRAVILU (ZFISP)

16. člen
(mandat sedanje komisije)
(1) Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki je bila imenovana s sklepom vlade
št. 13100-1/2013/2 z dne 24. 1. 2013, nadaljuje s svojim delom
do imenovanja nove komisije, v skladu s sprejetim letnim programom dela in tem zakonom, do imenovanja nove komisije.
(2) Vlada imenuje novo komisijo najkasneje v roku enega
leta po uveljavitvi tega zakona.

I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa način ter časovni okvir izvajanja
načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov
proračunov države brez zadolževanja (v nadaljevanjem besedilu: srednjeročna uravnoteženost), merila za določitev izjemnih
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okoliščin, v katerih se lahko odstopi od srednjeročne uravnoteženosti, in način ravnanja ob njihovem nastopu oziroma
prenehanju.
(2) S tem zakonom se ureja tudi delovanje Fiskalnega
sveta kot neodvisnega in samostojnega državnega organa.
(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
delno prenaša Direktiva Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra
2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic
(UL L št. 306 z dne 23. 11. 2011, str. 41).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »prihodki in izdatki proračunov države« so prihodki
in izdatki, kot so določeni z Evropskim sistemom računov (v
nadaljnjem besedilu: metodologija ESA);
2. »metodologija ESA« je evropski sistem nacionalnih in
regionalnih računov, kot ga določa uredba Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), ki ureja Evropski sistem nacionalnih
in regionalnih računov v EU;
3. »proračuni države« so zbirni konsolidirani računi prihodkov in izdatkov vseh institucionalnih enot sektorja država;
4. »sektor država« zajema vse institucionalne enote, ki so
v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev, uvrščene v sektor S.13;
5. »srednjeročnost« pomeni obdobje gospodarskega cikla, v
katerem dejanska raven bruto domačega proizvoda (v nadaljnjem
besedilu: BDP) iz nadpotencialne ravni BDP preide v podpotencialno raven in se v povprečju izenači s potencialno ravnjo BDP;
6. »potencialna raven BDP« je ocenjena raven BDP, ki bi
jo gospodarstvo doseglo s takšno uporabo kapitala in dela, ki
nima inflacijskih učinkov. Potencialna raven BDP se izračuna
na podlagi skupne metodologije, ki se v EU uporablja v okviru
postopkov nadzora nad javnofinančnimi politikami na podlagi
pogodbe, ki ureja delovanje EU;
7. »strukturni saldo sektorja država« je dejanska razlika
med prihodki in izdatki sektorja država v posameznem letu, prilagojena za učinke, ki so ocenjeni kot posledica gospodarskega
cikla, brez upoštevanja učinkov enkratnih oziroma začasnih
ukrepov, opredeljenih v Paktu za stabilnost in rast;
8. »ciljni saldo sektorja država« je načrtovana razlika med
prihodki in izdatki sektorja država;
9. »srednjeročni fiskalni cilj« je ciljni srednjeročni strukturni saldo sektorja država, določen v skladu s prevzetimi mednarodnimi obveznostmi ter pravili in akti, ki urejajo ekonomsko
upravljanje v državah članicah EU;
10. »blagajne javnega financiranja« so državni proračun,
občinski proračuni, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pokojninska blagajna)
in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: zdravstvena blagajna);
11. »Pakt za stabilnost in rast« sestavljajo: uredba EU, ki
ureja okrepitev nadzora nad proračunskim stanjem ter nadzor
in usklajevanje gospodarskih politik in uredba EU, ki ureja pospešitev in razjasnitev izvajanja postopka v zvezi s čezmernim
primanjkljajem.
12. »proizvodna vrzel« je razlika med dejanskim in potencialnim BDP nekega leta v odstotkih potencialnega BDP, kot to
opredeljuje Pakt za stabilnost in rast.
13. »elastičnost salda sektorja država na proizvodno vrzel« je občutljivost salda sektorja država na gospodarski cikel,
kot to opredeljuje Pakt za stabilnost in rast.
II. IZVAJANJE SREDNJEROČNE URAVNOTEŽENOSTI
3. člen
(izvajanje srednjeročne uravnoteženosti)
(1) Prihodki in izdatki proračunov države so srednjeročno
uravnoteženi brez zadolževanja, če strukturni saldo sektorja
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država v posameznem letu ni nižji od minimalne vrednosti,
določene v ratificirani mednarodni pogodbi, ki ureja stabilnost,
usklajevanje in upravljanje v ekonomski in monetarni uniji, v
srednjeročnem obdobju pa je najmanj izravnan ali je v presežku.
(2) Srednjeročno uravnoteženost iz prejšnjega odstavka
se zagotavlja tako, da se ob upoštevanju predvidenega obsega
prihodkov načrtovani obseg izdatkov sektorja država navzgor
omeji na raven, s katero se zagotovi upoštevanje pravila iz
prejšnjega odstavka.
(3) Zgornjo mejo obsega izdatkov sektorja država v posameznem letu, v katerem je raven BDP pod potencialno, se izračuna tako, da se predviden obseg prihodkov sektorja država
zmanjša za napovedani obseg potencialnega BDP, pomnožen
s faktorjem, ki odraža najnižji dovoljeni strukturni saldo sektorja
država glede na določbe ratificirane mednarodne pogodbe,
ki ureja stabilnost, usklajevanje in upravljanje v ekonomski in
monetarni uniji, in stanje gospodarstva v ciklu, oziroma matematično na naslednji način:
E ≤ R-k*YP, kjer je k=mSS+á*OG
E = Načrtovani izdatki sektorja država
R = Predvideni prihodki sektorja država
k = Faktor, ki odraža najnižji dovoljeni strukturni saldo sektorja država glede na določbe ratificirane mednarodne pogodbe, ki ureja stabilnost, usklajevanje in upravljanje v ekonomski
in monetarni uniji, in stanje gospodarstva v ciklu
YP = Napovedani obseg potencialnega BDP
mSS = Faktor, ki odraža najnižji dovoljeni strukturni saldo
v % BDP
á = Elastičnost salda sektorja država na proizvodno vrzel
OG = Proizvodna vrzel.
(4) Zgornjo mejo obsega izdatkov sektorja država v posameznem letu, v katerem je raven BDP nad potencialno, se izračuna tako, da se predviden obseg prihodkov sektorja država
zmanjša za napovedani obseg potencialnega BDP, pomnožen
s faktorjem, ki odraža stanje gospodarstva v poslovnem ciklu,
oziroma matematično na naslednji način:
E ≤ R-m*YP, kjer je m=á*OG;
E = Načrtovani izdatki sektorja država
R = Predvideni prihodki sektorja država
m = Faktor, ki odraža stanje gospodarstva v poslovnem
ciklu
YP = Napovedani obseg potencialnega BDP
á = Elastičnost salda sektorja država na proizvodno vrzel
OG = Proizvodna vrzel.
(5) Načrtovan obseg izdatkov iz drugega odstavka tega
člena, ki ne sme presegati zgornje meje obsega izdatkov,
izračunane v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom tega
člena, ne vsebuje izdatkov, ki imajo skladno z oceno Evropske
komisije naravo začasnih oziroma enkratnih izdatkov, opredeljenih v Paktu za stabilnost in rast.
(6) Če se spremeni Pakt za stabilnost in rast ali Državni
zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor)
ratificira spremembo mednarodne pogodbe, ki ureja stabilnost,
usklajevanje in upravljanje v ekonomski in monetarni uniji, se
ustrezno spremeni tudi način izračuna zgornje meje obsega
izdatkov sektorja država iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena.
4. člen
(načelo previdnosti pri načrtovanju in ocenjevanju obsega
prihodkov in izdatkov)
Za zagotavljanje spoštovanja srednjeročne uravnoteženosti iz prejšnjega člena je treba pri načrtovanju in ocenjevanju
obsega prihodkov in izdatkov proračunov sektorja država upoštevati tveganja, ki bi lahko negativno vplivala na makroekonomsko stabilnost in s tem na prihodke in izdatke proračunov
sektorja država ter dolgoročno vzdržnost javnega financiranja
in obseg dolga sektorja država.
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(poraba presežkov proračunov)
(1) Presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, se zbirajo na ločenem
računu.
(2) Če je institucionalna enota sektorja država zadolžena,
se presežki iz prejšnjega odstavka lahko uporabijo le za odplačevanje glavnic njenega dolga.
(3) Če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se ustvarjeni presežki iz prvega odstavka tega člena
uporabijo za financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP, za financiranje izpada prihodkov oziroma povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka
12. člena tega zakona ali za financiranje investicij v naslednjih letih.
(4) Ne glede na drugi ali tretji odstavek se lahko ustvarjeni
presežki iz prvega odstavka tega člena, ob predhodnem soglasju ustanovitelja posamezne institucionalne enote sektorja
država, izjemoma uporabijo tudi za povečanje premoženja te
institucionalne enote.
(5) Ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena,
lahko, po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki
urejajo javne finance, ustanovitelj institucionalne enote sektorja
država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi
izdatki v proračun ustanovitelja.
6. člen
(okvir za pripravo proračunov)
(1) Okvir za pripravo proračunov sektorja država (v
nadaljnjem besedilu: okvir) je akt, v katerem se v skladu s
3. členom tega zakona za posamezna leta določi ciljni saldo
sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država.
Okvir sprejme državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) vsako leto za najmanj
tri prihodnja leta.
(2) Vlada predlog okvira posreduje državnemu zboru in
Fiskalnemu svetu najkasneje 20 dni pred rokom za posredovanje Programa stabilnosti Evropski komisiji skupaj z osnutkom
Programa stabilnosti. Program stabilnosti je akt, ki vsebuje opis
politike in ukrepov za doseganje ciljev iz prvega in tretjega odstavka tega člena in določa tudi srednjeročni fiskalni cilj. Državni zbor sprejme okvir najkasneje pet dni pred rokom, določenim
za posredovanje Programa stabilnosti Evropski komisiji.
(3) V okviru se za posamezna leta določi tudi:
– ciljni saldo ter najvišji obseg izdatkov za državni proračun,
– ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov
občinskih proračunov,
– najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno,
– najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno.
(4) Po sprejemu okvira vlada sprejme Program stabilnosti, ki mora biti skladen z okvirom, in ga posreduje Evropski
komisiji.
(5) Če državni zbor ne sprejme okvira v roku iz drugega
odstavka tega člena, sprejme vlada Program stabilnosti, ki je
skladen z zadnjim sprejetim okvirom. Če zadnji sprejeti okvir ne
določa ciljev iz prvega in tretjega odstavka tega člena za leta,
na katera bi se moral nanašati Program stabilnosti, jih določi
vlada v skladu s 3. členom tega zakona.
(6) Če vlada do 15. septembra tekočega leta ugotovi, da
so se spremenile okoliščine, na podlagi katerih je bil sprejet
okvir, državnemu zboru in Fiskalnemu svetu ob posredovanju
predloga državnega proračuna ali njegovih sprememb posreduje v sprejem tudi predlog spremembe okvira. Državni zbor
spremembo okvira sprejme ob sprejemu državnega proračuna
ali njegovih sprememb.
(7) Način upoštevanja ciljev, določenih v okviru, v vseh
fazah načrtovanja proračunov sektorja država, se podrobneje
uredi v predpisih, ki urejajo javne finance.
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III. FISKALNI SVET
7. člen
(položaj in naloge Fiskalnega sveta)
(1) Fiskalni svet je samostojen in neodvisen državni organ, ki pripravlja in javno objavlja ocene, ki lahko vključujejo
tudi priporočila, v zvezi s skladnostjo javnofinančne politike
s fiskalnimi pravili, ki so določena v tem zakonu, predpisih, ki
urejajo javne finance, ali predpisih EU, ki urejajo ekonomsko
upravljanje v državah članicah.
(2) Fiskalni svet opravlja naslednje naloge:
1. ocenjuje vzdržnost in skladnost javnofinančne politike
s fiskalnimi pravili na podlagi osnutka Programa stabilnosti iz
drugega odstavka prejšnjega člena,
2. pripravlja oceno upoštevanja fiskalnih pravil na podlagi
predloga državnega proračuna, predloga sprememb državnega
proračuna oziroma rebalansa državnega proračuna, ki je predložen v sprejem državnemu zboru,
3. spremlja tekoče izvrševanje državnega proračuna, občinskih proračunov, zdravstvene in pokojninske blagajne,
4. pripravlja oceno skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili,
5. ocenjuje ustreznost predloga sprememb okvira in predloga programa ukrepov za odpravo odstopanj od srednjeročne
uravnoteženosti iz drugega odstavka 11. in drugega odstavka
14. člena tega zakona,
6. ocenjuje skladnost izvrševanja odpravljanja odstopanj
iz prvega in drugega odstavka 11. in prvega in drugega odstavka 14. člena tega zakona s predpisi in drugimi akti,
7. ocenjuje, ali so nastale okoliščine iz prvega odstavka
12. člena tega zakona ter ali so okoliščine iz prvega odstavka
12. člena tega zakona prenehale,
8. ocenjuje ustreznost predloga sprememb okvira iz drugega odstavka 13. člena tega zakona glede na naravo okoliščin
iz prvega odstavka 12. člena tega zakona,
9. opravlja druge naloge, potrebne za izvajanje svojih
pristojnosti.
(3) Fiskalni svet ocene iz prejšnjega odstavka pripravi in
posreduje vladi ter državnemu zboru:
1. glede 1. točke prejšnjega odstavka – po predložitvi
osnutka Programa stabilnosti v seznanitev in predloga okvira
iz drugega odstavka prejšnjega člena v sprejem državnemu
zboru,
2. glede 2. točke prejšnjega odstavka – po predložitvi predloga državnega proračuna ali sprememb oziroma rebalansa
državnega proračuna v sprejem državnemu zboru,
3. glede 4. točke prejšnjega odstavka – na podlagi konsolidiranih bilanc sektorja država, ki mu jih posreduje ministrstvo,
pristojno za finance, do 30. junija tekočega leta za preteklo leto,
4. glede 5. točke prejšnjega odstavka – po predložitvi
predloga spremembe okvira in predloga programa ukrepov
iz drugega odstavka 11. in drugega odstavka 14. člena tega
zakona v sprejem državnemu zboru,
5. glede 8. točke prejšnjega odstavka – po predložitvi
predloga spremembe okvira iz drugega odstavka 13. člena
tega zakona v sprejem državnemu zboru,
6. glede 3., 6., 7. in 9. točke prejšnjega odstavka – na
podlagi zaprosila državnega zbora, vlade ali po lastni presoji.
(4) Vlada na podlagi ocene Fiskalnega sveta pripravi
pisno obrazloženo stališče do ocene Fiskalnega sveta in ga
posreduje državnemu zboru. Državni zbor lahko naloži vladi,
da na podlagi ocene Fiskalnega sveta pripravi spremembe
predlaganega akta ali dodatne ukrepe.
(5) Podrobneje se delovanje Fiskalnega sveta uredi v
zakonu, ki ureja javne finance.
8. člen
(sestava Fiskalnega sveta)
(1) Fiskalni svet ima tri člane, ki jih na predlog vlade imenuje državni zbor.
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(2) Funkcija člana Fiskalnega sveta ni združljiva z opravljanjem druge javne funkcije in dejavnostjo upravljanja, nadzora ali zastopanja neposrednega ali posrednega uporabnika
proračunov sektorja država.
(3) Za člane Fiskalnega sveta se imenujejo strokovnjaki
s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije, pri
čemer mora biti vsaj eden strokovnjak s področja makroekonomije, vsaj eden pa s področja javnih financ. Kot strokovnjak
s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije se
šteje oseba z najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo,
pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in najmanj 10 leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju, pri čemer se ocenjujejo
tudi poslovna uspešnost, uspešnost na dosedanjih delovnih
mestih in ugled.
(4) Za člana Fiskalnega sveta ne more biti imenovana
oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer
na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.
(5) Član Fiskalnega sveta je imenovan za dobo pet let,
vendar največ dvakrat zaporedoma. Člana Fiskalnega sveta je
mogoče predčasno razrešiti:
1. če državnemu zboru predloži izjavo, da odstopa,
2. če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema
prostosti,
3. če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje
funkcije,
4. če ne izpolnjuje več pogojev za člana Fiskalnega sveta,
določenih po tem zakonu,
5. če nastopijo razlogi za nezdružljivost opravljanja funkcije,
6. če pri izvrševanju svojih funkcij ne ravna v skladu z
ustavo ali zakonom.
(6) Član Fiskalnega sveta je predčasno razrešen in mu
funkcija preneha z dnem, ko državni zbor ugotovi nastop razloga iz 1., 2., 3., 4. ali 5. točke prejšnjega odstavka oziroma
ko ga državni zbor razreši na podlagi razlogov iz 6. točke prejšnjega odstavka. Pobudo za razrešitev člana Fiskalnega sveta
na podlagi 6. točke prejšnjega odstavka lahko vloži najmanj
15 poslancev državnega zbora. Pobuda mora vsebovati opis
očitane kršitve ustave oziroma zakona in predlog dokazov o
kršitvi ustave oziroma zakona. Predsednik državnega zbora o
predčasni razrešitvi takoj obvesti vlado.

(7) Če predlagani kandidat za člana Fiskalnega sveta ne
dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik državnega
zbora o tem takoj obvesti vlado.

9. člen

(1) Če vlada na podlagi ocene Fiskalnega sveta ugotovi,
da se srednjeročna uravnoteženost ne izvaja v skladu s 3. členom tega zakona, ali če Republika Slovenija prejme priporočilo
oziroma poziv Sveta zaradi odstopanja od določb Pakta za
stabilnost in rast, minister, pristojen za finance, uporabi ukrepe, ki so določeni v zakonu, ki ureja javne finance, za namen
srednjeročnega uravnoteženja javnih financ.
(2) Če se z ukrepi iz prejšnjega odstavka ne zagotovi
izvajanja srednjeročne uravnoteženosti v skladu s 3. členom
tega zakona ali spoštovanja priporočila oziroma poziva Sveta,
vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, najpozneje v
roku treh mesecev od ugotovitve vlade iz prejšnjega odstavka
ali po prejemu priporočila oziroma poziva Sveta državnemu
zboru predloži v sprejem predlog spremembe okvira in predlog programa ukrepov, s katerimi se bo ponovno zagotovilo
spoštovanje srednjeročne uravnoteženosti. Obenem vlada oba
predloga iz prejšnjega stavka posreduje tudi Fiskalnemu svetu.
Priprava predloga programa ukrepov, s katerimi se ponovno
zagotovi spoštovanje srednjeročne uravnoteženosti, se šteje
za tekoči posel vlade.
(3) Predlog programa ukrepov iz prejšnjega odstavka
vsebuje ukrepe v obsegu, ki je sorazmeren ugotovljenemu
odstopanju od srednjeročne uravnoteženosti ali ugotovljenemu odstopanju od načrtovanega odpravljanja odstopanja od
srednjeročne uravnoteženosti, in je skladen z določbami Pakta
za stabilnost in rast.

(izbirni postopek članov Fiskalnega sveta)
(1) Predsednik Fiskalnega sveta pol leta pred iztekom
funkcije članov Fiskalnega sveta obvesti vlado.
(2) Po prejemu obvestila glede izteka funkcije ali po prejemu obvestila, da predlagani kandidat za člana Fiskalnega sveta
ni dobil potrebne večine ali je bil predčasno razrešen, vlada
brez odlašanja objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
poziv za prijavljanje kandidatov.
(3) Prijavo kandidata se pošlje vladi, v roku, ki ne sme
biti krajši od 30 dni po objavi poziva, v primeru predčasne
razrešitve člana Fiskalnega sveta in v primeru iz sedmega
odstavka tega člena pa ne krajši od 15 dni po objavi poziva.
Prijava mora biti obrazložena. Priložena ji mora biti pisna
izjava prijavljenega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo.
(4) Izmed prijavljenih kandidatov vlada predlaga državnemu zboru kandidate za predsednika in člana Fiskalnega sveta.
(5) Vlada predlaga kandidate v 30 dneh po izteku roka
iz tretjega odstavka tega člena. Predlog kandidature mora
obrazložiti in mu predložiti pisno izjavo kandidata, da sprejema
kandidaturo.
(6) Državni zbor glasuje o predlaganih kandidatih za člane Fiskalnega sveta v 30 dneh po predložitvi predloga vlade.
Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje dvotretjinska
večina vseh poslancev.

10. člen
(delovanje Fiskalnega sveta)
(1) Fiskalni svet zastopa predsednik, ki tudi vodi in organizira njegovo delo.
(2) Fiskalni svet sprejme poslovnik, v katerem uredi svoje
poslovanje. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(3) Fiskalni svet odločitve sprejema z večino vseh članov.
(4) Sredstva za delo Fiskalnega sveta se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije na predlog Fiskalnega sveta. Fiskalni svet samostojno odloča o porabi proračunskih sredstev.
(5) Predsednik Fiskalnega sveta je v Fiskalnem svetu
zaposlen najmanj za 50 odstotkov polnega delovnega časa.
Člana Fiskalnega sveta sta lahko pri Fiskalnem svetu zaposlena za največ 50 odstotkov polnega delovnega časa.
(6) Pri Fiskalnem svetu so lahko zaposleni največ štirje
javni uslužbenci, ki opravljajo strokovno pomoč za člane Fiskalnega sveta. Administrativno-tehnične naloge za Fiskalni svet
opravljajo službe Računskega sodišča Republike Slovenije.
(7) Vse institucionalne enote sektorja država morajo Fiskalnemu svetu zagotavljati vse informacije, podatke in analize, s katerimi razpolagajo in ki jih Fiskalni svet potrebuje za
izvrševanje nalog iz drugega odstavka 7. člena tega zakona.
Fiskalni svet lahko z institucionalnimi enotami sektorja država
sklepa dogovore o sodelovanju za brezplačno zagotavljanje
tistih podatkov, analiz in drugih informacij, ki jih v skladu s
svojimi pristojnostmi lahko posamezna institucionalna enota
sektorja država zagotavlja Fiskalnemu svetu za opravljanje
njegovih nalog.
(8) Fiskalni svet predloži enkrat letno do konca maja
tekočega leta za preteklo leto državnemu zboru v obravnavo
poročilo o svojem delu.
IV. ODPRAVLJANJE ODSTOPANJ IN IZJEMNE
OKOLIŠČINE
11. člen
(popravljalni mehanizem)
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12. člen

17. člen

(merila za določitev izjemnih okoliščin)

(sprejem prvega okvira in sredstva za delo Fiskalnega sveta
v letu 2015)

(1) Od srednjeročne uravnoteženosti se lahko odstopi pod
pogojem, da to srednjeročno ne ogrozi fiskalne vzdržnosti, in le:
1. v obdobjih resnega gospodarskega upada ali
2. v primeru neobičajnega dogodka, na katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za finančno stanje
sektorja država,
kot to opredeljuje Pakt za stabilnost in rast.
(2) Nastanek in prenehanje okoliščin iz prejšnjega odstavka ugotovi vlada po pridobitvi ocene Fiskalnega sveta. Fiskalni
svet oceno glede nastanka ali prenehanja okoliščin poda najkasneje v 15 dneh, če za oceno zaprosi vlada.
13. člen
(obseg dopustnih odstopanj od srednjeročne uravnoteženosti)
(1) Obseg dopustnih odstopanj od srednjeročne uravnoteženosti v primeru ugotovljenih okoliščin iz prvega odstavka
12. člena določi državni zbor s sprejemom spremembe okvira.
(2) Predlog za spremembo okvira državnemu zboru poda
vlada in ga posreduje tudi Fiskalnemu svetu.
14. člen
(popravljalni mehanizem po prenehanju izjemnih okoliščin)
(1) Ko vlada na podlagi ocene Fiskalnega sveta ugotovi,
da so prenehale okoliščine iz prvega odstavka 12. člena tega
zakona in da je strukturni saldo sektorja država nižji od minimalne vrednosti, določene v prvem odstavku 3. člena tega
zakona, minister, pristojen za finance, uporabi ukrepe, ki so
določeni v zakonu, ki ureja javne finance, z namenom srednjeročnega uravnoteženja javnih financ.
(2) Če se z ukrepi iz prejšnjega odstavka ne zagotovi,
da je strukturni saldo sektorja država najmanj enak minimalni
vrednosti iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, vlada na
predlog ministrstva, pristojnega za finance, najpozneje v roku
treh mesecev od ugotovitve vlade iz prejšnjega odstavka državnemu zboru predloži v sprejem predlog spremembe okvira in
predlog programa ukrepov, s katerimi se bo ponovno zagotovilo
spoštovanje srednjeročne uravnoteženosti. Obenem vlada oba
predloga iz prejšnjega stavka posreduje tudi Fiskalnemu svetu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(izvajanje srednjeročne uravnoteženosti v obdobju
približevanja srednjeročnemu fiskalnemu cilju)
(1) Dokler se Republika Slovenija približuje srednjeročnemu fiskalnemu cilju, se šteje, da so proračuni države srednjeročno uravnoteženi, če se strukturni saldo sektorja država
približuje srednjeročnemu fiskalnemu cilju skladno z dinamiko,
določeno na podlagi Pakta za stabilnost in rast.
(2) V času približevanja srednjeročnemu fiskalnemu cilju iz prejšnjega odstavka se srednjeročno uravnoteženost
zagotavlja tako, da se ob upoštevanju predvidenega obsega
prihodkov načrtovan obseg izdatkov sektorja država navzgor
omeji na raven, s katero se zagotovi prilagoditev strukturnega
salda sektorja država v smeri srednjeročnega fiskalnega cilja
skladno z dinamiko iz prejšnjega odstavka.
16. člen
(rok za začetek postopka izbire članov Fiskalnega sveta
in sprejem poslovnika)
(1) Vlada objavi poziv za prijavljanje kandidatov za člane Fiskalnega sveta v Uradnem listu Republike Slovenije v
15 dneh od uveljavitve tega zakona.
(2) Fiskalni svet sprejme svoj poslovnik v roku treh mesecev od imenovanja članov Fiskalnega sveta.

(1) Prvi predlog okvira, skupaj z osnutkom Programa
stabilnosti, vlada posreduje državnemu zboru in Fiskalnemu
svetu najmanj 20 dni pred rokom za posredovanje Programa
stabilnosti Evropski komisiji v letu 2016.
(2) V letu 2015 se sredstva za delo Fiskalnega sveta zagotovijo v Proračunu Republike Slovenije za leto 2015.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati oddelek
10.a Fiskalni svet in 106.a do 106.e člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr. in 101/13).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/14-55/27
Ljubljana, dne 10. julija 2015
EPA 227-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2278.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvajanju carinskih predpisov Evropske
skupnosti (ZICPES-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih
predpisov Evropske skupnosti (ZICPES-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
(ZICPES-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 10. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-11
Ljubljana, dne 20. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZVAJANJU CARINSKIH PREDPISOV
EVROPSKE SKUPNOSTI (ZICPES-B)
1. člen
V Zakonu o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US in 111/07) se
drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»(2) Za namene tega zakona se kot carinski predpisi
Skupnosti iz prejšnjega odstavka štejejo:
– Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o
tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L
št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra
2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87
o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL
L št. 312 z dne 31. 10. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
uredba o tarifi),
– Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992
o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 302 z dne 19. 10.
1992, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) št. 952/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str.
1), (v nadaljnjem besedilu: carinski zakonik),
– Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS)
št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z
dne 11. 10. 1993, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2015/234 z dne 13. februarja 2015 o
spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede začasnega uvoza prevoznih sredstev, namenjenih uporabi s strani fizičnih
oseb s stalnim prebivališčem na carinskem območju Unije
(UL L št. 39 z dne 14. 2. 2015, str13), (v nadaljnjem besedilu:
izvedbena uredba) in
– Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra
2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št 324 z
dne 10. 12. 2009, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: uredba o
carinskih oprostitvah).
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(carinski organ)
(1) Carinski organ je Finančna uprava Republike Slovenije, kadar opravlja naloge s področja carinskih predpisov.
(2) Carinski organi so tudi drugi organi in organizacije v
Republiki Sloveniji, ki jim je s predpisi določena pristojnost za
izvajanje carinskih predpisov.«.
3. člen
V 2.a členu, drugem odstavku 5. člena, 9. in 10. členu, drugem in tretjem odstavku 13. člena, tretjem odstavku 19.a člena, prvem odstavku 36. člena, prvem odstavku
40. člena in prvem odstavku 48. člena se besedilo »Carinska
uprava Republike Slovenije« v različnih sklonih nadomesti z
besedilom »Finančna uprava Republike Slovenije« v ustreznem sklonu.
V naslovu in prvem, drugem in tretjem odstavku 50. člena,
drugem odstavku 52. člena in tretjem odstavku 70. člena se besedilo »Generalni carinski urad« v različnih sklonih nadomesti
z besedilom »Generalni finančni urad« v ustreznem sklonu.
V 17. in 18. členu, prvem odstavku 28. člena in 1. točki
prvega odstavka 38. člena se besedi »carinski urad« v različnih
sklonih nadomestita z besedama »finančni urad« v ustreznem
sklonu.
V prvem odstavku 20. člena, prvem odstavku 21. člena,
prvem odstavku 26. člena, 46. členu, prvem odstavku 47. člena, prvem odstavku 64. člena, 4., 5. in 15. točki prvega odstavka 88. člena in 2. točki prvega odstavka 89. člena se besedi
»carinski urad« v različnih sklonih nadomestita z besedama
»carinski organ« v ustreznem sklonu.
4. člen
6. člen se črta.
5. člen
8. člen se črta.
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6. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(carinske deklaracije)
(1) Minister, pristojen za finance, v skladu z 212. členom
izvedbene uredbe dopolni navodila iz priloge 37 izvedbene
uredbe in določi sezname nacionalnih šifer, ki se uporabljajo
pri izpolnjevanju carinske deklaracije oziroma drugih obrazcev,
zahtevkov in obvestil.
(2) Kadar se v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti
za sprostitev blaga v prost promet uporabi ustna carinska
deklaracija in nastane carinski dolg, Finančna uprava Republike Slovenije izda potrdilo o plačilu dolgovanih dajatev na
posebnem obrazcu. Vzorec obrazca določi minister, pristojen
za finance.
(3) Finančna uprava Republike Slovenije lahko pooblasti
izvajalca prometa s poštnimi pošiljkami, kadar nastopa kot zastopnik v carinskem postopku, da sam izdaja potrdila o plačilu
dolgovanih dajatev, ki vsebujejo najmanj podatke iz obrazca iz
prejšnjega odstavka.«.
7. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(elektronsko vlaganje carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil,
zahtevkov in spremnih dokumentov ter njihova hramba)
(1) Minister, pristojen za finance, določi pogoje in način
za izdelavo in prenos carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil
in zahtevkov, potrebnih za izvedbo carinskih formalnosti z
elektronskimi sredstvi.
(2) Seznam elektronskih sporočil, potrebnih za izvedbo
carinskih formalnosti, in način njihove uporabe določi generalni
direktor Finančne uprave Republike Slovenije in jih objavi na
spletni strani.
(3) Minister, pristojen za finance, določi pogoje in način za
prenos spremnih dokumentov, potrebnih za izvedbo carinskih
formalnosti z elektronskimi sredstvi.
(4) Kadar se carinska deklaracija vloži s pomočjo sistema za računalniško izmenjavo podatkov, se šteje, da je
carinski organ dovolil, da se spremni dokumenti hranijo pri
udeležencu in da jih ob vložitvi carinske deklaracije ni treba
dostaviti carinskim organom, razen če carinski organ ne
odloči drugače ali če ni s posebnim predpisom določeno
drugače.«.
8. člen
Četrti odstavek 61. člena se črta.
9. člen
V prvem odstavku 63. člena se besedilo »s prejšnjim
členom« nadomesti z besedilom »z 62. ali 62.a členom tega
zakona«.
10. člen
Drugi odstavek 64. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
11. člen
Del »VI. Določbe o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic
intelektualne lastnine« in 68. do 76. člen se črtajo.
12. člen
Naslov VII. dela se spremeni tako, da se glasi: »POSEBNI
UKREPI NADZORA MEJNIH PRODAJALN NA LETALIŠČIH
IN V PRISTANIŠČIH«.
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13. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
(mejne prodajalne)
Mejne prodajalne so prodajalne, ki za izstopno carinsko
kontrolo na letališčih in v pristaniščih prodajajo blago potnikom,
ki izstopajo s carinskega območja Skupnosti.«.
14. člen
78., 79. in 80. člen se črtajo.
15. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
(blago, ki se lahko prodaja v mejnih prodajalnah)
(1) Imetnik mejne prodajalne lahko prodaja skupnostno
ali neskupnostno blago. Neskupnostno blago lahko prodaja,
če pridobi dovoljenje za carinsko skladišče. Neskupnostno
blago se lahko proda samo potniku, ki bo to blago iznesel s
carinskega območja Skupnosti, kar potnik dokazuje z vstopnim
kuponom ali vozovnico za potovanje na namembno letališče ali
v pristanišče v tretji državi.
(2) Imetnik mejne prodajalne lahko v mejni prodajalni
opravlja tudi storitve, povezane s prodajo blaga iz prejšnjega
odstavka.«.
16. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen
(identifikacija blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah)
(1) Imetnik mejne prodajalne mora voditi evidence, iz
katerih je razvidna povezava med številko računa, s katerim je bilo blago prodano, in vstopnim kuponom oziroma
vozovnico.
(2) Potnik mora račun iz prejšnjega odstavka hraniti, dokler ne zapusti carinskega območja Skupnosti.«.
17. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»83. člen
(ukrepi nadzora nad neskupnostnim blagom)
(1) Imetnik mejne prodajalne prodano neskupnostno blago, preden ga izroči potniku, zapečati v vrečki tako, da je onemogočena odstranitev pečata brez poškodbe.
(2) Potnik ne sme odstopiti blaga drugim potnikom, ne
sme ga porabiti oziroma uporabiti ali z njega odstraniti pečata,
dokler se nahaja na carinskem območju Skupnosti.
(3) Finančna uprava Republike Slovenije lahko, vse dokler potnik ne zapusti carinskega območja Skupnosti, preveri,
da potnik, ki poseduje kupljeno neskupnostno blago, ni odstranil pečata z vrečke oziroma neskupnostnega blaga ni porabil
oziroma uporabil na carinskem območju Skupnosti.«.
18. člen
85. člen se črta.
19. člen
Prvi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z globo od
2.000 do 125.000 eurov, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo
od 700 do 125.000 eurov, posameznik pa z globo od 300
do 1.200 eurov, če:
1. vnese blago na carinsko območje ali ga iznese s carinskega območja mimo mejnih prehodov ali to stori v času, ko

Uradni list Republike Slovenije
mejni prehod ni odprt, oziroma to poskusi storiti (prvi odstavek
15. člena tega zakona);
2. takoj ne predloži blaga iz 47. člena tega zakona carinskemu organu;
3. začne z delom v prosti coni preden pridobi potrebno
soglasje, odločbo in uporabno dovoljenje (50. člen tega zakona);
4. v mejni prodajalni prodaja blago v nasprotju s prvim
odstavkom 81. člena tega zakona;
5. ne vodi evidence v skladu s prvim odstavkom 82. člena
tega zakona ali ne vodi evidenc o nabavi in prodaji blaga ter ne
hrani dokumentacije o blagu, ki ga imetnik hrani v mejni prodajalni (prvi in drugi odstavek 84. člena tega zakona);
6. ne hrani računa, dokler ne zapusti carinskega območja
Skupnosti (drugi odstavek 82. člena tega zakona);
7. prodano neskupnostno blago ne zapečati v vrečki ali
ne zapečati tako, da je onemogočena odstranitev pečata brez
poškodb (prvi odstavek 83. člena tega zakona);
8. ne poseduje kupljenega neskupnostnega blaga, odstrani ali poškoduje pečat na vrečki oziroma neskupnostno blago
porabi oziroma uporabi na carinskem območju Skupnosti (drugi
in tretji odstavek 83. člena tega zakona).
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(1) Določbi 4. in 5. člena tega zakona se začneta uporabljati 1. maja 2016. Do začetka uporabe določb 4. in 5. člena
tega zakona se uporabljajo določbe 6. in 8. člena Zakona o
izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list
RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US in 111/07).
(2) Določbe 68. do 76. člena zakona se uporabljajo do
uveljavitve uredbe o izvajanju Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju
pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (UL L št. 181 z dne
29. 6. 2013, str. 15).
21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 437-06/15-1/10
Ljubljana, dne 10. julija 2015
EPA 474-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2279.

Zakon o spremembi Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2014
in 2015 (ZIPRS1415-F)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

Uradni list Republike Slovenije
(ZIPRS1415-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-14
Ljubljana, dne 21. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI
2014 IN 2015 (ZIPRS1415-F)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 –
ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C,
95/14, 14/15 in 46/15) se v drugem odstavku 46. člena besedilo
»500,83 eura« nadomesti z besedilom »519,00 eura«.
Prehodna in končna določba
2. člen
(1) Razlika med finančno izravnavo za mesec julij 2015, ki
je izračunana ob upoštevanju povprečnine v višini 519,00 eura
in povprečnine v višini 500,83 eura, se občinam nakaže skupaj
z izplačilom finančne izravnave za mesec avgust 2015.
(2) Razlika med prihodki iz 14. člena ZFO-1 za mesec
julij 2015, ki so izračunani ob upoštevanju povprečnine v višini
519,00 eura in povprečnine v višini 500,83 eura, se občinam
nakazuje tedensko od 1. avgusta 2015 do 31. decembra 2015.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. avgusta 2015.
Št. 411-02/15-8/31
Ljubljana, dne 13. julija 2015
EPA 611-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2280.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-2P)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-2P), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 13. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-13
Ljubljana, dne 21. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DOHODNINI (ZDoh-2P)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12,
96/13, 29/14 – odl. US, 50/14 in 23/15) se 26. člen spremeni
tako, da se glasi:
»26. člen
(dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo)
Dohodnine se ne plača od dohodkov, pridobljenih v zvezi
z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, kot je
določena v 69. členu tega zakona, in katere dohodek se ugotavlja na podlagi 71. člena tega zakona, če gre za:
1. dohodke iz opravljanja kmetijskih in gozdarskih storitev
s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo v okviru strojnih krožkov, če jih pridobijo člani kmečkega gospodinjstva iz drugega
odstavka 69. člena tega zakona v višini in pod pogoji, ki jih
določi minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim
za kmetijstvo;
2. dohodke, ki so izplačani za ukrepe kmetijske politike,
vezane na izvajanje tehnologij, ki presegajo obvezne standarde, določene za posamezne ukrepe kmetijske politike s
predpisi Evropske unije, in sicer:
– podpore za sheme kakovosti za kmetijske pridelke, kot
jih določa 16. člen Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
(UL L 347, 20. 12. 2013, str. 487; v nadaljnjem besedilu: Uredba
(EU) št. 1305/2013),
– kmetijsko-okoljska podnebna plačila, kot jih določa
28. člen Uredbe (EU) št. 1305/2013,
– plačila za ekološko kmetovanje, kot jih določa 29. člen
Uredbe (EU) št. 1305/2013,
– plačila v okviru območij Natura 2000 in na podlagi
okvirne direktive o vodah, kot jih določa 30. člen Uredbe (EU)
št. 1305/2013,
– plačila za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kot jih določata 31. in 32. člen Uredbe (EU)
št. 1305/2013,
– plačila za dobrobit živali, kot jih določa 33. člen Uredbe
(EU) št. 1305/2013,
– plačila za gozdarsko-okoljske in podnebne storitve
ter ohranjanje gozdov, kot jih določa 34. člen Uredbe (EU)
št. 1305/2013,
– plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje (t.i. plačilo za zeleno komponento), kot ga določa 43. člen Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008
in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1001/2014 z dne 18. julija 2014 o spremembi
Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi
shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 281
z dne 25. 9. 2014, str. 1);
3. plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji;
4. izplačila na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju, ki se uporablja za opravljanje osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti;
5. denarno pomoč, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče ali odškodnino za škodo, ki jo povzročijo
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prostoživeče živali ali zavarovane prostoživeče živalske vrste,
določeno v skladu s posebnimi predpisi;
6. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, ki se ne šteje kot dohodek iz te dejavnosti na kmečkem gospodinjstvu v skladu z drugim odstavkom 69. člena tega
zakona;
7. plačilo za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni
metodologiji EU za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Farm Accountancy
Data Network – FADN), ki so namenjena vodenju knjigovodstva
v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti;
8. dohodek kmečkega gospodinjstva od uporabe do
40 čebeljih panjev. Oprostitev se prizna tako, da se davčna
osnova od potencialnih tržnih dohodkov čebelarstva zniža za
delež, ugotovljen iz razmerja med številom oproščenih panjev
in skupnim številom panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva.«.
2. člen
Drugi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov
in normiranih odhodkov, če se člani kmečkega gospodinjstva,
za katere se v skladu z 69. členom tega zakona šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za
katero se obračunava davek na dodano vrednost, za to prostovoljno odločijo, pri čemer morajo:
1. enega od zavezancev za dohodnino od dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva, določenega v drugem odstavku
69. člena tega zakona, določiti kot zavezanca za celotno kmetijsko in gozdarsko dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva
(kot nosilca te dejavnosti), oziroma če se v okviru kmečkega
gospodinjstva opravlja tudi druga kmetijska ali dopolnilna dejavnost na kmetiji, kot jo določajo predpisi o kmetijstvu, kot zavezanca za celotno kmetijsko in dopolnilno dejavnost v okviru
kmečkega gospodinjstva,
2. tak način ugotavljanja davčne osnove priglasiti pri
davčnem organu in
3. se zavezati, da bodo davčno osnovo na tak način ugotavljali najmanj pet davčnih let.«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prihodki in odhodki se pri prehodih med različnimi
načini ugotavljanja davčne osnove v skladu s tem zakonom
upoštevajo na način, da ne pride do njihovega neupoštevanja
ali dvakratnega upoštevanja.«.
4. člen
Za tretjim odstavkom 96. člena doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
»(4) V čas prijavljenega stalnega prebivališča iz 2. točke
drugega odstavka tega člena se pri državljanu države članice
EU oziroma EGP, ki ni Slovenija, šteje tudi čas prijavljenega
začasnega prebivališča v stanovanju ali stanovanjski hiši.«.
5. člen
V 116. členu se besedilo »prvem, drugem in četrtem
odstavku« črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) Ne glede na spremenjeni 26. člen zakona se za
oprostitev dohodnine za dohodke, izplačane za ukrepe kmetijske politike, kot jih določa Uredba Sveta št. 1698/2005 z

Uradni list Republike Slovenije
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1) upošteva 2. točka
26. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12,
96/13, 29/14 – odl. US, 50/14 in 23/15; v nadaljnjem besedilu:
ZDoh-2).
(2) Ne glede na spremenjeno 3. točko 26. člena zakona in
spremenjeni 47. člen zakona se za leto 2015 uporablja 3. točka
26. člena ZDoh-2 in 47. člen ZDoh-2.
7. člen
Ne glede na 3. točko drugega odstavka spremenjenega
47. člena zakona se lahko zavezanci, ki se v skladu z drugim
odstavkom 47. člena ZDoh-2 za davčni leti 2014 in 2015 niso
prostovoljno odločili za ugotavljanje davčne osnove na podlagi
dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, za davčno leto 2016 odločijo
za obdavčitev v skladu s III.4 poglavjem zakona.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe spremenjenega 26. in
116. člena zakona pa se uporabljajo že pri odmeri dohodnine
za leto 2015, razen za dohodke iz 6. člena tega zakona.
Št. 435-01/15-11/18
Ljubljana, dne 13. julija 2015
EPA 574-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2281.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1I)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-15
Ljubljana, dne 21. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1I)
1. člen
V Zakonu 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) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»2. člen
(prenos direktiv in izvajanje uredb Evropske unije)
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
– Šesta direktiva Sveta z dne 17. decembra 1982 o
delitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe
(UL L št. 378 z dne 31. 12. 1982, str. 47), zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij
ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb
(EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 82/891/EU),
– Enajsta direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989 o
razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere
oblike družb za katere velja zakonodaja druge države (UL L
št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 36), zadnjič spremenjena z
Direktivo 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter
direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta
in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov
ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 89/666/EU),
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES
z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih
družb (UL L št. 310 z dne 25. 11. 2005, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij
ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb
(EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva: 2005/56/ES),
– Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi (UL L št. 184 z dne 14. 7. 2007,
str. 17), zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi
okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS
ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb
(EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/36/EU),
– Direktiva 2009/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 6. maja 2009 o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev
ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v
družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (UL L
št. 122 z dne 16. 5. 2009, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/38/ES),
– Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za
varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države
članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim
pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni
ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 258 z dne
1. 10. 2009, str. 11), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta
2013/24/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prava družb zaradi pristopa Republike Hrvaške
(UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 365), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/101/ES),
– Direktiva 2009/102/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 na področju prava družb o
družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (UL L
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št. 258, 1. 10. 2009, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2009/102/ES),
– Direktiva 2011/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o združitvi delniških družb
(UL L št. 110 z dne 29. 4. 2011, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij
ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb
(EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/35/EU) in
– Direktiva 2012/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. oktobra 2012 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice
zahtevajo od gospodarskih družb v pomenu drugega odstavka
člena 54 Pogodbe o delovanju Evropske unije, glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega
kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom
v vsej Skupnosti (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 74; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/30/EU).
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
delno prenašata naslednji direktivi Evropske unije:
– Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane
računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS
in 83/349/EGS ter razveljavitvi direktive Sveta 84/253/EGS
(UL L št. 157 z dne 9. 6. 2006, str. 87), zadnjič spremenjena z
Direktivo 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih
revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (UL
L št. 158 z dne 27. 5. 2014, str. 196), (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2006/43/ES) in
– Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive
2006/43ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi
direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L št. 182 z
dne 29. 6. 2013, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2013/34/EU).
(3) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske unije:
– Uredba Sveta 2137/85/EGS z dne 25. julija 1985 o
Evropskem gospodarskem združenju (EGIZ) (UL L št. 199
z dne 31. 7. 1985, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2137/85/EGS),
– Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES
z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih
standardov (UL L št. 243 z dne 11. 9. 2002, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 297/2008 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Uredbe (ES)
št. 1606/2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L
št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 62), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1606/2002/ES),
– Uredba Komisije 1126/2008/ES z dne 3. novembra
2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta
1606/2002/EC (UL L št. 320 z dne 29. 11. 2008, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/29 z dne
17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008
o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov
v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta
in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 19
(UL L št. 5 z dne 9. 1. 2015, str. 11), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1126/2008/ES),
in
– Uredba Sveta 2157/2001/ES z dne 8. oktobra 2001 o
statutu evropske družbe (SE) (UL L št. 294 z dne 10. 11. 2001,
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str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013
z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in
sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja
oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti
hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij,
pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti,
okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in
obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 10. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2157/2001/ES).«.
2. člen
10.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»10.a člen
(omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve
statusa družbenika)
(1) Ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati
oseba:
1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora
zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno
razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper
premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je
vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje;
2. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona,
ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu
neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
3. ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih
12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev
obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je
javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona,
ki ureja davčni postopek;
4. ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo
Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne
uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa
zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v
zvezi z zaposlovanjem na črno;
5. ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v
kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz
sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
(2) Omejitev iz 3. točke prejšnjega odstavka ne velja za
osebo, ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki
udeležena v kapitalu kapitalske družbe, če je ta oseba:
– banka oziroma banka države članice po zakonu, ki ureja
bančništvo, in je v vlogi za vpis v sodni register predložila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev,
– zavarovalnica oziroma zavarovalnica države članice po
zakonu, ki ureja zavarovalništvo, in je v vlogi za vpis v sodni
register predložila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor
za opravljanje zavarovalniških poslov,
– Republika Slovenija, Družba za upravljanje terjatev
bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Slovenski državni holding, d.d., D.S.U., družba
za svetovanje in upravljanje, d.o.o., ali
– delež dosegla zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja z namenom, da se zagotovi njena kapitalska ustreznost
oziroma dolgoročna plačilna sposobnost v skladu z zakonom,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in
prisilno prenehanje.
(3) Ustanovitelj oziroma družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih
ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo oziroma pridobila
delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša od treh
mesecev.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe iz
drugega odstavka tega člena ter za srednje in velike družbe,
kot izhaja iz Poslovnega registra Slovenije. Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja tudi v primeru pridobitve deleža na
podlagi dedovanja.
(5) Omejitev iz tretjega odstavka tega člena ne velja, če
družbe z omejeno odgovornostjo, v katerih je oseba v zadnjih
treh mesecih pridobila poslovni delež, izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo odprt transakcijski račun;
– niso bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene
na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki
ureja davčni postopek;
– nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje
Finančna uprava Republike Slovenije, več kot v višini 50 eurov
in
– ima neprekinjeno vsaj en mesec zaposleno osebo ali
obvezno zavarovanega družbenika v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje, za najmanj polovični delovni čas.
(6) Omejitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena preneha po petih letih od pravnomočnosti sodbe, oziroma, če se
obsodba iz kazenske evidence izbriše pred petimi leti, omejitev
iz 1. točke prvega odstavka tega člena preneha z izbrisom iz
kazenske evidence.
(7) Omejitev iz 4. točke prvega odstavka tega člena preneha v treh letih od dneva pravnomočnosti odločbe oziroma
sodbe, zaradi katere je nastopila omejitev iz 4. točke prvega
odstavka tega člena.
(8) Omejitev iz 5. točke prvega odstavka tega člena preneha v enem letu od datuma izbrisa družbe iz sodnega registra.
(9) Omejitvi iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena
prenehata, ko davčni organ za osebo iz prvega odstavka
tega člena, ki je bila objavljena na seznamu nepredlagateljev
obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da
ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem
kapitalu, nima zapadlih neplačanih davčnih obveznosti, in da
ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila
plače. Potrdilo iz prejšnjega stavka ob vpisu v sodni register
ali Poslovni register Slovenije ne sme biti starejše od dneva
objave zadnjega seznama iz 2. in 3. točke prvega odstavka
tega člena. Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne sme biti
starejše od 15 dni.
(10) Registrski organi, določeni s tem zakonom, in notarji
po uradni dolžnosti z zahtevo v elektronski obliki v kazenski
evidenci ministrstva, pristojnega za pravosodje, v evidenci
Inšpektorata Republike Slovenije za delo in v evidenci Finančna uprava Republike Slovenije preverijo, ali za vpis v sodni
register ali v Poslovni register Slovenije obstaja omejitev iz 1.
in 4. točke prvega odstavka tega člena.
(11) Omejitev iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka, omejitev iz tretjega odstavka in izpolnjevanje pogojev iz drugega,
četrtega ter petega odstavka tega člena se samodejno preverja
v informacijskem sistemu e-VEM, ki ga ureja zakon, ki ureja
sodni register, pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali
Poslovni register Slovenije z neposredno elektronsko izmenjavo podatkov med:
– Poslovnim registrom Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije in informacijskim sistemom e-VEM v primeru
omejitev iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka tega člena ter
druge in tretje alineje petega odstavka tega člena,
– Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve in informacijskim sistemom e-VEM v primeru preverjanja izpolnjevanja pogojev iz prve alineje petega odstavka
tega člena in
– Zavodom za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in informacijskim sistemom e-VEM v primeru preverjanja
izpolnjevanja pogojev iz četrte alineje petega odstavka tega
člena.
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(12) Če so podani razlogi za omejitev iz 2. in 3. točke prvega odstavka, omejitev iz tretjega odstavka in niso izpolnjeni
pogoji iz drugega, četrtega ter petega odstavka tega člena,
informacijski sistem e-VEM onemogoči oddajo vloge za vpis
v sodni register ali Poslovni register Slovenije. Točka VEM ali
notar stranko obvestita o obstoju in vrsti omejitve ter jo napoti
na Finančno upravo Republike Slovenije, razen če oseba iz
2. in 3. točke prvega odstavka tega člena predloži potrdilo iz
devetega odstavka tega člena.
(13) Centralna klirinška depotna družba in Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
si za namen izvajanja 2. in 3. točke prvega odstavka tega
člena dnevno izmenjujeta podatke Poslovnega registra Slovenije in centralnega registra nematerializiranih vrednostnih
papirjev.
(14) Za namene tega člena se šteje, da ima družba odprt
transakcijski račun, če je vpisan v Poslovni register Slovenije.
(15) Za namene tega člena se šteje, da so vse družbe, ki
nimajo vpisane velikosti v Poslovnem registru Slovenije, mikro
družbe.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 15. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena dovoljenje vlade ni potrebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko
končnico ».si«.«.
4. člen
V 17. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo
varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ali«.
5. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sestavina firme, ki nakazuje dejavnost, in oznaka
družbe morata biti v slovenskem jeziku.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dodatne sestavine firme lahko poleg črk slovenske
abecede vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q. Ne glede na prejšnji
stavek se lahko kot dodatna sestavina firme uporabljajo besede, ki vključujejo druge črke, če:
– ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki
so sestavni del firme, ali
– ustrezajo registriranim znamkam.«.
6. člen
V prvem odstavku 23. člena se za besedilom »registriranih firm« doda besedilo »in imen drugih subjektov.«.
V drugem odstavku se za besedilom »registrirane firme«
doda vejica in besedilo »znamke ali neregistriranih znakov, ki
uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke«.
7. člen
V 35. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prokurist v mejah upravičenj iz prvega odstavka tega
člena zastopa družbo pred sodišči in drugimi organi.«.
8. člen
V prvem odstavku 45. člena se besedilo »številka registrskega vpisa« nadomesti z besedilom »matična številka
družbe«.
9. člen
V 50. členu se v šesti alineji za besedilom »izrednega
revizorja« doda besedilo »pogodbenega revizorja, posebnega
revizorja za razmerja z obvladujočo družbo, vključitvenega
revizorja«, v oklepaju pa se za številko »386.« doda besedilo
»535.b, 546.b, drugi odstavek 555.a,«.
Enajsta alineja se črta.
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Za besedilom člena, ki postane nov prvi odstavek, se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba ali družba z omejeno odgovornostjo nima poslovodje zaradi njegove smrti, trajne ali dolgotrajne nezmožnosti za delo ali v drugih nujnih primerih, ga na predlog imenuje
sodišče v nepravdnem postopku. Predlog lahko vloži vsakdo,
ki ima pravni interes. Funkcija sodno imenovanega poslovodje preneha najkasneje s potekom obdobja, za katerega
je bil imenovan s strani sodišča, ali z imenovanjem novega
poslovodje v skladu z aktom o ustanovitvi. Sodno imenovani poslovodja ima pravico do plačila za delo in poravnave
stroškov. Če se o višini stroškov in plačila sodno imenovani
poslovodja in družba ne sporazumeta, odloči o stroških in
plačilu sodišče.«.
10. člen
V četrtem odstavku 53. člena se za četrto alinejo doda
nova peta alineja, ki se glasi:
»– subjekt javnega interesa je družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ali kreditna institucija, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja
bančništvo, ali zavarovalnica, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja
zavarovalništvo;«.
Dosedanja peta alineja postane nova šesta alineja.
V dosedanji šesti alineji, ki postane nova sedma alineja se besedilo »1725/2003/ES« nadomesti z besedilom
»1126/2008/ES«.
11. člen
V četrtem odstavku 54. člena se za besedilom odstavka
doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Velike družbe lahko postavke preverijo tudi z uporabo priznanih matematično-statističnih
metod, ki temeljijo na tehnikah vzorčenja in izražajo oceno, ki
je dober približek fizičnemu popisu dejanskega stanja.«.
V petem odstavku se za besedilom odstavka doda nov
drugi stavek, ki se glasi: »V drugih primerih prenehanja je treba
izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida v skladu z roki,
določenimi z zakonom, ki ureja davčni postopek.«.
V prvem stavku sedmega odstavka se za besedo »standardi« doda besedilo »in pojasnila slovenskih računovodskih
standardov«.
V devetem odstavku se besedilo »78/660/EGS in Direktive 83/349/EGS« nadomesti z besedilom »2013/34/EU«.
V desetem odstavku se besedilo »katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov vrednostnih
papirjev v državah članicah Evropske skupnosti in« nadomesti
z besedo »ki«.
12. člen
V drugem odstavku 55. člena se v drugi alineji številka
»2.000.000« nadomesti s številko »700.000«, v tretji alineji pa
se številka »2.000.000« nadomesti s številko »350.000«.
V tretjem odstavku se v drugi alineji številka »8.800.000«
nadomesti s številko »8.000.000«, v tretji alineji pa se številka
»4.400.000« nadomesti s številko »4.000.000«.
V četrtem odstavku se v drugi alineji številka »35.000.000«
nadomesti s številko »40.000.000«, v tretji alineji pa se številka
»17.500.000« nadomesti s številko »20.000.000«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Družbe se v skladu z merili iz prvega, drugega,
tretjega, četrtega in petega odstavka prerazvrščajo na mikro,
majhne, srednje in velike družbe, če na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan
bilance stanja obakrat presežejo ali nehajo presegati merila
iz prvega, drugega, tretjega, četrtega ali petega odstavka
tega člena.«.
V sedmem odstavku se na koncu odstavka doda nov
drugi stavek, ki se glasi: »Določbe tretjega, četrtega, petega in
šestega odstavka o velikosti družb in njihovem prerazvrščanju
veljajo tudi za skupine.«.
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Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) V vsakem primeru so za namene tega poglavja velike
družbe:
– subjekti javnega interesa,
– borza vrednostnih papirjev,
– družbe, ki morajo po 56. členu tega zakona pripraviti
konsolidirano letno poročilo.«.
13. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»56. člen
(konsolidirano letno poročilo)
(1) Družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je obvladujoča eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali
zunaj nje (odvisne družbe), mora pripraviti tudi konsolidirano
letno poročilo, če je obvladujoča družba ali ena od odvisnih
družb organizirana kot kapitalska družba, kot dvojna družba
ali kot druga istovrstna pravnoorganizacijska oblika po pravu
države sedeža družbe.
(2) Družba je za namene iz tega poglavja obvladujoča v
drugi družbi, če je izpolnjen eden od pogojev:
1. če ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi;
2. če ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov
poslovodstva ali nadzornega sveta druge družbe in je hkrati
družbenik te družbe;
3. če ima pravico do prevladujočega vpliva nad drugo
družbo na podlagi podjetniške pogodbe ali drugega pravnega
temelja;
4. če je družbenik v drugi družbi in če na podlagi pogodbe
z drugimi družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih
pravic v tej družbi ali
5. če ima prevladujoči vpliv nad drugo družbo oziroma ga
dejansko izvaja ali si podredi vodenje te družbe.
(3) Pri uporabi 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka se
glasovalnim pravicam ali pravicam imenovanja in odpoklica,
katerih imetnik je obvladujoča družba, prištejejo glasovalne
pravice ali pravice imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je
druga družba, ki je odvisna obvladujoči družbi, in navedene
pravice oseb, ki delujejo za račun obvladujoče družbe ali druge
njej odvisne družbe. Pravice iz posedovanja delnic za račun
osebe, ki ni obvladujoča družba ali njena odvisna družba, in
pravice iz delnic, pridobljenih kot poroštvo, če so uresničene v
skladu s prejetimi navodili ali pridobljene z odobritvijo posojil kot
del običajne poslovne dejavnosti, se, če so glasovalne pravice
uresničene v interesu osebe, ki je dala poroštvo, ne prištevajo
pravicam iz prejšnjega stavka.
(4) Pri uporabi 1. in 4. točke drugega odstavka tega člena
se od vseh glasovalnih pravic v odvisni družbi odštejejo glasovalne pravice iz deležev, ki jih ima ta družba, odvisna družba
te družbe ali oseba, ki deluje v svojem imenu, vendar za račun
teh družb.
(5) Obvladujoča družba, ki skupaj z odvisnimi družbami ne dosega pogojev za velike družbe iz petega odstavka
55. člena tega zakona, pri čemer se merili čistih prihodkov
od prodaje in vrednosti aktive povečata za 20 %, ni dolžna
izdelati konsolidiranega letnega poročila. To ne velja, če je obvladujoča družba ali katera od odvisnih družb subjekt javnega
interesa. Konsolidiranega letnega poročila ni treba sestavljati
obvladujoči družbi, ki ima le odvisne družbe, ki jih je mogoče
izključiti iz konsolidacije na podlagi sedmega odstavka tega
člena.
(6) Obvladujoča družba, s katere vrednostnimi papirji se
ne trguje na organiziranem trgu in je hkrati tudi odvisna družba
družbe iz države članice, ni dolžna izdelati konsolidiranega letnega poročila (izvzeta družba), če je družba iz države članice
imetnica vseh deležev v izvzeti družbi ali ima v lasti več kot 90
odstotkov deležev in preostali družbeniki soglašajo z izvzetjem.
Izvzeta družba mora biti vključena v konsolidacijo obvladujoče
družbe iz države članice. Izvzeta družba mora v roku enega
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meseca od objave konsolidiranega letnega poročila v državi
članici v skladu s tem zakonom objaviti prevedeno letno konsolidirano poročilo in revizorjevo poročilo obvladujoče družbe.
V prilogi k izkazom mora izvzeta družba navesti firmo in sedež
družbe, ki pripravi konsolidirano letno poročilo in razlog za
izvzetje iz priprave konsolidiranega letnega poročila. Ne glede
na možnost izvzetja pa mora izvzeta družba zagotoviti podatke
iz konsolidiranih letnih računovodskih izkazov ali konsolidiranih
poslovnih poročil, če se ti zahtevajo za obveščanje zaposlenih
ali njihovih predstavnikov ali če jih zahtevajo upravni ali sodni
organi za svoje potrebe.
(7) V konsolidacijo ni treba vključiti odvisne družbe, če to
ni pomembno za resničen in pošten prikaz po osmem odstavku tega člena. Če več družb izpolnjuje merilo iz prvega stavka
tega odstavka, jih je treba vključiti v konsolidacijo, če so vse
skupaj pomembne za resničen in pošten prikaz po osmem
odstavku tega člena. Družba mora v prilogi h konsolidiranim
izkazom navesti družbe, ki jih zaradi razlogov iz prejšnjega
stavka ni vključila v konsolidacijo, in pojasniti razloge za tako
odločitev.
(8) Konsolidirano letno poročilo mora izkazovati resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega
izida, denarnih tokov in gibanja kapitala vseh družb, ki so
vključene v konsolidacijo kot celote. Če se sestava družb,
vključenih v konsolidacijo, med poslovnim letom bistveno
spremeni, se v konsolidirano letno poročilo vključijo podatki,
ki omogočijo primerjavo zaporednih letnih konsolidiranih
poročil. Obveznost iz prejšnjega stavka se lahko izpolni s
pripravo prilagojene bilance stanja in izkaza poslovnega
izida. Za vsako družbo, vključeno v konsolidacijo, je treba v
prilogi h konsolidiranim izkazom navesti, na podlagi katerih
pogojev iz drugega odstavka tega člena je posamezna družba vključena v konsolidacijo.
(9) Konsolidirano letno poročilo se pripravi na isti presečni
dan kot letno poročilo obvladujoče družbe. Družba pri pripravi
konsolidiranih letnih računovodskih izkazov praviloma uporabi
enake podlage za merjenje, kot se uporabljajo pri letnih računovodskih izkazih obvladujoče družbe. Pri uporabi drugih podlag
za merjenje v skladu s tem zakonom mora družba v pojasnilih
h konsolidiranim računovodskim izkazom navesti razloge za
tako uporabo. Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz
konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega
poslovnega poročila skupine družb, vključenih v konsolidacijo.
Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz konsolidirane bilance stanja, konsolidiranega izkaza poslovnega izida
in konsolidiranega izkaza drugega vseobsegajočega donosa,
konsolidiranega izkaza denarnih tokov in konsolidiranega izkaza gibanja kapitala ter priloge h konsolidiranim računovodskim
izkazom. Ti sestavni deli konsolidiranega računovodskega poročila sestavljajo celoto. Za obliko, vsebino, obveznost zagotavljanja sestave in objave ter sprejetje konsolidiranega letnega
poročila se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o letnem
poročilu.
(10) V prilogi h konsolidiranim računovodskim izkazom
se pri razkrivanju transakcij med povezanimi osebami izločijo
transakcije med družbami, vključenimi v konsolidacijo. Pri
razkrivanju zneskov nagrad, predujmov in posojil članom poslovodstva in nadzornega sveta se v prilogi h konsolidiranim
računovodskim izkazom razkrijejo samo zneski, ki so jih od
družb, vključenih v konsolidacijo, dobili člani poslovodstva in
nadzornih svetov obvladujoče družbe. Pri sporočanju podatkov o pridobljenih lastnih deležih se v prilogi h konsolidiranim
računovodskim izkazom prikažejo samo deleži obvladujoče
družbe, ki jih imajo družbe, vključene v konsolidacijo, ali
osebe, ki delujejo v svojem imenu, vendar za račun katere
koli od teh družb.
(11) V konsolidiranem poslovnem poročilu se v izjavi o
upravljanju družbe pri razkrivanju sistema notranjih kontrol
in upravljanja tveganj prikaže samo glavne značilnosti sistemov notranje kontrole in upravljanja tveganj na ravni skupine
družb.«.
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14. člen
V prvem odstavku 57. člena se prvi stavek spremeni tako,
da se glasi: »Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb
ter dvojnih družb pregleda revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Revizorjevo poročilo je v pisni obliki in mora vsebovati:
1. opredelitev družbe, katere letni ali konsolidirani računovodski izkazi so predmet zakonite revizije, navedbo letnih ali
konsolidiranih računovodskih izkazov ter datuma in obdobja, ki
ga zajemajo, ter opredelitev okvira računovodskega poročanja,
uporabljenega pri njihovi pripravi;
2. opis obsega revizije, v katerem se opredelijo vsaj revizijski standardi, v skladu s katerimi je bila izvedena revizija;
3. revizijsko mnenje, ki je brez pridržkov, s pridržki ali odklonilno in v katerem je jasno navedeno mnenje revizorja o tem:
– ali so letni računovodski izkazi resničen in pošten prikaz
v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter;
– kjer je to ustrezno, ali letni računovodski izkazi izpolnjujejo zakonske zahteve;
– če revizor ne more izraziti revizijskega mnenja, zavrnitev mnenja;
4. sklic na vse morebitne druge zadeve, na katere revizor
posebej opozarja, ne da bi se revizijsko mnenje zato spremenilo;
5. mnenje o tem:
– ali je poslovno poročilo skladno z računovodskimi izkazi
istega poslovnega leta in
– ali je bilo poslovno poročilo pripravljeno v skladu z veljavnimi pravnimi zahtevami;
6. navedbo, ali je glede na poznavanje in razumevanje
družbe in njenega okolja, ki ju je revizor pridobil med revizijo,
ugotovil bistveno napačne navedbe v poslovnem poročilu, pri
čemer navede naravo morebitnih takšnih navedb;
7. izjavo o kakršni koli pomembni negotovosti, povezani
z dogodki ali okoliščinami, ki bi lahko povzročile pomemben
dvom o zmožnosti družbe, da bi nadaljevala poslovanje;
8. navedbo sedeža revizorja ali revizijske družbe;
9. datum in revizorjev podpis.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Revizor opravi preiskavo letnih računovodskih
izkazov in izrazi mnenje v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi pri tistih majhnih kapitalskih družbah, ki
po pripoznanju merijo opredmetena osnovna sredstva po
revalorizirani vrednosti ali vrednotijo finančne instrumente,
za katere ni objavljene cene na organiziranem trgu, vključno
z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti. Preiskava letnih računovodskih
izkazov mora biti izvedena v roku šestih mesecev po koncu
poslovnega leta.«.
15. člen
V prvem odstavku 58. člena se v prvem stavku za besedo
»prvega« doda besedilo »in sedmega«.
V drugem odstavku se besedilo »Davčna uprava Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Finančna uprava
Republike Slovenije«.
V osmem odstavku se besedilo »morebitni pojasnjevalni
odstavek« nadomesti z besedilom »sklic na vse morebitne
druge zadeve, na katere revizor posebej opozarja, ne da bi se
revizijsko mnenje zato spremenilo.«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek,
ki se glasi:
»(13) Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida iz petega odstavka 54. člena tega zakona ter zaključno poročilo iz
68. člena tega zakona je treba predložiti AJPES v rokih, ki jih
za njihovo predložitev določa zakon, ki ureja davčni postopek.
AJPES prejete dokumente informatizira in brezplačno javno
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objavi na svojih spletnih straneh tako, da navede tudi razlog
njihove sestave.«.
16. člen
Za drugim odstavkom 59. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Družbe in podjetniki iz petega odstavka 54. člena
tega zakona ter družbe iz 68. člena tega zakona morajo predložiti podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida
oziroma zaključnega poročila AJPES v elektronski obliki zaradi
nadaljnje obdelave podatkov za državno statistiko ter druge evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne
namene. Družbe in podjetniki iz petega odstavka 54. člena
tega zakona lahko ob predložitvi podatkov iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izida izpolnijo svojo obveznost iz trinajstega
odstavka prejšnjega člena tako, da ob predložitvi podatkov iz
tega odstavka navedejo, naj se podatki uporabijo tudi za javno
objavo.«.
Na koncu dosedanjega tretjega odstavka, ki postane nov
četrti odstavek, se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek mora AJPES ministrstvu, pristojnemu za
finance ali gospodarstvo, na njegovo zahtevo poslati podatke
o posamezni družbi ali podjetniku.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane nov peti
odstavek, se besedilo »Davčni upravi Republike Slovenije«
nadomesti z besedilom »Finančni upravi Republike Slovenije«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane nov šesti odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena mora AJPES
podatke iz prvega in tretjega odstavka tega člena poslati v
ustrezni elektronski obliki državnim organom in pravnim osebam, ki so z zakonom pooblaščene za pridobivanje in uporabo
teh podatkov za evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene. Državnim organom, Banki Slovenije
in članom Ekonomsko-socialnega sveta mora te podatke dati
brezplačno, pravnim osebam pa za plačilo dejanskih stroškov
obdelave ali dajanja podatkov.«.
Za novim šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek,
ki se glasi:
»(7) Družbe iz prvega in sedmega odstavka 57. člena
tega zakona morajo hkrati s predložitvijo revidiranega letnega
poročila oziroma preiskanih letnih računovodskih izkazov v
spletni aplikaciji AJPES potrditi pravilnost podatkov, predloženih po tem členu, ali popraviti tiste podatke, ki so se spremenili
po opravljeni reviziji oziroma preiskavi letnih računovodskih
izkazov.«.
17. člen
V četrtem odstavku 62. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Posebna pravila za prilagoditev iz prejšnjega stavka za družbe, ki opravljajo dejavnost s področja
posameznih gospodarskih panog, in sicer zlasti za banke
in zavarovalnice, so določena z ustreznim področnim zakonom.«.
18. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»63. člen
(družbe v skupini in pridružene družbe)
(1) Družbe v skupini so obvladujoča družba in od nje
odvisne družbe, kot je določeno v drugem odstavku 56. člena
tega zakona, ne glede na to, ali se za skupino sestavlja konsolidirano letno poročilo.
(2) Pridružena družba je družba, v kateri ima druga družba pomemben kapitalski vpliv in ni njej odvisna družba. Za
družbo se šteje, da ima pomemben kapitalski vpliv na drugo
družbo, če ima v tej družbi 20 odstotkov ali več glasovalnih
pravic.«.
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19. člen
V prvem odstavku 64. člena se v 6. točki za besedo »kapitala« doda besedilo »in zneski, preneseni iz revalorizacijske
rezerve«, pika na koncu točke pa se nadomesti z vejico.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7.zneski prihodkov iz prenehanja ali zmanjšanja obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave, ki presegajo
znesek prenesene izgube.«.
20. člen
V prvem odstavku 65. člena se v postavki OBVEZNOSTI
DO VIROV SREDSTEV v točki A. Kapital, naslov podtočke
IV. spremeni tako, da se glasi »IV. Revalorizacijske rezerve«.
Za njo se doda nova V. podtočka, ki se glasi: »V. Rezerve,
nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti«. Dosedanja
V. in VI. podtočka postaneta VI. in VII. podtočka.
V drugem odstavku 65. člena se v postavki OBVEZNOSTI
DO VIROV SREDSTEV v točki A. Kapital, naslov podtočke IV.
spremeni tako, da se glasi »IV. Revalorizacijske rezerve«. Za
njo se doda nova V. podtočka, ki se glasi: »V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti«. Dosedanja V.
in VI. podtočka postaneta VI. in VII. podtočka.
V tretjem odstavku se v postavki OBVEZNOSTI DO
VIROV SREDSTEV v točki A. Kapital, naslov podtočke IV.
spremeni tako, da se glasi »IV. Revalorizacijske rezerve. Za
njo se doda nova V. podtočka, ki se glasi: »V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti«. Dosedanja V.
in VI. podtočka postaneta VI. in VII. podtočka.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Pravice na nepremičninah in druge podobne pravice
se izkazujejo pod ustrezno postavko Zemljišča in zgradbe ter
se razkrijejo v prilogi k izkazom.«.
21. člen
V petem odstavku 66. člena se za 23. točko doda nova
23.a točka, ki se glasi:
»23.a Zmanjšanje za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan.«.
24. točka se spremeni tako, da se glasi:
»24. Bilančni dobiček/Bilančna izguba (kot vsota čistega
dobička/izgube in 20., 22., 23. in 23.a postavke). Bilančno
izgubo zmanjšuje tudi sprostitev kapitalskih rezerv (21. postavka). V tretjem odstavku tega člena se kot 18. do 22. postavka
izkažejo postavke prejšnjega stavka.«.
22. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
(splošna pravila vrednotenja)
(1) Za vrednotenje postavk v računovodskih izkazih veljajo naslednja splošna pravila:
1. predpostavlja se nadaljevanje družbe kot delujočega
podjetja;
2. uporaba metod vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne sme spreminjati iz poslovnega leta v poslovno leto
(stalnost vrednotenja);
3. treba je upoštevati načelo previdnosti, kot je določeno
s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, še zlasti:
– pripoznajo se lahko le dobički na bilančni presečni dan,
– pripoznajo se vse obveznosti, ki nastanejo v poslovnem
letu, tudi če postanejo razvidne šele med bilančnim presečnim
dnevom in dnevom priprave bilance,
– pripoznajo se vsi negativni popravki vrednosti, ne glede
na to ali je rezultat poslovnega leta dobiček ali izguba;
4. treba je upoštevati načelo izvirne vrednosti; to je začetnega merjenja po nakupni ceni ali proizvajalnih stroških, kot je
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določeno s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Družbe lahko v skladu s tem zakonom in slovenskimi
računovodskimi standardi oziroma mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja vrednotijo:
– opredmetena osnovna sredstva po revaloriziranih zneskih in
– finančne instrumente, vključno z izvedenimi finančnimi
instrumenti, ter naložbene nepremičnine po poštenih vrednosti
na način, kot je določeno s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
5. zneski, pripoznani v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida, se obračunavajo na podlagi nastanka poslovnih
dogodkov;
6. sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev je
treba vrednotiti posamično;
7. začetna bilanca stanja poslovnega leta se mora ujemati
s končno bilanco stanja prejšnjega poslovnega leta;
8. postavke v računovodskih izkazih so obračunane in
prikazane ob upoštevanju vsebine poslovnih dogodkov in ne
samo glede na njihovo pravno obliko;
9. zahtev glede prikaza in razkritja ni treba izpolnjevati,
kadar je učinek njihove izpolnitve nebistven.
(2) V primeru merjenja opredmetenih osnovnih sredstev
po revaloriziranih zneskih se znesek razlike med meritvami na
podlagi izvirne vrednosti in merjenjem na podlagi revalorizacije
izkaže kot revalorizacijska rezerva v bilanci stanja. Revalorizacijska rezerva se lahko kadarkoli v celoti ali delno preoblikuje v
osnovni kapital po določbah tega zakona.
Revalorizacijska rezerva se odpravi v preneseni poslovni
izid, ko je pripoznanje revaloriziranega opredmetenega sredstva odpravljeno. Noben del revalorizacijske rezerve se ne
sme razdeliti niti neposredno niti posredno, razen če pomeni
dejansko ustvarjen dobiček; to je razlika med doseženimi
prihodki od odtujitve sredstva in čisto knjigovodsko vrednostjo
sredstva.
(3) Poštena vrednost je dokazana, če jo je mogoče zanesljivo izmeriti. Kadar gre za finančne instrumente, se poštena
vrednost določi na eni od naslednjih podlag:
– tržne vrednosti, kadar gre za finančne instrumente,
za katere je mogoče zlahka opredeliti zanesljiv trg; kadar
tržne vrednosti ni mogoče zlahka opredeliti za instrument,
vendar jo je mogoče opredeliti za njegove sestavne dele
ali za podoben instrument, se lahko tržna vrednost izvede
iz tržne vrednosti njegovih sestavnih delov ali podobnega
instrumenta ter,
– kadar gre za finančne instrumente, za katere ni mogoče
zlahka opredeliti zanesljivega trga, se vrednost določi iz splošno sprejetih valorizacijskih modelov in tehnik, pod pogojem,
da te tehnike zagotavljajo sprejemljiv približek tržne vrednosti.
Finančni instrumenti, ki jih z metodami, opisanimi v prvi
in drugi alineji tega odstavka, ni mogoče zanesljivo meriti, se
merijo v skladu z načelom izvirne vrednosti, če je merjenje na
takšni podlagi mogoče.
(4) Dobiček ali izguba iz spremembe poštene vrednosti se
pripozna v poslovnem izidu razen dobičkov ali izgub:
– od za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev,
– iz naslova spremembe vrednosti instrumentov za varovanje pred tveganjem po računovodskem sistemu varovanja
pred tveganjem, ki dovoljuje, da se v izkazu poslovnega izida
ne prikažejo nekatere spremembe ali nobena sprememba vrednosti,
– izvirajočih iz tečajnih razlik, povezanih z denarno postavko, ki je del neto naložbe družbe v tuj subjekt.
Te spremembe poštenih vrednosti se pripoznajo v rezervi nastali zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. Rezerva,
nastala zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se prilagaja
zaradi sprememb poštene vrednosti in oslabitev ter se odpravi
preko poslovnega izida v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi oziroma mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja. Rezerva, nastala zaradi vrednotenja po pošteni
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vrednosti, se ne more uporabiti za kritje izgube oziroma povečanje osnovnega kapitala.
(5) Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe
se v posamičnih računovodskih izkazih vrednotijo po izvirni
vrednosti.
(6) Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na dolgoročna
in kratkoročna sredstva. Dolgoročna sredstva so sredstva,
ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, daljšem od leta dni.
Stalna sredstva v nasprotju z dolgoročnimi sredstvi ne obsegajo dolgoročnih poslovnih terjatev. Gibljiva sredstva so
vsa kratkoročna sredstva, povečana za dolgoročne poslovne
terjatve.
(7) Dividende oziroma udeležbe v dobičku se pripoznajo v
poslovnem izidu, ko družba pridobi pravico do plačila.
(8) Stalna sredstva z omejeno dobo koristnosti se zmanjšujejo za popravke vrednosti tako, da se vrednost sredstev
sistematično odpisuje ves čas njihove uporabne dobe koristnosti. Oslabitev stalnih sredstev na bilančni presečni dan je
potrebna, če se pričakuje, da bo znižanje njihove vrednosti trajno. Popravki vrednosti in oslabitev se pripoznajo kot odhodki v
izkazu poslovnega izida. V izjemnih primerih, kadar koristnosti
dobrega imena ni mogoče zanesljivo oceniti, se dobro ime
sistematično odpiše v obdobju petih let.
(9) Gibljiva sredstva se izmerijo po nižji tržni vrednosti ali v
posebnih okoliščinah po drugi nižji vrednosti na način, določen
s slovenskimi računovodskimi standardi oziroma mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja.
(10) Ustanovitveni stroški se ne morejo usredstviti. Družba mora bilančni dobiček zmanjšati za znesek usredstvenih
dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni
dan.
(11) Rezervacije krijejo obveznosti ali stroške oziroma
odhodke, katerih narava je jasno opredeljena in za katere je
na bilančno presečni dan verjetno ali gotovo, da bodo nastali,
ni pa gotov njihov znesek ali dan, ko bodo nastali. Na bilančno
presečni dan predstavlja rezervacija najboljšo oceno odhodkov,
za katere je verjetno, da bodo nastali, ali, v primeru obveznosti,
zneska, ki se zahteva za njihovo poravnavo.
(12) Biološka sredstva, pospravljeni kmetijski pridelki ter
vsa ostala sredstva in obveznosti, za katere niso navedena pravila pripoznavanja, merjenja in vrednotenja v prejšnjih odstavkih, se pripoznavajo, merijo, vrednotijo ter se odpravlja njihovo
pripoznanje na način določen s slovenskimi računovodskimi
standardi oziroma mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja.«.
23. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen
(vsebina priloge k izkazom)
(1) Pojasnila v prilogi k izkazom je treba prikazati v vrstnem redu, po katerem so postavke prikazane v bilanci stanja
in izkazu poslovnega izida.
(2) Poleg podatkov in pojasnil, ki jih mora vsebovati priloga k izkazom po drugih členih tega poglavja in po slovenskih
računovodskih standardih ali mednarodnih standardih računovodskega poročanja, mora vsaka družba v prilogi razkriti tudi:
1. sprejete računovodske usmeritve;
2. kadar se opredmetena osnovna sredstva merijo po
revaloriziranih zneskih, tabelo, ki kaže:
– gibanja v revalorizacijski rezervi v poslovnem letu z
razlago davčne obravnave tam navedenih postavk in
– knjigovodsko vrednost v bilanci stanja, ki bi bila pripoznana, če opredmetena osnovna sredstva ne bi bila revalorizirana;
3. kadar se finančni instrumenti ali sredstva merijo po
pošteni vrednosti:
– pomembne predpostavke, na katerih temeljijo valorizacijski modeli in tehnike, kadar so bile poštene vrednosti
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določene v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 67. člena
tega zakona;
– za vsako kategorijo finančnih instrumentov ali sredstev pošteno vrednost, spremembe vrednosti, ki so neposredno vključene v izkaz poslovnega izida, in spremembe, ki so
vključene v rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni
vrednosti;
– za vsak razred izvedenih finančnih instrumentov podatke o obsegu in vrsti instrumentov, vključno s pomembnimi
pogoji, ki lahko vplivajo na znesek, časovni okvir in zanesljivost
prihodnjih denarnih tokov;
– tabelo, ki kaže gibanja v rezervah, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti med poslovnim letom;
4. skupni znesek pogojnih finančnih obveznosti, ki niso
vključene v bilanci stanja, če so ti podatki pomembni za oceno
finančnega položaja družbe. Pri tem morajo biti ločeno izkazane obveznosti iz izplačila pokojnin in obveznosti do družb
v skupini;
5. višino vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim
jamstvom (zastavno pravico in podobno), s podatki o obliki in
načinu zagotovitve stvarnega jamstva, ločeno za vsako postavko obveznosti iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka
65. člena tega zakona;
6. predujme in posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi
pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, z
navedbo obrestnih mer, glavnih pogojev in vseh zneskov, ki so
bili odplačani odpisani ali odpuščeni, ter poroštva družbe za
obveznosti teh oseb, z navedenimi podatki, ločeno za vsako
od teh skupin oseb;
7. znesek in naravo posameznih postavk prihodkov ali
odhodkov izjemnega obsega ali pomena;
8. višino vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim
od petih let, ločeno za vsako postavko obveznosti iz prvega,
drugega, tretjega ali petega odstavka 65. člena tega zakona;
9. povprečno število zaposlenih in,
10. če ima družba lastne deleže ali je med poslovnim
letom imela lastne deleže:
– število, znesek in delež lastnih deležev v osnovnem kapitalu, ki jih je družba ali tretja oseba za račun družbe pridobila
ali odtujila v poslovnem letu, datum njihove pridobitve, razlog
za pridobitev ali odtujitev lastnih deležev in denarno vrednost
nasprotne dajatve;
– število, znesek in delež lastnih deležev v osnovnem
kapitalu, ki jih je družba ali tretja oseba za račun družbe v poslovnem letu sprejela v zastavo;
– skupno število, skupni znesek in skupni delež lastnih
deležev v osnovnem kapitalu, katerih imetnik je družba ali
tretja oseba za račun družbe in jih ima v zastavi družba ali
tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan letne
bilance stanja.
(3) Srednje družbe morajo poleg podatkov iz prejšnjega
odstavka in podatkov ter pojasnil, ki jih mora vsebovati priloga
k izkazom po drugih členih tega poglavja in po slovenskih
računovodskih standardih ali mednarodnih standardih računovodskega poročanja, v prilogi k izkazom razkriti še:
1. za posamezne kategorije stalnih sredstev:
– nakupno ceno ali proizvodne stroške ali pri nadomestni
podlagi za merjenje pošteno vrednost ali revaloriziran znesek
na začetku in koncu poslovnega leta;
– pridobitve, odtujitve in prenose med poslovnim letom;
– skupen znesek popravkov vrednosti na začetku in koncu poslovnega leta;
– popravke vrednosti, ki se obračunajo med poslovnim
letom;
– gibanja v seštetih popravkih vrednosti v zvezi s pridobitvami, odtujitvami in prenosi med poslovnim letom in
– stroške izposojanja v zvezi s pridobitvijo stalnega sredstva, ki se vštevajo v njegovo nabavno vrednost;
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2. kadar se finančni instrumenti merijo po izvirni vrednosti:
– za vsak razred izvedenih finančnih instrumentov podatke o obsegu in vrsti instrumentov in pošteno vrednost instrumentov, če se taka vrednost lahko določi s katero izmed
metod, predpisanih v prvi alineji tretjega odstavka 67. člena
tega zakona;
– za stalna finančna sredstva, izkazana v znesku, ki
presega njihovo pošteno vrednost, knjigovodsko vrednost in
pošteno vrednost posameznih sredstev ali ustrezne skupine
teh posameznih sredstev ter razloge za nezmanjšanje knjigovodske vrednosti, vključno z naravo dokaza, ki je podlaga
za domnevo, da bo knjigovodska vrednost zopet pridobljena;
3. znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi v poslovnem letu prejeli člani poslovodstva, drugi
delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero
ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in člani nadzornega
sveta. Znesek mora biti prikazan ločeno za vsako od teh
skupin oseb;
4. podatke za vsako družbo, v kapitalu katere je družba
sama neposredno ali po osebi, ki deluje za račun družbe, udeležena z najmanj 20 %:
– njeno firmo in sedež,
– delež, s katerim je udeležena pri njenem kapitalu, in
– višino njenega lastnega kapitala in njen poslovni izid v
poslovnem letu.
Teh podatkov ni treba razkriti, če so nepomembni za
resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 61. člena tega
zakona. V zvezi z družbo, ki letnega poročila ne objavlja javno
in v katere kapitalu je družba neposredno ali posredno udeležena z manj kot 50 %, ni treba izkazati podatkov o višini njenega
lastnega kapitala in njenem poslovnem izidu. Družbi ni treba
izkazati teh podatkov, če bi zaradi tega za to drugo družbo lahko nastala občutna škoda. V takem primeru mora biti v prilogi k
izkazom opozorjeno, da je bilo opuščeno razkritje teh podatkov
iz navedenih razlogov;
5. če ima družba odobreni kapital ali je pogojno povečala osnovni kapital: višino odobrenega kapitala in število ter
najmanjši emisijski znesek delnic, ki so bile v poslovnem letu
izdane za odobreni kapital ali na podlagi pogojnega povečanja
osnovnega kapitala;
6. če je družba izdala več razredov delnic: število delnic
vsakega razreda in njihov najmanjši emisijski znesek;
7. če je družba izdala dividendne obveznice, zamenljive
obveznice, obveznice s prednostno pravico do nakupa delnic
ali druge vrednostne papirje, ki dajejo imetniku pravico do
udeležbe v dobičku družbe ali pravico do nakupa ali zamenjave
za delnice družbe, za vsako od teh vrst vrednostnih papirjev:
njihovo število in pravice, ki iz njih izhajajo;
8. če je družba družbenik v drugi družbi in neomejeno
osebno odgovarja za obveznosti te družbe: podatke o firmi,
sedežu in pravnoorganizacijski obliki te druge družbe. Teh
podatkov ni treba razkriti, če so nepomembni za resničen in
pošten prikaz po prvem odstavku 61. člena tega zakona;
9. firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo za najširši krog družb v skupini in v razmerju do katere je družba odvisna družba, ter navedbo kraja,
kjer je mogoče dobiti to konsolidirano letno poročilo;
10. firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo za najožji krog družb v skupini in v razmerju do katere je družba odvisna družba, ter navedbo kraja,
kjer je mogoče dobiti to konsolidirano letno poročilo;
11. predlagano razporeditev dobička ali obravnavanje
izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube;
12. vrsto in poslovni namen operacij družbe, ki niso
izkazane v bilanci stanja, in njihov vpliv na družbo, če so
tveganja ali koristi, ki iz njih izhajajo, pomembni in če je
razkritje teh tveganj ali koristi nujno za oceno finančnega
stanja družbe;
13. naravo in finančni učinek bistvenih poslovnih dogodkov, ki so se zgodili po koncu poslovnega leta in niso zajeti v
računovodskih izkazih;
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14. transakcije, ki jih je družba začela s povezanimi strankami, vključno z zneski takih transakcij, naravo razmerja s
povezanimi strankami in druge podatke o transakciji, potrebne
za razumevanje finančnega stanja družbe, če so te transakcije
pomembne. Prav tako se razkrijejo vse transakcije, ki niso bile
opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji. Podatke o posameznih transakcijah lahko družba prikaže v zbirni obliki glede na
njihovo vrsto, razen kadar so za razumevanje učinka transakcij
s povezanimi strankami potrebni ločeni podatki. Povezana
stranka je tista oseba, ki je kot taka opredeljena v mednarodnih
standardih računovodskega poročanja. Iz transakcij se lahko
izvzamejo transakcije med obvladujočo in odvisno družbo, če
je obvladujoča družba imetnica vseh deležev odvisne družbe,
razen če se z vrednostnimi papirji katere od družb trguje na
organiziranem trgu;
15. razčlenitev in pojasnilo zneskov rezervacij, izkazanih
pod postavko druge rezervacije, če je obseg teh rezervacij
pomembnejši;
16. če je bila uporabljena členitev izkaza poslovnega izida
po tretjem odstavku 66. člena tega zakona: znesek stroškov
dela v poslovnem letu iz 6. točke drugega odstavka 66. člena
tega zakona;
17. razčlenitev kapitalskih rezerv v skladu s prvim odstavkom 64. člena tega zakona;
18. povprečno število zaposlenih med poslovnim letom,
razdeljeno po kategorijah, in če niso prikazani ločeno v izkazu
poslovnega izida, tudi stroške zaposlenih, ki se nanašajo na
poslovno leto, razdeljene na plače, stroške za socialno varnost
in stroške pokojninskega zavarovanja;
19. če ima družba odložene terjatve za davek, salde za
odloženi davek ob koncu poslovnega leta in njihovo gibanje
med poslovnim letom.
(4) Velike družbe morajo poleg podatkov iz drugega
in tretjega odstavka tega člena ter podatkov in pojasnil, ki
jih mora vsebovati priloga k izkazom po drugih členih tega
poglavja in po slovenskih računovodskih standardih ali mednarodnih standardih računovodskega poročanja, v prilogi k
izkazom razkriti še:
1. razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih
področjih poslovanja družbe ali posameznih geografskih trgih,
če se glede organizacije prodaje proizvodov, ki so značilni
za redno poslovanje, ali opravljanja storitev, ki so značilne
za redno poslovanje družbe, posamezna področja poslovanja
družbe ali posamezni geografski trgi, na katerih posluje družba,
med seboj pomembno razlikujejo. Teh podatkov ni treba razkriti, če bi zaradi tega družbi lahko nastala pomembnejša škoda,
mora pa biti v prilogi k izkazom pojasnjeno, da je bilo zaradi
navedenih razlogov opuščeno razkritje podatkov iz prvega
stavka te točke, in
2. znesek porabljen za revizorja za revidiranje letnega
poročila in ločeno znesek izplačan temu revizorju za:
– druge storitve dajanja zagotovil,
– storitve davčnega svetovanja in
– za druge nerevizijske storitve.«.
24. člen
V tretjem odstavku 70. člena se v tretji alineji beseda »in«
na koncu alineje črta.
V četrti alineji se pika na koncu alineje črta in se doda
beseda »in« ter se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora družbe glede vidikov,
kot so na primer spol, starost ali izobrazba, in navedba ciljev,
načina izvajanja ter doseženih rezultatov politike raznolikosti
v obdobju poročanja. Če se politika raznolikosti v družbi ne
izvaja, se to navede.«.
V petem odstavku se v napovednem stavku besedilo »s
katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu«
nadomesti z besedilom »ki so zavezane k reviziji«.
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25. člen
Za 70. členom se dodata nova 70.a in 70.b člen, ki se
glasita:
»70.a člen
(poseben režim za mikro družbe)
(1) Mikro družbe, ki so hkrati kapitalske družbe, niso dolžne izdelati prilog k izkazom, vendar morajo na koncu bilance
stanja razkriti informacije iz 4., 5., 6. in 10. točke drugega odstavka 69. člena tega zakona.
(2) Če mikro družba uporabi izjemo iz prejšnjega odstavka
tega člena, ne sme vrednotiti računovodskih postavk v skladu z
načelom poštene vrednosti, ampak v skladu z načelom izvirne
vrednosti, kot je določeno v 4. točki prvega odstavka 67. člena
tega zakona. Šteje se, da računovodski izkazi izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega
finančnega položaja ter poslovnega izida.
(3) Izjema iz tega člena ne velja za:
– družbe, katerih izključni namen poslovanja so naložbe
lastnih sredstev v različne vrednostne papirje, nepremičnine
in druga sredstva z izključnim namenom razpršiti naložbena
tveganja in svojim delničarjem zagotoviti koristi z rezultati upravljanja njihovih sredstev;
– družbe, povezane z družbami iz prejšnje alineje, če je
edini namen teh družb pridobiti v celoti vplačane delnice družb
iz prejšnje alineje, in
– družbe, katerih izključni namen je pridobiti deleže v
drugih družbah in upravljati te deleže ter jih spremeniti v dobiček, ne da bi se neposredno ali posredno vključili v upravljanje
teh družb in brez vpliva na njihove pravice, ki jih imajo kot
družbeniki.
70.b člen
(poročilo o plačilih vladam)
(1) Ta člen velja za velike družbe, katerih dejavnost zajema raziskovanje, iskanje, odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje
zalog mineralov, nafte, zemeljskega plina ali drugih materialov
v okviru gospodarskih dejavnosti, navedenih v oddelkih od
05 do 08 področja B Priloge I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem
besedilu: Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti), in za
družbe, ki opravljajo dejavnosti v sektorju izkoriščanja pragozdov, navedenimi v skupini 02.2 oddelka 02 področja A Priloge I
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti. Ta člen velja tudi za
velike družbe, ki ne opravljajo dejavnosti iz prejšnjega stavka,
opravlja pa jih katera izmed njihovih odvisnih družb.
(2) Družba iz prejšnjega odstavka mora pripraviti in objaviti v skladu z 58. členom tega zakona poročilo o vseh plačilih
državnim, regionalnim ali lokalnim organom države članice ali
tretjih držav v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz prejšnjega
odstavka. Plačila morajo biti razkrita za vsako državo posebej.
Poročilo se lahko pripravi samo v obliki konsolidiranega poročila, če je obvladujoča družba iz države članice. V poročilu ni
treba navajati plačil, ki v okviru poslovnega leta enkratno ali v
več posameznih plačilih ne presegajo 100.000 eurov.
(3) V poročilu je potrebno v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz prvega odstavka tega člena razkriti:
– skupni znesek vseh opravljenih plačil posameznim organom iz prejšnjega odstavka in
– skupni znesek plačil posameznim organom iz prejšnjega odstavka po posameznih postavkah: upravičenosti do
proizvodnje; davki (brez davkov zaračunanih na potrošnjo);
licenčnine; dividende; dodatki za sklenitev pogodbe, odkritje in
proizvodnjo; nadomestila za licence ali koncesije ter plačila za
izboljšanje infrastrukture.
(4) Če so plačila iz prejšnjega odstavka namenjena za
posamezni projekt, je treba razkriti plačila za vsak tak projekt
posebej. Če se plačilo izvede v naravi, se v poročilu navede
vrednost, pri čemer se pojasni način določitve njegove vrednosti.
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(5) Družbe iz prvega odstavka tega člena, ki so zavezane
h konsolidaciji po 56. členu tega zakona, morajo pripraviti konsolidirano poročilo o plačilih vladam. Določbe o obliki, vsebini in
objavi poročila o vseh plačilih državnim, regionalnim in lokalnim
organom se smiselno uporabljajo za konsolidirano poročilo.«.
26. člen
V 72. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti
odstavek, ki se glasi:
»(9) Če podjetnik nima zastopnika za primer smrti ali prokurista, podjetniku zastopnika v primeru njegove smrti, trajne
ali dolgotrajne nezmožnosti za delo ali v drugih nujnih primerih,
na predlog imenuje sodišče v nepravdnem postopku. Predlog
lahko vloži vsakdo, ki ima pravni interes. Funkcija sodno imenovanega zastopnika preneha najkasneje s potekom obdobja,
za katerega je bil imenovan s strani sodišča, ali z imenovanjem
novega zastopnika s strani dedičev. Sodno imenovani zastopnik ima pravico do plačila za delo in poravnave stroškov, ki
jih določi sodišče.«.
27. člen
V prvem odstavku 72.a člena se besedilo »zakonca ali
osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki
ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja,
enake pravne posledice kakor zakonska zveza, ali s katero živi
v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre« nadomesti z
besedilom »drugo fizično osebo«.
V prvem stavku sedmega odstavka se za besedilom
»Poslovni register Slovenije« doda vejica in besedilo »če še
ni vpisan,«.
28. člen
V drugem odstavku 74. člena se za osmo alinejo dodata
novi deveta in deseta alineja, ki se glasita:
»– soglasje prokurista ali zastopnika za primer smrti, če
ga podjetnik ima,
– druge podatke in listine, ki jih določa zakon.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
»Izjavo lastnika lahko overi tudi točka VEM. Izjave ni treba
overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti
od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za
stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske
stavbe.«.
29. člen
Drugi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo
prenehal opravljati dejavnost, in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko podjetnik tudi na druge načine obvesti o
prenehanju dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih javnega
obveščanja, poslovnih prostorih).«.
V tretjem odstavku se v 7. točki besedilo »pristojnega
organa« nadomesti z besedilom »Finančne uprave Republike
Slovenije«, beseda »ugotovil« pa z besedo »ugotovila«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je podjetniku s pravnomočnim aktom izrekel ukrep izgona tujca iz
države, ali da nima veljavnega enotnega dovoljenja,«.
Na koncu devetega odstavka se doda nov drugi stavek,
ki se glasi: »Določbe o prenehanju opravljanja dejavnosti se
smiselno uporabljajo tudi za podružnice podjetnika.«.
30. člen
V 95. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Družbeniki lahko, če družbena pogodba to omogoča,
s sklepom vseh družbenikov odločijo, da se dobiček deli drugače, kot je določeno v tem členu.«.
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31. člen
Drugi odstavek 136. člena se črta.
32. člen
Drugi odstavek 174. člena se črta.
33. člen
179. in 180. člen se črtata.
34. člen
Za prvim odstavkom 182. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Družba vloži pri klirinškodepotni družbi zahtevo
za izdajo nematerializiranih delnic v 15 dneh od dneva, ko
so izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve pri klirinškodepotni
družbi.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane nov tretji
odstavek, se na koncu odstavka pred piko doda besedilo »in
pravila klirinškodepotne družbe«.
35. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 224. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(1) Delničarjem, ki vložka ne vplačajo pravočasno, se
lahko določi dodaten rok z opozorilom, da jim bo družba po
njegovem poteku odvzela delnice in izvedena plačila. Podaljšani rok je treba objaviti in sporočiti vsakemu delničarju s
priporočenim pismom.
(2) Delničarjem, ki vložka kljub ponovnemu pozivu ne
vplačajo, družba v svojo korist odvzame delnice in izvedena
plačila.
(3) Namesto odvzetih delnic družba izda nove, ki morajo
poleg izvedenih delnih plačil vsebovati tudi zaostali znesek.«.
36. člen
Drugi odstavek 225. člena se spremeni tako, da glasi:
»(2) Vsak prednik mora plačati le tiste zneske, ki jih družba zahteva v dveh letih od dne, ko je bil prenos delnic vpisan
v delniško knjigo. Po plačilu vložka se izročijo nove delnice.«.
37. člen
V prvem odstavku 230. člena se za 1. točko doda nova
1.a točka, ki se glasi:
»1.a oblikovanje kapitalskih rezerv na podlagi sklenjene
prisilne poravnave,«.
38. člen
V tretjem odstavku 231. člena se besedilo »v skladu z
zakonom« črta.
39. člen
V prvem odstavku 233. člena se v prvem stavku za besedo »Delničarji« doda besedilo »ali tretje osebe«.
40. člen
V prvem odstavku 236. člena se prvi in drugi stavek
črtata.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prenos imenske delnice se zaznamuje v delniški
knjigi.«.
41. člen
243., 244., 245. in 246. člen se črtajo.
42. člen
Na koncu tretjega odstavka 255. člena se na doda nov
drugi stavek, ki se glasi: »Registrski organ v skladu s desetim
odstavkom 10.a člena tega zakona po uradni dolžnosti preveri,
ali so podane okoliščine iz druge in tretje alineje prejšnjega
odstavka.«.
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43. člen
263. člen se spremeni tako, da se glasi:
»263. člen
(skrbnost in odgovornost)
(1) Član organa vodenja ali nadzora mora pri opravljanju
svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in
poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost
družbe.
(2) Člani organa vodenja ali nadzora so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih
nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali
svoje dolžnosti. Če družba sklene zavarovalno pogodbo za
zavarovanje članov organov vodenja ali nadzora pred riziki iz
opravljanja njihove funkcije v družbi, mora biti določena odbitna
franšiza vsaj v višini 10 % škode, vendar ne več, kot znaša
1,5-kratnik njihovih fiksnih letnih prejemkov.
(3) Članu organa vodenja ali nadzora ni treba povrniti
škode, če dejanje, s katerim je bila družbi povzročena škoda,
temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost člana poslovodstva ni izključena, čeprav je nadzorni
svet ali upravni odbor odobril dejanje. Družba se odškodninskim zahtevkom lahko odreče ali jih pobota šele tri leta po
nastanku zahtevka, če s tem soglaša skupščina, in če temu z
izjavo, ki se vnese v zapisnik skupščine, ne ugovarja manjšina,
ki ima skupno vsaj desetino osnovnega kapitala.
(4) Odškodninski zahtevek, ki ga ima družba do člana organa vodenja ali nadzora, lahko uveljavljajo tudi upniki družbe,
če jih družba ne more poplačati. Odrek zahtevku ali pobot iz
prejšnjega odstavka nasproti upnikom nima pravnega učinka,
ni pa se tudi mogoče sklicevati na to, da dejanje temelji na
sklepu skupščine.
(5) Če je nad družbo začet stečajni postopek, se odškodninski zahtevek iz prejšnjega odstavka uveljavlja za račun
vseh upnikov, ki imajo pravico do plačila svojih terjatev v stečajnem postopku nad družbo, tako, da mora dogovorna oseba
odškodnino plačati družbi kot stečajnemu dolžniku. Odškodninski zahtevek je upravičen uveljavljati:
– stečajni upravitelj v imenu družbe kot stečajnega dolžnika in
– vsak upnik, ki je v skladu z zakonom, ki ureja postopke
zaradi insolventnosti, upravičen opravljati procesna dejanja v
stečajnem postopku nad družbo, v svojem imenu in za račun
družbe kot stečajnega dolžnika.
(6) Odškodninski zahtevki iz tega člena zastarajo v petih
letih od nastanka škode.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek odškodninski zahtevki v
družbah, v katerih imata Republika Slovenija ali samoupravna
lokalna skupnost prevladujoč vpliv, zastarajo v desetih letih od
nastanka škode.
(8) Za prevladujoč vpliv iz prejšnjega odstavka se šteje,
če imajo Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost
neposredno ali posredno preko druge osebe javnega prava
posamično ali skupaj, večinski delež vpisanega kapitala, večino
glasovalnih pravic ali pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov poslovodstva ali nadzornega sveta.«.
44. člen
V prvem odstavku 279. člena se besedilo »s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu« nadomesti z
besedilom »ki je subjekt javnega interesa«.
V tretjem odstavku se na koncu odstavka doda nov tretji
stavek, ki se glasi: »Plačilo članov komisije, ki niso tudi člani
nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom.«.
45. člen
V prvem odstavku 280. člena se za besedilom »nadzornega sveta« doda vejica in besedilo »ki so neodvisni od
revidiranega subjekta.«.
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glasi:

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se

»(2) Vsi člani revizijske komisije so ustrezno usposobljeni
za področje delovanja revidiranega subjekta.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane nov tretji odstavek
se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naloge revizijske komisije so:
– spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti,
– spremlja učinkovitost in uspešnost notranje kontrole v
družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja,
– spremlja obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, zlasti uspešnost obvezne revizije, pri čemer
upošteva vse ugotovitve in zaključke pristojnega organa,
– pregleduje in spremlja neodvisnost revizorja letnega
poročilo družbe, zlasti glede zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev,
– odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe,
– nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje
družba,
– ocenjuje sestavo letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
– sodeluje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
– sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo,
pri čemer so prepovedana vsa pogodbena določila, ki skupščini
omejujejo izbiro imenovanja revizorja. Vse take določbe so
nične,
– poroča nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije,
vključno s pojasnilom, kako je obvezna revizija prispevala k
celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela
revizijska komisija v tem postopku,
– opravlja druge naloge, določene s statutom ali sklepom
nadzornega sveta,
– sodeluje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega
poročila družbe, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih
zadevah v zvezi z revizijo, in
– sodeluje z notranjim revizorjem, zlasti z medsebojnim
obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z notranjo revizijo.«.
46. člen
V drugem odstavku 281. člena se na koncu odstavka
doda besedilo, ki se glasi: »Za izvrševanje teh pravic lahko pooblasti posameznega člana, komisijo ali za določene
naloge tudi posebnega izvedenca. Pri sklenitvi pogodbe z
izvedencem zastopa družbo predsednik nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri
sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega
letnega poročila.«.
47. člen
Za 281. členom se doda nov 281.a člen, ki se glasi:
»281.a člen
(notranja revizija)
(1) Letno poročilo o delu notranje revizije, če jo družba
ima, se najpozneje v treh mesecih po zaključku poslovnega leta
predloži upravi, nadzornemu svetu in revizorju računovodskih
izkazov.
(2) Nadzorni svet daje soglasja k imenovanju, razrešitvi
in prejemkom vodje notranje revizije ter k aktu, s katerim se
urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije, ter k letnemu
in večletnemu načrtu dela notranje revizije.
(3) Če notranje revizijske storitve opravljajo zunanji izvajalci, daje nadzorni svet soglasje k sklenitvi pogodbe, ki
jo družba sklene z zunanjim izvajalcem, njeni spremembi in
odpovedi s strani družbe.
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(4) Nadzorni svet lahko od notranjega revizorja zahteva
dodatne informacije poleg informacij iz prvega odstavka tega
člena. Če ima družba revizijsko komisijo, izvršuje to pravico
revizijska komisija.«.
48. člen
V drugem odstavku 285. člena se besedilo »267. in 281.«
nadomesti z besedilom »267., 281. in 281.a«.
49. člen
V petem odstavku 294. člena se besedilo »letnem poročilu« nadomesti z besedilom »prilogi k računovodskim izkazom«.
50. člen
Peti odstavek 308. člena se črta.
51. člen
V tretjem odstavku 318. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Predlagatelji iz prejšnjega odstavka morajo
ostati imetniki delnic do odločbe o predlogu, sicer se šteje, da
so predlog umaknili.«.
52. člen
Tretji odstavek 322. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Delničarji iz prvega odstavka tega člena morajo dokazati, da so bili imetniki delnic vsaj tri mesece pred dnem zasedanja skupščine delniške družbe, na kateri je bilo izpodbijano
letno poročilo. Prav tako morajo ostati imetniki delnic do odločbe sodišča o predlogu, sicer se šteje, da so predlog umaknili.«.
53. člen
Drugi odstavek 325. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Delničarji iz prvega odstavka tega člena morajo dokazati, da so bili imetniki delnic vsaj tri mesece pred dnem
zasedanja skupščine delniške družbe, na kateri je bilo izpodbijano letno poročilo. Prav tako morajo ostati imetniki delnic
do odločbe o ugovoru, sicer se šteje, da so ugovor umaknili.«.
54. člen
Drugi odstavek 328. člena se spremeni tako, da se glasi:
(2) Delničarji iz prvega odstavka tega člena morajo dokazati, da so bili imetniki delnic vsaj tri mesece pred dnem
zasedanja skupščine, ki je zavrnila njihov predlog. Prav tako
morajo ostati imetniki delnic do odločbe sodišča o tožbenem
zahtevku, sicer se šteje, da so tožbo umaknili.«.
55. člen
V četrtem odstavku 334.a člena se tretji stavek spremeni
tako, da se glasi: »Delničarji morajo ostati imetniki delnic do
vložitve predloga.«.
56. člen
Drugi odstavek 337. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poslovodstvo mora objaviti emisijski znesek novih
delnic ali merila, po katerih se ta znesek izračuna, in rok iz
prejšnjega odstavka. Če se objavijo samo merila, po katerih
se izračuna emisijski znesek, mora poslovodstvo objaviti emisijski znesek najkasneje tri dni pred iztekom roka za uveljavitev
prednostne pravice.«.
57. člen
V drugem odstavku 343. člena se na koncu odstavka
doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za zagotovitev opcijskih
upravičenj do nakupa delnic lahko pogojno povečanje osnovnega kapitala dosega le 10 % od osnovnega kapitala, ki obstaja
med sklepanjem o pogojnem povečanju kapitala.«.
58. člen
V petem odstavku 356.a člena se tretji stavek spremeni
tako, da se glasi: »Delničarji morajo ostati imetniki delnic do
vložitve predloga.«.
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59. člen
V prvem odstavku 359. člena se v 5. točki pika na koncu
točke nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. Revalorizacijske rezerve«.
60. člen
V tretjem odstavku 365. člena se drugi stavek črta.
Četrti odstavek se črta.
61. člen
V drugem odstavku 368. člena se na koncu tretjega stavka pred piko doda besedilo »in so dodatne delnice izdane«.
62. člen
376. člen se spremeni tako, da se glasi:
»376. člen
(pravna skupnost)
(1) Z združevanjem delnic ni mogoče izključiti delničarja
iz družbe, temveč je treba oblikovati pravno skupnost teh delničarjev na delnici z določenim najbližjim nominalnim zneskom
delnice, ki izhaja iz znižanega osnovnega kapitala.
(2) Osebe, udeležene v pravni skupnosti, mora družba
pozvati, naj v roku enega meseca od prejema poziva določijo
tisto izmed njih, ki bo delnico prevzela. Poziv za prevzem
delnice mora vsebovati opozorilo, da bodo delnice, ki ne
bodo na ta način prevzete, prodane za račun oseb, udeleženih v pravni skupnosti, po uradni borzni ceni s pomočjo
borznega posrednika ali na javni dražbi, če ni borzne cene.
Do prodaje lahko pride le, če je bil poziv objavljen tako, kot
je določeno v prvem odstavku 224. člena tega zakona za
podaljšan rok.«.
63. člen
V drugem odstavku 385. člena se besedilo »manjšinskim
delničarjem« nadomesti z besedilom »v korist manjšinskih delničarjev«.
64. člen
V tretjem odstavku 387. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Delnice v nematerializirani obliki klirinškodepotna družba deponira na posebnem računu tako, da z njimi
manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati.«.
65. člen
V prvem odstavku 402. člena se v tretji alineji številka
»12« nadomesti z besedo »šest«.
V sedmi alineji se črta beseda »ali«. V osmi alineji se pika
nadomesti z vejico in se za vejico doda beseda »ali«.
Za osmo alinejo se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– če nima delničarjev ali če ima družba samo lastne
delnice.«.
66. člen
V tretjem odstavku 403. člena se beseda »in« nadomesti
z vejico in se za besedo »šeste« doda besedilo »in devete«.
67. člen
V tretjem odstavku 404. člena se beseda »prenehanje«
nadomesti z besedilom »prisilno likvidacijo«.
V četrtem odstavku se beseda »prenehanje« nadomesti
z besedilom »prisilno likvidacijo«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) V primeru iz devete alineje prvega odstavka 402. člena tega zakona lahko vloži pri sodišču predlog za prisilno likvidacijo družbe poleg oseb iz četrtega odstavka tega člena tudi
pristojni organ, ki kršitev ugotovi v postopku nadzora.«
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68. člen
V drugem odstavku 425. člena se besedilo »enem letu«
nadomesti z besedilom »dveh letih«.
69. člen
V prvem odstavku 482. člena se besedilo »poslovodji
prijavi in dokaže pridobitev« nadomesti z besedilom »je vpisan
v register«.
70. člen
Na koncu prvega odstavka 495. člena se doda novo
besedilo, ki se glasi: »V premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala iz 475. člena tega
zakona, se ne štejejo posojila družbe družbeniku ali poslovodji
ali njegovemu družinskemu članu, kot je opredeljen v sedmem
odstavku 38.a člena tega zakona, ali pravni osebi, v kateri ima
družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi skupaj
najmanj desetino upravljavskih pravic. Pravni posel, ki ni sklenjen v skladu s prejšnjim stavkom, je ničen.«.
71. člen
V prvem odstavku 509. člena se za besedo »družbenikom« doda vejica in besedilo, ki se glasi: »ki so na dan sklica
skupščine vpisani v register«.
72. člen
V prvem odstavku 521. člena se za peto alinejo dodata
nova šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– če nima družbenikov ali če ima družba samo lastne
deleže,
– če poslovodstvo ne deluje več kot šest mesecev,«.
Dosedanja šesta in sedma alineja postaneta nova osma
in deveta alineja.
73. člen
V 535. členu se drugi in tretji odstavek črtata.
74. člen
Za 535. členom se dodajo novi 535.a, 535.b, 535.c
in 535.č členi, ki se glasijo:
»535.a člen
(poročilo o podjetniški pogodbi)
(1) Poslovodstvo vsake družbe, ki je udeležena pri podjetniški pogodbi, mora pripraviti podrobno pisno poročilo, v
katerem razloži ter pravno ekonomsko utemelji razloge za
sklenitev in vsebino pogodbe, še posebej vrsto in višino nadomestila iz 552. člena ter odpravnine iz 553. člena tega zakona.
Poslovodstva udeleženih družb lahko izdelajo skupno poročilo
o pogodbi. V poročilu o pogodbi je treba opozoriti na morebitne posebne težave, ki so nastale pri ocenjevanju vrednosti
udeleženih družb, in na posledice, ki jih bo imela pogodba za
družbenike.
(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka poslovodstvo ni dolžno razkriti podatkov o zadevah družbe iz razlogov iz prve ali
tretje alineje drugega odstavka 305. člena tega zakona. V tem
primeru je treba v poročilu navesti razloge, zakaj te informacije
niso navedene v poročilu.
(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če se vsi imetniki deležev vseh udeleženih družb odpovedo
njegovi sestavi. Izjava o odpovedi mora biti dana v obliki notarskega zapisa.
535.b člen
(revizija podjetniške pogodbe)
(1) Podjetniško pogodbo mora za vsako udeleženo družbo pregledati eden ali več revizorjev (v nadaljnjem besedilu:
pogodbeni revizor). Glede odpovedi reviziji se smiselno uporablja tretji odstavek prejšnjega člena.
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(2) Pogodbenega revizorja za posamezno družbo, ki sklepa pogodbo, imenuje sodišče na predlog nadzornega sveta te
družbe. Če družba nima nadzornega sveta, predlaga pogodbenega revizorja poslovodstvo.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
za vse družbe, ki sklepajo pogodbo, opravi revizijo pogodbe isti pogodbeni revizor (ali revizorji), če s tem soglašajo
nadzorni sveti ali upravni odbori vseh družb, udeleženih pri
pogodbi. V takem primeru pogodbenega revizorja imenuje
sodišče na skupni predlog nadzornih svetov ali upravnih
odborov.
(4) Pogodbeni revizorji morajo o reviziji pogodbe izdelati
pisno poročilo. Poročilo o reviziji pogodbe je lahko tudi skupno
za vse družbe, ki sklepajo pogodbo.
(5) Poročilo o reviziji pogodbe mora vsebovati sklep revizorja o tem, ali sta predlagana odpravnina ali nadomestilo
primerna. Pri tem je treba zlasti razložiti:
– z uporabo katerih metod sta bila določena nadomestilo
in odpravnina, predlagana v pogodbi;
– razloge, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna;
– če je bilo za določitev predlaganega nadomestila ali odpravnine uporabljenih več metod, kakšno nadomestilo oziroma
kakšna odpravnina izhajata iz uporabe vsake od teh metod;
hkrati je treba dati mnenje o relativni pomembnosti, pripisani
takim metodam, pri določitvi predlaganega nadomestila ali
odpravnine te vrednosti, ki je bila podlaga za njihovo določitev,
in opisati vse morebitne težave pri ocenjevanju vrednosti udeleženih podjetij.
(6) Glede poročila pogodbenega revizorja se smiselno
uporabljata drugi in tretji odstavek prejšnjega člena.
(7) Glede predložitve revizijskega poročila, poteka in pogojev revidiranja ter odgovornosti pogodbenih revizorjev se
smiselno uporabljajo šesti, sedmi in osmi odstavek 583. člena
tega zakona.
535.c člen
(pregled pogodbe po nadzornem svetu)
Nadzorni svet vsake družbe, ki sklepa podjetniško pogodbo, mora na podlagi poročila poslovodstva iz 535.a člena
in revizijskega poročila iz prejšnjega člena pregledati pogodbo
ter o tem izdati pisno poročilo. V poročilu o pregledu pogodbe
nadzorni svet ni dolžan razkriti podatkov o zadevah družbe iz
razlogov iz prve in tretje alineje drugega odstavka 305. člena
tega zakona.
535.č člen
(priprava in izvedba skupščine)
(1) Od dneva sklica skupščine, ki bo odločala o soglasju k
podjetniški pogodbi, je treba delničarjem oziroma družbenikom
vsake od družb, udeleženih pri pogodbi, omogočiti vpogled v:
– podjetniško pogodbo;
– letna poročila vsake od teh družb, ki sklepajo pogodbo,
in sicer za zadnja tri poslovna leta;
– poročila poslovodstva (535.a člen), revizorja (535.b člen)
ter nadzornega sveta (535.c člen).
(2) Vsakemu delničarju oziroma družbeniku je treba na
njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno
dati prepis listin iz prejšnjega odstavka.
(3) Na zasedanju skupščine je treba priložiti listine iz
prvega odstavka tega člena. Na začetku obravnave na skupščini mora poslovodstvo ustno razložiti vsebino podjetniške
pogodbe. Vsakemu delničarju oziroma družbeniku mora poslovodstvo na zasedanju skupščine na njegovo zahtevo ustno
pojasniti tudi zadeve o drugih družbah, ki sklepajo pogodbo,
če so te pomembne za sklenitev. Za dolžnost poslovodstva
dati pojasnila se smiselno uporabljata prva in druga alineja
drugega odstavka 305. člena tega zakona. Pogodba je priloga
k zapisniku skupščine družbe.«.
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75. člen
V prvem odstavku 537. člena se beseda »in« nadomesti
z besedo »do«.
76. člen
V 542. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji
in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Družba se lahko odreče zahtevku za poravnavo
izgube ali o njem sklene poravnavo šele po preteku treh let
od objave vpisa prenehanja pogodbe v register, če s tem s
posebnim sklepom soglašajo zunanji delničarji, in če temu z
izjavo, ki se vnese v zapisnik, ne ugovarja manjšina delničarjev,
katere deleži dosegajo skupno najmanj desetino pri sklepanju
zastopanega osnovnega kapitala.
(4) Zahtevki iz tega člena zastarajo v petih letih od dneva
objave vpisa prenehanja pogodbe v register.«.
77. člen
Tretji odstavek 543. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Družba se lahko odreče odškodninskemu zahtevku
ali ga pobota šele po preteku treh let po nastanku zahtevka,
če s tem s posebnim sklepom soglašajo zunanji delničarji, in
če temu z izjavo, ki se vnese v zapisnik, ne ugovarja manjšina
delničarjev, katerih deleži dosegajo skupno najmanj desetino
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Odškodninske zahtevke družbe lahko uveljavlja tudi
vsak delničar ali družbenik, vendar lahko zahteva vplačilo le
za družbo. Odškodninske zahtevke družbe lahko uveljavljajo
tudi upniki družbe, če jih ta ne more poplačati. Odrek zahtevku
ali pobot iz prejšnjega odstavka tega člena nasproti upnikom
nimata pravnega učinka. Če je zoper družbo začet stečajni postopek, uveljavlja pravico delničarjev ali družbenikov in upnikov
do uveljavljanja zahtevka stečajni upravitelj. Zahtevki iz določb
tega člena zastarajo v petih letih.«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
78. člen
Prvi odstavek 545. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ni sklenjena pogodba o obvladovanju, obvladujoča družba ne sme uporabiti svojega vpliva, da bi pripravila
odvisno družbo do tega, da bi zase opravila škodljiv pravni
posel ali da bi kaj storila ali opustila v svojo škodo, razen če se
prikrajšanje nadomesti.«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se
glasi: »V korist odvisne družbe se s pravnim poslom ustanovi
zahtevek za nadomestitev prikrajšanja.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Poslovodstvo odvisne družbe mora v prvih treh mesecih poslovnega leta sestaviti poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. V njem se navedejo vsi pravni posli, ki jih
je družba sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo
družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu
teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali opustila na
pobudo ali v interesu teh družb v preteklem poslovnem letu. Pri
pravnih poslih se navedeta izpolnitev in nasprotna izpolnitev, pri
dejanjih pa razlogi zanje, koristi in prikrajšanja za družbo. Pri
nadomestilu prikrajšanja se natančno navede, kako so nadomestila med poslovnim letom dejansko potekala ali do kakšnih
koristi je družba upravičena na podlagi pravnega posla, s katerim je bil ustanovljen zahtevek za nadomestitev prikrajšanja
iz prejšnjega odstavka.«.
79. člen
546. člen se spremeni tako, da se glasi:
»546. člen
(poročilo o odnosih do povezanih družb)
(1) Če mora letno poročilo pregledati revizor, mu je treba
skupaj z njim predložiti tudi poročilo o razmerjih s povezanimi
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družbami iz prejšnjega člena. Revizor mora v zvezi s tem poročilom preveriti:
– ali so navedbe v poročilu točne;
– ali pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, vrednost
izpolnitve družbe ni bila nesorazmerno visoka glede na okoliščine, ki so bile znane v času, ko so bili ti posli sklenjeni, in če
je bilo prikrajšanje nadomeščeno;
– ali glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, obstajajo
okoliščine, ki nakazujejo na bistveno drugačno presojo, kot jo
je dalo poslovodstvo.
(2) Glede pravic revizorja in drugih vprašanj v zvezi z
revidiranjem se smiselno uporabljajo določbe 319. člena tega
zakona.
(3) Revizor mora o rezultatih revidiranja izdelati pisno
poročilo. Če revizor pri revidiranju poročila o razmerjih s povezanimi družbami ugotovi, da poročilo ne ustreza zahtevam
iz prvega odstavka tega člena, mora sklep o poročilu ustrezno
prilagoditi. Revizor mora svoje poročilo datirati, podpisati in ga
izročiti poslovodstvu.
(4) Če revizor v zvezi s poročilom o razmerjih s povezanimi družbami nima pripomb, izrazi sklep brez zadržkov z naslednjo izjavo: »Na podlagi svoje preveritve in presoje potrjujem:
– da so navedbe v poročilu točne;
– da pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na
okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost
izpolnitve družbe ni bila nesorazmerno visoka oziroma so bila
prikrajšanja nadomeščena;
– da ni okoliščin, ki bi glede drugih dejanj navedenih v
poročilu kazale na bistveno drugačno presojo od tiste, ki jo je
dalo poslovodstvo.«
Če v poročilu ni naveden noben pravni posel, se izpusti del
izjave iz druge alineje, če ni navedeno nobeno drugo dejanje
pa del izjave iz tretje alineje. Če revizor pri nobenem pravnem
poslu, navedenem v poročilu, ne ugotovi, da je bila izpolnitev
družbe nesorazmerno visoka, se del izjave omeji le na potrditev
tega dejstva.
(5) Če ima revizor pripombe ali če ugotovi, da je poročilo nepopolno, oblikuje sklep s pridržki ali odklonilen sklep.
Revizor lahko izjavo sklepa tudi zavrne, če sklepa ne more
oblikovati. Če poslovodstvo samo izjavi, da je bila družba
prikrajšana z določenim pravnim poslom ali drugim dejanjem,
ne da bi bilo prikrajšanje nadomeščeno, se to v izjavi navede, izjava pa omeji na druge pravne posle oziroma dejanja,
navedena v poročilu.
(6) Revizor mora izjavo podpisati ter navesti kraj in čas
izjave. Izjava mora biti vključena v revizijsko poročilo.«.
80. člen
Za 546. členom se dodata nova 546.a in 546.b člen, ki
se glasita:
»546.a člen
(pregled poročila s strani nadzornega sveta)
(1) Poslovodstvo mora poročilo o razmerjih s povezanimi družbami nemudoma po njegovi sestavi predložiti
nadzornemu svetu. To poročilo je treba skupaj z revizorjevim poročilom, če mora letno poročilo pregledati revizor,
predložiti tudi vsakemu članu nadzornega sveta, oziroma
če je tako sklenil nadzorni svet, vsakemu članu komisije
nadzornega sveta.
(2) Nadzorni svet mora preveriti poročilo o razmerjih s
povezanimi družbami in s svojimi ugotovitvami seznaniti skupščino v poročilu iz drugega odstavka 282. člena tega zakona.
(3) Če mora letno poročilo pregledati revizor, mora nadzorni svet v svojem poročilu skupščini zavzeti tudi stališče o
izidih revidiranja poročila s povezanimi družbami. V poročilu
se povzame revizorjev sklep ali pa se izrecno navede, da je
revizor dal odklonilen sklep oziroma je izjavo sklepa zavrnil.
(4) Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima
na izjavo poslovodstva, ki jo je to dalo na koncu poročila o raz-
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merjih s povezanimi družbami (peti odstavek 545. člena tega
zakona), kakšne pripombe.
546.b člen
(posebna revizija)
(1) Na predlog vsakega delničarja oziroma družbenika
imenuje sodišče posebnega revizorja zaradi preveritve poslovnih razmerij družbe z obvladujočo družbo ali z njo povezano
družbo, če:
– je dal revizor k poročilu o razmerjih s povezano družbo
sklep s pridržki ali odklonilen sklep oziroma je izjavo sklepa
zavrnil;
– je nadzorni svet imel pripombe na izjavo poslovodstva
na koncu poročila o razmerjih s povezanimi družbami;
– je poslovodstvo samo izjavilo, da je bila družba z določenimi pravnimi posli ali drugimi dejanji prikrajšana, ne da bi
bilo to prikrajšanje nadomeščeno.
(2) Če obstajajo druge okoliščine, zaradi katerih obstaja
vzrok za domnevo, da je prišlo do protipravnih povzročitev prikrajšanj, lahko predlog vložijo tudi delničarji oziroma
družbeniki, katerih skupni deleži dosegajo prag iz drugega
odstavka 318. člena tega zakona, če dokažejo, da so bili
imetniki delnic ali poslovodnih deležev vsaj tri mesece pred
vložitvijo predloga. Če je posebnega revizorja za preveritev
istih zadev že imenovala skupščina, lahko predlog iz četrtega
odstavka 318. člena tega zakona vloži vsak delničar oziroma
družbenik.«.
81. člen
547. člen se spremeni tako, da se glasi:
»547. člen
(odgovornost obvladujoče družbe in njenih zakonskih
zastopnikov)
(1) Če obvladujoča družba pripravi odvisno družbo do
tega, da opravi zase škodljiv pravni posel ali da v svojo
škodo kaj stori ali opusti, ne da bi se prikrajšanje dejansko
nadomestilo do konca poslovnega leta ali ne da bi se zagotovila pravica do ugodnosti, določenih za nadomestilo, mora
odvisni družbi povrniti zaradi tega nastalo škodo. Zahtevek za
povrnitev njim nastale škode imajo tudi delničarji ali družbeniki
družbe ne glede na škodo, ki jim je povzročena z oškodovanjem družbe.
(2) Poleg obvladujoče družbe odgovarjajo kot solidarni
dolžniki tisti zastopniki obvladujoče družbe, ki so odvisno družbo pripravili do pravnega posla ali drugega dejanja.
(3) Za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov iz tega člena
se smiselno uporabljajo določbe tretjega do petega odstavka
543. člena tega zakona.«.
82. člen
550. člen se spremeni tako, da se glasi:
»550. člen
(najvišji znesek odvajanega dobička)
Ne glede na dogovor o višini prenesenega dobička lahko
družba prenese kot svoj dobiček največ znesek dobička, ki je
bil ustvarjen v zadnjem poslovnem letu, zmanjšan za znesek
prenesene izgube in za znesek zakonskih rezerv iz 549. člena tega zakona. Če so bili med trajanjem pogodbe odvedeni
zneski v druge rezerve iz dobička, se lahko ti zneski iz drugih
rezerv iz dobička sprostijo in na podlagi pogodbe prenesejo
kot dobiček.«.
83. člen
Na koncu tretjega odstavka 555. člena se doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »V postopku vpisa v register se smiselno
uporabljajo določbe 1. točke drugega odstavka 590. člena ter
tretji, četrti in peti odstavek 590. člena tega zakona.«.
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84. člen
Za 555. členom se doda nov 555.a člen, ki se glasi:
»555.a člen
(priprava skupščine, revizija vključitve in njeno poročilo)
(1) V objavi vključitve kot točke dnevnega reda skupščine
morata biti navedeni firma in sedež glavne družbe. Priložena
mora biti tudi izjava glavne družbe, s katero ta izključenim
delničarjem oziroma družbenikom ponuja odpravnino v skladu
z drugim odstavkom 556. člena tega zakona. To velja tudi za
objavo dnevnega reda skupščine glavne družbe.
(2) Vključitev mora pregledati eden ali več revizorjev (v
nadaljnjem besedilu: vključitveni revizorji). Vključitvene revizorje imenuje sodišče na predlog nadzornega sveta glavne družbe. Če družba nima nadzornega sveta, predlaga imenovanje
vključitvenega revizorja poslovodstvo. Smiselno se uporabljajo
določbe 535.b člena tega zakona.
(3) Nameravano vključitev morata predlagati nadzorna
sveta obeh družb in o tem izdelati svoje poročilo.
(4) Vsaj od dneva sklica skupščine glavne družbe, ki bo
odločala o soglasju k vključitvi, je treba delničarjem oziroma
družbenikom obeh družb, udeleženih pri vključitvi, na sedežih
teh družb omogočiti vpogled v:
– predlog sklepa o vključitvi;
– letna poročila družb, udeleženih pri vključitvi, za zadnja
tri poslovna leta;
– pisno poročilo poslovodstva glavne družbe, v katerem
podrobno razloži ter pravno in ekonomsko utemelji razloge za
vključitev, in
– revizijsko poročilo ter poročilo nadzornega sveta.
(5) V poročilu poslovodstva glavne družbe o vključitvi morata biti razloženi ter pravno in ekonomsko utemeljeni tudi vrsta
in višina odpravnine iz drugega odstavka 556. člena tega zakona. Posebej je treba opozoriti na morebitne posebne težave
pri oceni vrednosti udeleženih družb ter na posledice, ki jih bo
imela vključitev za udeležbo delničarjev oziroma družbenikov.
(6) Vsakemu delničarju oziroma družbeniku glavne družbe ali vključene družbe je treba na njegovo zahtevo najpozneje
naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin iz četrtega
odstavka tega člena.
(7) Na zasedanju skupščin družb, udeleženih pri vključitvi, je treba priložiti listine iz četrtega odstavka tega člena.
Na začetku obravnave na skupščini mora poslovodstvo ustno
pojasniti vključitev. Vsakemu delničarju oziroma družbeniku
mora poslovodstvo na zasedanju skupščine na njegovo zahtevo ustno pojasniti tudi zadeve o drugih družbah, udeleženih
pri vključitvi, če so te pomembne za odločanje o vključitvi. Za
dolžnost poslovodstva dati pojasnila se smiselno uporabljata
prva in druga alineja drugega odstavka 305. člena tega zakona.«.
85. člen
Naslov 572. člena se spremeni tako, da se glasi: »(nadzor
nad poslovanjem in vodenje poslovnih knjig)«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Za združenje se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o poslovnih knjigah in letnem poročilu, kot veljajo za
osebne družbe iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona,
razen v primerih, ko ta zakon določa drugače.«.
86. člen
Za 578. členom se doda nov 578.a člen, ki se glasi:
»578.a člen
(objavljanje sporočil evropskega združenja v Uradnem listu
Evropske unije)
O podatkih ali sporočilih, ki se v skladu z 11. členom Uredbe 2137/85/EGS objavljajo v Uradnem listu Evropske unije,
mora AJPES v enem mesecu po njihovi objavi na svoji spletni
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strani obvestiti organ, ki je pristojen za objave v Uradnem listu
Evropske unije.«.
87. člen
579.a člen se črta.
88. člen
Četrti odstavek 591. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za združitev delnic prevzete družbe se smiselno
uporabljajo določbe 376. člena tega zakona.«.
89. člen
Četrti odstavek 595. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Predlagatelj mora založiti predujem za stroške postopkov za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov.«.
90. člen
Šesti odstavek 635. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za združitev delnic prenosne družbe se smiselno
uporabljajo določbe 376. člena tega zakona.«.
91. člen
V prvem odstavku 677. člena se na koncu tretje alineje
črta beseda »in« ter se dodajo nova četrta do sedma alineja,
ki se glasijo:
»– identifikacijske podatke o ustanovitelju ali družbeniku,
– vrsto in obseg odgovornosti ustanovitelja ali družbenika,
– datum vstopa in izstopa ustanovitelja ali družbenika,
– višino vložka ustanovitelja ali družbenika, in«.
Dosedanja četrta alineja postane nova osma alineja.
92. člen
V prvem odstavku 684. člena se besedilo »Davčna uprava
Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Finančna uprava Republike Slovenije«.
V tretjem odstavku se besedilo »Davčna uprava Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Finančna uprava
Republike Slovenije«.
93. člen
685. člen se spremeni tako, da se glasi:
»685. člen
(prekrški družbe)
(1) Z globo od 15.000 do 45.000 eurov se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 10.000 do 30.000 eurov srednja
družba, z globo od 2.500 do 15.000 eurov majhna družba, z
globo od 1.000 do 6.000 eurov pa mikro družba če:
1. v register v skladu s prvim odstavkom 48. člena tega
zakona ne prijavi podatkov in priloži aktov, ki odražajo zadnje
dejansko stanje;
2. ne prijavi za vpis v register podatkov, ki se po določbah
tega zakona vpisujejo v register (47. in 48. člen);
3. ne vodi poslovnih knjig v skladu s tretjim odstavkom
54. člena tega zakona;
4. priloga z izkazi ni v skladu z 69. členom tega zakona;
5. ob izdaji prodaja delnice pod najmanjšim emisijskim
zneskom (prvi odstavek 173. člena);
6. izda delnice, ki ob enakem deležu v osnovnem kapitalu
dajejo različno število glasov (tretji odstavek 178. člena);
7. delnice družbe, za katero se ne uporablja zakon, ki ureja prevzeme, niso izražene v nematerializirani obliki (182. člen);
8. ne poda zahteve za izdajo delnic v nematerializirani
obliki v roku iz drugega odstavka 182. člena;
9. delničarje ali njihove prednike oprosti plačila obveznosti
iz 222. in 225. člena tega zakona (prvi odstavek 226. člena);
10. vrne vložke ali jih obrestuje (227. člen);
11. uporabi čisti dobiček v nasprotju z določbo prvega
odstavka 230. člena tega zakona;
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12. pridobi lastne delnice v nasprotju z določbami
247. člena tega zakona;
13. družba v nasprotju z določbami 248. člena zagotovi
predujem ali posojilo za pridobitev delnic;
14. pridobi lastne delnice v zastavo v nasprotju z določbami 252. člena tega zakona;
15. je vsebina in objava skupščine v nasprotju z 296. členom tega zakona;
16. poveča osnovni kapital z vložki v nasprotju z določbami 333. in 334. člena tega zakona;
17. ravna v nasprotju s 352. členom tega zakona;
18. izvede pogojno povečanje osnovnega kapitala v nasprotju z določbami 343. člena tega zakona;
19. izda delnice ali začasnice pred vpisom sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala v register (342., 348. in
370. člen tega zakona);
20. zmanjša osnovni kapital v nasprotju z določbami
372. člena tega zakona;
21. združi delnice v nasprotju s 376. členom tega zakona;
22. se zmanjša osnovni kapital pod najnižji znesek iz
171. člena tega zakona v nasprotju z določbo 378. člena tega
zakona;
23. prijava in izvedba skupščine nista v skladu s 386. členom tega zakona;
24. izplača komplementarju dividendo oziroma odobri
posojilo v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 470. člena
tega zakona;
25. izplača družbenikom premoženje, ki je potrebno za
ohranjanje osnovnega kapitala (495. člen tega zakona);
26. pridobi lastne poslovne deleže v nasprotju z določbami 500. člena tega zakona.
(2) Z globo od 500 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
94. člen
Prvi odstavek 685.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 15.000 do 45.000 eurov se za prekršek
kaznuje velika družba, z globo od 10.000 do 30.000 eurov
srednja družba, z globo od 5.000 do 15.000 eurov majhna
družba, z globo od 2.000 do 6.000 eurov pa mikro družba ki ne
odsvoji ali umakne delnic v skladu z drugim in tretjim odstavkom 250. člena tega zakona.«.
95. člen
686. člen se spremeni tako, da se glasi:
»686. člen
(drugi prekrški družbe)
(1) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 4.000 do 20.000 eurov srednja
družba, z globo od 1.000 do 10.000 eurov majhna družba, z
globo od 500 do 5.000 eurov pa mikro družba, če:
1. krši prvi odstavek 11. člena tega zakona;
2. pri svojem poslovanju ne uporablja firme v obliki, kot je
vpisana v register (19. člen);
3. na dopisih, ki jih pošilja družba, ni podatkov iz prvega
odstavka 45. člena tega zakona;
4. letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila ne
sestavi v rokih iz 54. člena tega zakona;
5. revidiranega letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila ne predloži AJPES zaradi javne objave na način in v
rokih, ki jih določa prvi odstavek 58. člena tega zakona;
6. letno poročilo ne vsebuje sestavin iz 60. člena tega
zakona;
7. letno poročilo ni podpisano v skladu s 60.a členom
tega zakona;
8. na poslovnih listinah poleg firme dvojne družbe nista
označena ime in priimek poslovodij ali članov poslovodstva
komplementarja v dvojni družbi (prvi odstavek 156. člena);
9. pri vodenju poslov dvojne družbe pri podpisovanju fizične osebe ni dodana tudi firma komplementarja (drugi odstavek
156. člena);
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10. ima v sestavi osnovnega kapitala več kot polovico
delnic brez glasovalne pravice (drugi odstavek 178. člena);
11. delničarju po ponovnem pozivu ne odvzame neplačanih delnic (drugi odstavek 224. člena);
12. vpisuje lastne delnice (prvi odstavek 229. člena);
13. prevzame lastne delnice v nasprotju z drugim odstavkom 229. člena tega zakona;
14. izplača vmesno dividendo v nasprotju z 232. členom
tega zakona;
15. ima organ vodenja ali nadzora sestavljen v nasprotju
z 254. in 255. členom tega zakona;
16. odobri posojila v nasprotju z 261. členom tega zakona;
17. ne prijavi v register podatkov iz 277. člena in prvega
odstavka 278. člena tega zakona;
18. v prilogi k računovodskim izkazom ne razkrije politike
prejemkov članov organa vodenja ali nadzora (peti odstavek
294. člena);
19. ne objavi dodatnih točk dnevnega reda iz tretjega
odstavka 298. člena tega zakona;
20. ne pošlje overjenega prepisa zapisnika in prilog
v 24 urah po seji skupščine (peti odstavek 304. člena);
21. ne objavi listin ali ne omogoči njihovega brezplačnega
prepisa (drugi odstavek 188. člena, drugi odstavek 297.a člena,
drugi in tretji odstavek 437. člena, tretji odstavek 447. člena,
drugi odstavek 535.č, četrti odstavek 555.a, šesti odstavek
586. člena in 629. člen);
22. poveča osnovni kapital v nasprotju z določbami
358. člena tega zakona;
23. družbeniku v nasprotju s 512. členom tega zakona ne
da informaciji oziroma mu ne dovoli vpogleda;
24. opusti dolžnost obveščanja in objave v skladu s
532. členom tega zakona.
(2) Z globo od 300 do 2.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
96. člen
V prvem odstavku 686.a člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov
se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 1.000 do
5.000 eurov srednja družba, z globo od 700 do 3.000 eurov
majhna družba, z globo od 300 do 1.000 eurov pa mikro družba:«.
97. člen
V prvem odstavku 687. člena se besedilo »od 20.000 do
62.000 eurov se za prekršek kaznuje tuje podjetje,« nadomesti z besedilom »od 15.000 do 45.000 eurov se za prekršek
kaznuje tuje podjetje, ki ustreza merilom za velike družbe,
z globo od 10.000 do 30.000 eurov tuje podjetje, ki ustreza
merilom za srednje družbe, z globo od 5.000 do 15.000 eurov
tuje podjetje, ki ustreza merilom za majhne družbe, z globo
od 2.000 do 6.000 eurov pa tuje podjetje, ki ustreza merilom
za mikro družbe«.
Napovedni stavek drugega odstavka se spremeni tako,
da se glasi: »Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje tuje podjetje, ki ustreza merilom za velike
družbe, z globo od 4.000 do 20.000 eurov tuje podjetje, ki
ustreza merilom za srednje družbe, z globo od 2.000 do
10.000 eurov tuje podjetje, ki ustreza merilom za majhne
družbe, z globo od 1.000 do 5.000 eurov pa tuje podjetje, ki
ustreza merilom za mikro družbe ki je ustanovilo podružnico,
če podružnica:«.
98. člen
V prvem odstavku 688. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se
za prekršek kaznuje podjetnik, ki ustreza merilom za velike
družbe, z globo od 1.300 do 3.500 eurov podjetnik, ki ustreza
merilom za srednje družbe, z globo od 600 do 2.000 eurov podjetnik, ki ustreza merilom za majhne družbe, z globo od 200 do
800 eurov pa podjetnik, ki ustreza merilom za mikro družbe:«.
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99. člen
V 689. člena se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če glasuje za sklep s katerim je za poslovodjo imenovana oseba v nasprotju s šestim odstavkom 515. člena tega
zakona.«.
Za besedilom člena, ki postane nov prvi odstavek, se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek
kaznujejo družbeniki družbe, ki nima nadzornega sveta, če
družba nima poslovodje.«.
100. člen
Za 689.a členom sed dodajo novi 689.b, 689.c
in 689.č členi, ki se glasijo:
»689.b člen
(drugi prekrški poslovodstva)
Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek
poslovodstvo, če:
1. opravlja pridobitno dejavnost v nasprotju z 271. členom
tega zakona;
2. ne da sodišču predloga za imenovanje člana nadzornega sveta v skladu s prvim odstavkom 276. člena tega zakona;
3. nadzornemu svetu ne posreduje informacij v skladu s
tretjim odstavkom 281. člena tega zakona;
4. skliče skupščino v nasprotju s prvim odstavkom
297. člena tega zakona;
5. ne sporoči sklica skupščine in predlogov delničarjev v
skladu s prvim odstavkom 299. člena tega zakona;
6. ne objavi predloga delničarjev v skladu s prvim odstavkom 300. člena tega zakona.
689.c člen
(prekrški nadzornega sveta)
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek predsednik nadzornega sveta, če:
1. nadzorni svet ni sklican v skladu s prvim odstavkom
257. člena tega zakona;
2. nadzorni svet sprejme sklep v nasprotju z določbo
tretjega odstavka 257. člena tega zakona;
3. ne skliče seje v skladu s prvim odstavkom 260. člena
tega zakona;
4. se na sejah nadzornega sveta ne piše zapisnika (drugi
odstavek 278. člen).
(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek član nadzornega sveta, ki je glasoval za sklep:
1. s katerim je bi imenovan član oziroma predsednik uprave v nasprotju z drugim odstavkom 255. člena tega zakona;
2. ki ni v skladu z določbami 261. člena tega zakona;
3. na podlagi katerega so prejemki članov uprave določeni
v nasprotju z določbami 270. člena tega zakona;
4. s katerim se imenuje nadomestnega člana v nasprotju
z drugim odstavkom 273. člena tega zakona;
5. na podlagi katerega je revizijska komisija imenovana v
nasprotju z določbo prvega odstavka 280. člena tega zakona.
(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek član nadzornega sveta, če nadzorni svet:
1. nima poslovnika o svojem delu v skladu s prvim odstavkom 258. člena tega zakona;
2. ne imenuje članov uprave in predsednika (prvi odstavek
268. člena);
3. v družbi, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, ne oblikuje revizijske komisije (prvi odstavek
279. člena);
4. ne imenuje poslovodstva (četrti odstavek 515. člen).
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1. upravni odbor ni sklican v skladu s prvim odstavkom
257. člena tega zakona;
2. ne skliče seje v skladu s prvim odstavkom 260. člena
tega zakona;
3. se na sejah upravnega odbora ne piše zapisnika (prvi
odstavek 289. člena v povezavi z drugim odstavkom 278. člena).
(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek član upravnega odbora, ki je glasoval za sklep, na podlagi
katerega:
1. je bila za izvršnega direktorja imenovana oseba v nasprotju s tretjim odstavkom 290. člena tega zakona;
2. so prejemki izvršnih direktorjev določeni v nasprotju z
določbami 270. člena tega zakona;
3. je revizijska komisija imenovana v nasprotju z določbo
četrtega odstavka 289. člena tega zakona.
(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek član upravnega odbora, če:
1. upravni odbor nima poslovnika o svojem delu v skladu
s prvim odstavkom 258. člena tega zakona;
2. upravni odbor v družbi, s katere vrednostnimi papirji
se trguje na organiziranem trgu, ne oblikuje revizijske komisije
(tretji odstavek 279. člena);
3. upravni odbor ne imenuje vsaj enega izvršnega direktorja v skladu z določbami prvega odstavka 291. člena tega
zakona.«.
101. člen
690. člen se spremeni tako, da se glasi:
»690. člen
(prekrški likvidacijskega upravitelja)
(1) Z globo od 2.000 do 8.000 eurov se za prekršek kaznuje likvidacijski upravitelj, ki je pravna oseba ali podjetnik, če:
1. se podpisuje v nasprotju s 127. členom tega zakona;
2. ne sestavi začetnega in končnega likvidacijskega obračuna (128. člen);
3. po končani likvidaciji ne prijavi vpisa izbrisa družbe iz
registra (prvi odstavek 132. člena);
4. ne sestavi začetne likvidacijske bilance, objavi poziva
upnikom, pripravi predloga poročila o poteku likvidacijskega postopka ali predlaga izbrisa družbe v skladu z določbo 412. člena tega zakona;
5. ne ustavi likvidacijskega postopka in da predloga za
začetek stečajnega postopka (414. člen);
6. ne pripravi poročila o poteku likvidacije in predloga o
razdelitvi premoženja (415. člen);
7. razdeli premoženje pred potekom 6 mesecev (prvi
odstavek 421. člen);
8. ne zagotovi ustreznega zavarovanja za poplačilo terjatev, ki še niso dospele (drugi odstavek 421. člen);
9. ne določi delničarja, pri katerem morajo biti shranjene
poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija
o likvidacijskem postopku (prvi odstavek 424. člen).
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek
kaznuje likvidacijski upravitelj, ki je fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
102. člen
Za 691. členom se dodata nova 691.a in 691.b člena, ki
se glasita:

689.č člen

691.a člen

(prekrški upravnega odbora)

(prekršek komisije nadzornega sveta)

(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek predsednik upravnega odbora, če:

Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek
član komisije nadzornega sveta, če odloča o vprašanjih, ki so-
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dijo v pristojnost nadzornega sveta oziroma upravnega odbora
(drugi odstavek 279. člena).
691.b člen
(odločanje nadzornih organov o prekršku)
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
103. člen
Slovenski institut za revizijo predloži ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance, v soglasje spremembo Slovenskih računovodskih standardov zaradi uskladitve z določbami
tega zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
Ministra o soglasju odločita v roku enega meseca od predložitve.
104. člen
(1) Določbe 10. do 25., 36. in 83. člena tega zakona se
začnejo uporabljati 1. januarja 2016. Za razvrščanje in prerazvrščanje družb za poslovno leto 2015 se uporabljajo določbe o
velikosti družb, ki so veljale do uveljavitve določb iz prejšnjega
stavka.
(2) Določbe spremenjenega in dopolnjenega 10.a člena
zakona, razen tretje in četrte alineje drugega odstavka, se začnejo uporabljati 1. januarja 2016. Do začetka uporabe določb iz
prejšnjega stavka se uporabljajo določbe 10.a člena zakona, ki
so veljale do uveljavitve tega zakona.
105. člen
Vse družbe se v roku enega leta od uveljavitve tega zakona uskladijo z dopolnjeno določbo prvega odstavka 495. člena
zakona.
106. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 8. in
66.a člen Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 67/07 – ZTFI,
58/09 in 78/11).
107. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310-01/15-2/31
Ljubljana, dne 13. julija 2015
EPA 475-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o imenovanju članov Nadzornega sveta
Slovenskega državnega holdinga, d.d.
Za člane Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d., se imenujejo:
Damjan Belič
Drago Ferfolja
Lidia Glavina
Duško Kos
Barbara Smolnikar.
Št. 450-01/15-21/14
Ljubljana, dne 17. julija 2015
EPA 647-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

VLADA
2283.

Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja
obveznega prispevka za promocijo kmetijskih
in živilskih proizvodov za zavezance sektorja
pridelave in predelave mleka

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 9. člena Zakona
o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS,
št. 26/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi višine in začetku plačevanja
obveznega prispevka za promocijo kmetijskih
in živilskih proizvodov za zavezance sektorja
pridelave in predelave mleka
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa višino in začetek plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov
(v nadaljnjem besedilu: prispevek) za zavezance iz sektorja
pridelave in predelave mleka (v nadaljnjem besedilu: sektor
mleka).
2. člen
(plačevanje prispevka)
Zavezanci iz sektorja mleka začnejo plačevati prispevek
iz 3. člena te uredbe 1. januarja 2016 in ga plačujejo do 31. decembra 2018.
3. člen
(višina prispevka)

2282.

Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta
Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na
seji dne 17. julija 2015 sprejel

(1) Prispevek za sektor mleka v letih 2016, 2017 in 2018
znaša 0,5 eura na 1000 litrov mleka oziroma 0,4854 eura na
1000 kg mleka.
(2) Prispevek iz prejšnjega odstavka zavezanca obračunata do polovice vrednosti, tako da znaša:
– za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s
primarno kmetijsko proizvodnjo mleka, 0,25 eura na 1000 litrov
mleka oziroma 0,2427 eura na 1000 kg mleka;
– za kupca, ki se ukvarja s predelavo mleka, 0,25 eura
na 1000 litrov mleka oziroma 0,2427 eura na 1000 kg mleka.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(sektorska navodila za plačilo prispevka za zavezance
iz sektorja mleka)
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano, pripravi
sektorska navodila za plačilo prispevka za zavezance iz sektorja mleka in jih objavi na svojih spletnih straneh najpozneje
en mesec pred datumom začetka plačevanja prispevka za
sektor mleka.
5. člen
(začetek uporabe)
(1) Določba 2. člena te uredbe, ki se nanaša na začetek
plačevanja prispevka, se začne uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi obvestila o pridobitvi sklepa Evropske
komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo,
vendar ne pred 1. januarjem 2016.
(2) Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi
obvestilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike
Slovenije.
6. člen

Št.

2285.

Odločba o imenovanju okrajnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Novem mestu

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10
– ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
št. 701-46/2014 z dne 29. 6. 2015, na 45. redni seji dne 9. 7.
2015 izdala naslednjo

ODLOČBO

Št. 70101-9/2015
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EVA 2015-2030-0036
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2286.

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

Odločba o imenovanju državne pravobranilke
na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Celju

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
110-10/2015 z dne 4. 6. 2015, na 43. redni seji dne 24. 6. 2015
izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Metka Kaker, rojena 27. 12. 1978, se imenuje za državno pravobranilko na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka Metka Kaker na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju nastopi delo 1. 7.
2015.
Št. 70201-12/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-2030-0042
Vlada Republike Slovenije

Igor Vertuš, rojen 16. 12. 1981, se imenuje za okrajnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem
mestu.
Št. 70101-7/2015
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EVA 2015-2030-0035

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem
mestu

Blanka Zadel, rojena 6. 5. 1983, se imenuje za okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.

Vlada Republike Slovenije

2284.

6313

ODLOČBO

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Stran

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN,
8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-46/2014 z dne
29. 6. 2015, na 45. redni seji dne 9. 7. 2015 izdala naslednjo

(začetek veljavnosti)

Št. 00715-34/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2014-2330-0063

55 / 24. 7. 2015 /

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2287.

Odločba o imenovanju okrajnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Kranju

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –

Stran

6314 /

Št.

55 / 24. 7. 2015

ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-41/2014 z dne 29. 6. 2015, na 45. redni seji dne
9. 7. 2015 izdala naslednjo

Uradni list Republike Slovenije
ODLOČBO
Sabina Perko, rojena 11. 5. 1975, se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Št. 70101-11/2015
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EVA 2015-2030-0047

ODLOČBO

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

Jože Čeru, rojen 19. 10. 1978, se imenuje za okrajnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Št. 70101-8/2015
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EVA 2015-2030-0045

2290.

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

2288.

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-41/2014 z dne 29. 6. 2015, na 45. redni seji dne
9. 7. 2015 izdala naslednjo

ODLOČBO

Na podlagi 23. 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) na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije
v Canicu, v Portugalski Republiki
I
Urška Sicherl se razreši dolžnosti častne konzulke Republike Slovenije v Canicu, Portugalski Republiki.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-80/2015
Ljubljana, dne 17. junija 2015
EVA 2015-1811-0107

Lea Martinjak, rojena 11. 7. 1976, se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

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

Št. 70101-10/2015
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EVA 2015-2030-0046
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2289.

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-41/2014 z dne 29. 6. 2015, na 45. redni seji dne
9. 7. 2015 izdala naslednjo

Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike
Slovenije v Canicu, v Portugalski Republiki

2291.

Sklep o razrešitvi častnega generalnega
konzula Republike Slovenije v Manili,
v Republiki Filipini

Na podlagi 23. 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) na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o razrešitvi častnega generalnega konzula
Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini
I
Jose Luis U. Yulo, Jr. se razreši dolžnosti častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Manili, v Republiki
Filipini.

Uradni list Republike Slovenije
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-82/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-1811-0120
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2292.

Odločba o imenovanju okrajne državne
tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu
v Novem mestu

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN,
8/12 in 21/13) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra
za pravosodje, št. 701-46/2014 z dne 2. 7. 2015, na 46. redni
seji dne 16. 7. 2015 izdala naslednjo

Št.

2294.

Št. 70101-12/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2030-0048
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2293.

Odločba o imenovanju okrajne državne
tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu
v Novem mestu

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN,
8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-46/2014 z dne
2. 7. 2015, na 46. redni seji dne 16. 7. 2015 izdala naslednjo

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Odločba o imenovanju okrajne državne
tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu
v Murski Soboti

Petra Veinhandl, rojena 25. 8. 1978, se imenuje za okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski
Soboti.
Št. 70101-14/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2030-0050
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2295.

Odločba o imenovanju okrajnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v
Murski Soboti

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10
– ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
št. 701-45/2014 z dne 2. 7. 2015, na 46. redni seji dne 16. 7.
2015 izdala naslednjo

ODLOČBO
Matej Kučan, rojen 25. 10. 1979, se imenuje za okrajnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski
Soboti.
Št. 70101-15/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2030-0051
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Maja Medvešek, rojena 1. 1. 1981, se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.

Vlada Republike Slovenije

6315

ODLOČBO

ODLOČBO

Št. 70101-13/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2030-0049

Stran

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN,
8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-45/2014 z dne
2. 7. 2015, na 46. redni seji dne 16. 7. 2015 izdala naslednjo

ODLOČBO
Mag. Andrejka Dvornik, rojena 7. 1. 1982, se imenuje
za okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Novem mestu.

55 / 24. 7. 2015 /

2296.

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –

Stran

6316 /

Št.

55 / 24. 7. 2015

ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10
– ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
št. 701-44/2014 z dne 3. 7. 2015, na 46. redni seji dne 16. 7.
2015 izdala naslednjo

Uradni list Republike Slovenije
ODLOČBO
Klaudija Bezjak, rojena 22. 1. 1979, se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Št. 70101-17/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2030-0054
Vlada Republike Slovenije

ODLOČBO

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Živa Jarc, rojena 2. 10. 1981, se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Št. 70101-18/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2030-0052
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2297.

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10
– ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 70144/2014 z dne 3. 7. 2015, na 46. redni seji dne 16. 7. 2015
izdala naslednjo

2299.

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10
– ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
št. 701-44/2014 z dne 3. 7. 2015, na 46. redni seji dne 16. 7.
2015 izdala naslednjo

ODLOČBO
Martin Ulaga, rojen 29. 9. 1980, se imenuje za okrajnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Št. 70101-19/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2030-0055
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

ODLOČBO
Mag. Maja Rihtaršič, rojena 9. 3. 1979, se imenuje za
okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Mariboru.
Št. 70101-16/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2030-0053
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2298.

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN,
8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-44/2014 z dne
3. 7. 2015, na 46. redni seji dne 16. 7. 2015 izdala naslednjo

Odločba o imenovanju okrajnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Mariboru

MINISTRSTVA
2300.

Pravilnik o pogojih za priznanje,
pridobitev in vzdrževanje statusa
črede, proste infekcioznega bovinega
rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega
vulvovaginitisa

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka
18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih
merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) ter tretjega odstavka
49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04
– ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje
statusa črede, proste infekcioznega bovinega
rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega
vulvovaginitisa
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za priznanje, vzdrževanje in
odvzem statusa črede, proste infekcioznega bovinega rinotra-

Uradni list Republike Slovenije
heitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (v nadaljnjem besedilu: IBR/IPV).
2. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
1. serološke preiskave za odkrivanje protiteles za bovini
herpes virus tipa 1 (v nadaljnjem besedilu: BHV-1) so serološke
preiskave, standardizirane na podlagi močno pozitivnih, šibko
pozitivnih in negativnih standardnih serumov v skladu z zadnjo
spletno izdajo diagnostičnega priročnika Mednarodne organizacije za zdravje živali (diagnostični priročnik OIE, spletna
izdaja) za ugotavljanja okužbe z BHV-1;
2. veterinarska organizacija je veterinarska organizacija,
ki ima v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske
službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev, podeljeno
koncesijo za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki
niso financirane iz proračuna Republike Slovenije, in te dejavnosti lahko izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
3. člen
(IBR/IPV)
(1) IBR/IPV je okužba z bovinim herpes virusom tipa 1 (v
nadaljnjem besedilu: BHV-1). Klinični znaki IBR/IPV so navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Sum na okužbo z BHV-1 se postavi, če se ugotovijo
klinični znaki, značilni za to bolezen, oziroma so rezultati seroloških preiskav za ugotavljanje okužbe z BHV-1 sumljivi ali
pozitivni.
(3) Okužba z BHV-1 v čredi se potrdi, če je pri eni ali več
govedih v čredi dokazan virus BHV-1 ali protitelesa za celotni
BHV-1.
4. člen
(priznanje statusa)
goje:

(1) Čreda je prosta IBR/IPV, če izpolnjuje naslednje po-

a) v čredi v zadnjih šestih mesecih ni bil zabeležen sum
ali potrjena okužba z BHV-1;
b) nobeno govedo v čredi ne kaže kliničnih znakov,
značilnih za okužbo z BHV1;
c) čreda mora biti na gospodarstvu, pašniku, sejmu,
razstavi ali drugi lokaciji, ne glede na lastništvo, ločena z naravnimi ali fizičnimi ovirami od drugih gospodarstev, pašnikov
ali drugih lokacij oziroma čred, ki imajo nižji zdravstveni status
glede IBR/IPV, tako da je onemogočen neposreden stik med
živalmi različnega zdravstvenega statusa;
č) v čredo je vključeno le govedo iz čred, prostih IBR/IPV,
oziroma le necepljeno govedo, ki izhaja z gospodarstva, na katerem v zadnjih 12 mesecih ni bil klinično ali patološko dokazan
IBR/IPV, in ki je bilo pred vključitvijo v čredo 30 dni v izolaciji; v
tem času, vendar ne prej kot 21 dni po začetku izolacije, pa je
bila na živalih opravljena preiskava z negativnimi rezultati za
dokaz protiteles za celotni BHV-1;
d) nobeno govedo v čredi ni bilo v stiku z govedom, ki ne
izhaja iz črede, proste IBR/IPV, ali govedom z nižjim zdravstvenim statusom glede IBR/IPV;
e) za osemenjevanje se uporablja le seme bikov, ki izpolnjuje pogoje iz Direktive Sveta z dne 14. junija 1988 o zahtevah
za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L št. 194 z
dne 22. 7. 1988, str. 10), zadnjič spremenjene z Izvedbenim
sklepom Komisije z dne 20. septembra 2011 o spremembi
Priloge D k Direktivi Sveta 88/407/EGS glede trgovine znotraj
Unije s semenom domačih živali iz vrst govedi, odpremljenim iz
osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena
(UL L št. 247 z dne 24. 9. 2011, str. 22), oziroma seme bikov,
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ki izhajajo iz črede, proste IBR/IPV ali bikov, ki so dokazano
prosti IBR/IPV;
f) za naravni pripust se uporabljajo le biki, ki izhajajo iz
črede, proste IBR/IPV, oziroma biki, ki so dokazano prosti
IBR/IPV;
g) v čredi so bile opravljene preiskave z negativnimi rezultati v skladu z enim od režimov nadzora iz točke 1.4 Priloge
III Odločbe Komisije z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive
Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z
govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z
infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo
programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih
držav članic (UL L št. 249 z dne 23. 7. 2004, str. 20), zadnjič
spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/250
z dne 13. februarja 2015 o spremembi prilog I in II k Odločbi
2004/558/ES v zvezi s statusom nemških zveznih dežel Saška, Saška – Anhalt, Brandenburg, Berlin in Mecklenburg-Vorpommern kot prostih infekcioznega bovinega rinotraheitisa
(UL L št. 41 z dne 17. 2. 2015, str. 43), (v nadaljnjem besedilu:
Odločba 2004/558/ES).
(2) Imetnik živali poda vlogo za priznanje statusa črede,
proste IBR/IPV, na pristojni območni urad Uprave za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
OU Uprave).
(3) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj
naslednje podatke:
a) o imetniku živali: osebno ime oziroma firmo, naslov
oziroma sedež, KMG – MID in G-MID, na katerega se nanaša
status;
b) datum vloge;
c) o gospodarstvu in čredi:
– opis gospodarstva (način reje, število objektov, vrste
živali na gospodarstvu, premiki živali z in na gospodarstvo,
izolacije živali ipd.),
– število in kategorije živali v čredi, na katero se nanaša
status (celoten izpis iz centralnega registra govedi – VOLOS
pridobi uradni veterinar),
– opravljene preglede in preiskave (kopije zapisov v
dnevniku veterinarskih posegov) za zadnjih dvanajst mesecev,
– zdravstveno stanje črede (zapore gospodarstva – razlog, sumi na bolezen, potrjeni primeri bolezni ipd.);
č) potrdilo lečečega veterinarja veterinarske organizacije
o odsotnosti kliničnih znakov bolezni, ki ni starejše od sedmih
dni.
(4) Če čreda izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega
člena, se imetniku izda odločba o priznanju statusa črede,
proste IBR/IPV.
(5) Seznam čred, prostih IBR/IPV, se objavi na spletni
strani Uprave.
5. člen
(pridobitev statusa)
(1) Če čreda ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa
črede, proste IBR/IPV, oziroma je na podlagi kliničnih znakov
ali laboratorijskih preiskav podan sum na prisotnost IBR/IPV
v čredi, imetnik živali pa želi pridobiti status črede, proste
IBR/IPV, mora:
a) o tem obvestiti veterinarja veterinarske organizacije,
ki pripravi program izkoreninjenja IBR/IPV iz 6. člena tega
pravilnika, in
b) vložiti vlogo za priznanje statusa črede v postopku
izkoreninjenja IBR/IPV na pristojni OU Uprave.
(2) Vloga iz točke b) prejšnjega odstavka mora vsebovati
najmanj naslednje podatke:
a) o imetniku živali: osebno ime oziroma firmo, naslov
oziroma sedež, KMG – MID in G-MID, na katerega se nanaša
program izkoreninjenja IBR/IPV;
b) datum vloge;
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c) o gospodarstvu in čredi:
– opis gospodarstva (način reje, število objektov, vrste
živali na gospodarstvu, premiki živali z in na gospodarstvo,
izolacije živali ipd.),
– število in kategorije živali v čredi, na katero se nanaša
program izkoreninjenja IBR/IPV (celoten izpis iz VOLOS pridobi
uradni veterinar),
– zdravstveno stanje črede (zapore gospodarstva – razlog, sumi na bolezen, potrjeni primeri bolezni ipd.),
– program izkoreninjenja IBR/IPV na gospodarstvu v skladu s 6. členom tega pravilnika.
(3) Na podlagi vloge iz točke b) prvega odstavka tega
člena se imetniku izda odločba o priznanju statusa črede v
postopku izkoreninjenja IBR/IPV.
(4) Seznam čred v postopku izkoreninjenja IBR/IPV se
objavi na spletni strani Uprave.
(5) Ko so izvedeni ukrepi in opravljene preiskave z negativnimi rezultati v skladu s programom izkoreninjenja IBR/IPV
na gospodarstvu in so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka
prejšnjega člena, imetnik živali poda vlogo za priznanje statusa
črede, proste IBR/IPV, iz prejšnjega člena.
(6) Če čreda izpolnjuje vse pogoje za pridobitev statusa
črede, proste IBR/IPV, se imetniku izda odločba o priznanju
statusa črede, proste IBR/IPV.
(7) Čreda, ki pridobi status črede, proste IBR/IPV, se
izbriše s seznama iz četrtega odstavka tega člena.
6. člen

Uradni list Republike Slovenije
testiranja iz 2. točke Priloge III Odločbe 2004/558/ES ugotovi
pozitivna serološka reakcija na test za protitelesa za BHV-1,
uradni veterinar status začasno odvzame.
(5) Začasni odvzem statusa se označi v seznamu iz
petega odstavka 4. člena tega pravilnika, tako da se v rubriko
»Opombe« vpiše: »Začasni odvzem statusa«.
(6) Čredi se ponovno prizna status črede, proste IBR/IPV,
ko so bili na gospodarstvu izvedeni ukrepi in opravljene preiskave z negativnimi rezultati v skladu s 4. točko Priloge III
Odločbe 2004/558/ES.
9. člen
(odvzem vzorcev in preiskave)
(1) Vzorce za preiskave na IBR/IPV odvzame veterinarska organizacija v skladu s predpisom, ki ureja informacijski
sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (EPI).
(2) Preiskave na IBR/IPV opravi imenovani laboratorij v
skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali.
(3) Vsi odvzemi vzorcev na IBR/IPV ter rezultati preiskav
na IBR/IPV se vnesejo v dnevnik veterinarskih posegov na
gospodarstvu.
10. člen
(stroški)
Stroški vseh preiskav, ukrepov in pregledov po tem pravilniku bremenijo imetnika živali.

(program izkoreninjenja IBR/IPV)
(1) Program izkoreninjenja IBR/IPV za posamezno gospodarstvo pripravi veterinarska organizacija. Odgovorna oseba
veterinarske organizacije program potrdi s podpisom in žigom.
Kopija programa mora biti na voljo na gospodarstvu.
(2) Program mora vsebovati vsaj:
a) ukrepe za izkoreninjenje IBR/IPV (testiranje in izločanje, cepljenje …);
b) režim serološkega testiranja;
c) pogoje za vključitev novih živali na gospodarstvo.

11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-184/2015
Ljubljana, dne 14. julija 2015
EVA 2015-2330-0086
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

7. člen
(vzdrževanje statusa)
(1) Za vzdrževanje statusa črede, proste IBR/IPV, morajo
še naprej biti izpolnjeni pogoji iz točk a) do f) prvega odstavka
4. člena tega pravilnika in opravljene preiskave z negativnimi rezultati v skladu z enim od režimov nadzora iz 2. točke
Priloge III Odločbe 2004/558/ES.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora za vzdrževanje statusa črede, proste IBR/IPV, imetnik živali zagotoviti, da
veterinar veterinarske organizacije vsaj enkrat letno opravi pregled izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika na gospodarstvu.
Veterinar veterinarske organizacije o tem napiše zapisnik tako,
da izpolni obrazec »Zapisnik o vzdrževanju statusa«, ki je dostopen na spletni strani Uprave, in ga posreduje na OU Uprave.
(3) Če se pri pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovi,
da čreda ne izpolnjuje več pogojev za status črede, proste
IBR/IPV, veterinar veterinarske organizacije o tem nemudoma
obvesti uradnega veterinarja, ki začne s postopkom za odvzem
statusa črede, proste IBR/IPV.
8. člen
(odvzem statusa)
(1) Če se ugotovi, da čreda ne izpolnjuje več pogojev za
status črede, proste IBR/IPV, se imetniku živali izda odločbo, s
katero se odvzame status črede, proste IBR/IPV.
(2) Čreda, ki ji je odvzet status črede, proste IBR/IPV, se
izbriše s seznama iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(3) Če želi imetnik živali ponovno pridobiti status črede,
proste IBR/IPV, mora izpolniti pogoje iz 5. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za črede, proste IBR/IPV, v katerih se v postopkih rednega letnega

Priloga
Klinični znaki bolezni IBR/IPV
IBR/IPV je opis najvidnejših kliničnih znakov okužbe z
BHV-1. Bolezen velikokrat poteka v prikriti obliki.
Na IBR/IPV se sumi, če se pri živalih pojavijo naslednji
klinični znaki:
– povišana telesna temperatura;
– slinjenje;
– izcedek iz nosu in kašelj;
– krvavitve in razjede po sluznicah;
– driska;
– apatičnost;
– abortusi;
– mumifikacija in deformiranost plodu;
– endometritis;
– večkratne pregonitve.

2301.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah
Pravilnika o klasifikacijskih zavodih

Za izvrševanje drugega odstavka 92. člena, prvega odstavka 141. člena in drugega odstavka 147. člena Pomorskega

Uradni list Republike Slovenije
zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja minister za infrastrukturo

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika
o klasifikacijskih zavodih
1. člen
V Pravilniku o klasifikacijskih zavodih (Uradni list RS,
št. 43/11) se v 1. členu pika na koncu nadomesti z vejico in
doda besedilo »zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo
Komisije 2014/111/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi
Direktive 2009/15/ES v zvezi z določenimi kodeksi in povezanimi spremembami določenih konvencij in protokolov, ki jih
je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) (UL L
št. 366 z dne 20. 12. 2014, str. 83).«.
2. člen
V 2. členu se v točki c) za besedo »različici« dodata vejica
in besedilo »razen točk 16.1, 18.1 in 19 dela 2 Kodeksa o izvajanju instrumentov IMO ter oddelkov 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 in
3.9.3.3 dela 2 Kodeksa IMO o priznanih organizacijah«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-187/2015/20
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2430-0048
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

2302.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih
gasilnih aparatov

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/11 in 83/12) izdaja ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih
aparatov
1. člen
V Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list
RS, št. 108/04, 116/07 in 102/09) se v 3. členu druga alineja
spremeni tako, da se glasi:
»– servisno vzdrževanje po navodilih proizvajalca.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– sklenjeno mora imeti pogodbo ali drugo obliko dogovora o vzdrževanju gasilnikov s proizvajalcem, pooblaščenim
zastopnikom, uvoznikom ali distributerjem.«.
3. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Serviser, ki vzdržuje gasilnike, mora imeti najmanj
srednjo poklicno izobrazbo in uspešno opravljen preizkus zna-
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nja pri proizvajalcu, pooblaščenemu zastopniku, uvozniku ali
distributerju.«.
4. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(1) Ne glede na pogoj iz četrte alineje prvega odstavka
4. člena tega pravilnika lahko vzdrževalec še naprej opravlja
vzdrževanje gasilnikov proizvajalca, ki je prenehal obstajati in
nima pravnega naslednika, dokler izpolnjuje pogoje, ki jih je
proizvajalec določil z navodili za vzdrževanje teh gasilnikov
ter pod pogojem, da s tem ni ogrožena brezhibnost delovanja
gasilnikov, kar vzdrževalec dokazuje z ustrezno dokumentacijo.
(2) Če ima proizvajalec, ki je prenehal obstajati, pravnega
naslednika, ali če je prenehal obstajati pooblaščeni zastopnik,
uvoznik ali distributer, s katerim je imel vzdrževalec sklenjeno
pogodbo ali drugo obliko dogovora o vzdrževanju gasilnikov iz
četrte alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, mora
vzdrževalec najkasneje v 90 dneh skleniti ustrezen aneks oziroma novo pogodbo ali drugo obliko dogovora o vzdrževanju s
pravnim naslednikom proizvajalca ali z drugim pooblaščenim
zastopnikom, uvoznikom ali distributerjem.«.
5. člen
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Tuja pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske
konfederacije lahko občasno opravlja dejavnost vzdrževanja
gasilnikov v Republiki Sloveniji, če izkaže, da v državi, v kateri
ima svoj sedež, izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.
Pred prvim opravljanjem dejavnosti vzdrževanja gasilnikov se
priglasi pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Ob priglasitvi se navede naziv in sedež v državi ustanovitve
oziroma sedeža, telefon, elektronski naslov, kontaktna oseba,
naziv in sedež pristojnega organa v državi ustanovitve, vrsta
dejavnosti ter predvideno trajanje čezmejnega opravljanja dejavnosti. Priglasitev je možna tudi po elektronski pošti. Obrazec
za priglasitev se objavi na spletni strani Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje.«.
6. člen
V 9. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki
se glasi.
»– ne sklene ustreznega aneksa oziroma nove pogodbe
ali druge oblike dogovora iz drugega odstavka 5.a člena tega
pravilnika.«.
Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo tretja,
četrta in peta alineja.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-198/2013-15
Ljubljana, dne 21. julija 2015
EVA 2013-1911-0019
Andreja Katič l.r.
Ministrica
za obrambo

2303.

Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe
o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja
bolezni in cepljenj živali v letu 2015

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02
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– ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in
90/12 – ZdZPVHVVR) ter sedmega odstavka 15. člena in za
izvrševanje petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih
merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi Odredbe o izvajanju
sistematičnega spremljanja stanja bolezni
in cepljenj živali v letu 2015
1. člen
V Odredbi o izvajanju sistematičnega spremljanja
stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2015 (Uradni list
RS, št. 91/14) se v prvem odstavku 12. člena besedilo
»št. 1148/2014 z dne 28. oktobra 2014 o spremembi prilog
II, VII, VIII, IX in X k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega
parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje,
nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 308 z dne 29. 10. 2014, str.
66)« nadomesti z besedilom »2015/728 z dne 6. maja 2015
o spremembi opredelitve snovi s specifičnim tveganjem iz
Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor
in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 116 z dne 7. 5. 2015, str. 1)«.
2. člen
Za 26. členom se dodata novo VI. poglavje in 26.a člen,
ki se glasita:
»VI. PREVENTIVNI UKREPI PRI KOPITARJIH
26.a člen
(1) Na infekciozni metritis kopitarjev (CEM) je treba v času
od 15. avgusta do 31. decembra dvakrat v razmaku sedmih dni
pregledati žrebce na pripustnih postajah.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih predsemenske tekočine ali semena žrebcev in genitalnih brisov prepucija, uretre
in fosse urethralis, ki jih zagotovi imetnik oziroma skrbnik
živali.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-5/2015
Ljubljana, dne 7. julija 2015
EVA 2015-2330-0100
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2304.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 − ZUJF) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

Uradni list Republike Slovenije
KOLIČNIK
rasti cen prehrambnih izdelkov
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje
januar–junij 2015, na podlagi katerega se določi regres za
prehrano med delom za obdobje julij–december 2015, je 1,031.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje
julij–december 2015 je 4,26 eurov na dan.
Št. 100-4/2015
Ljubljana, dne 13. julija 2015
EVA 2015-2611-0044
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

USTAVNO SODIŠČE
2305.

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v
Kranju

Številka: Up-500/15-13
Datum: 20. 7. 2015

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Arijusa Skopasa, Republika Litva, ki ga zastopa Zdravko
Rus, odvetnik v Radovljici, na seji 20. julija 2015

o d l o č i l o:
1. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 4371/2015
z dne 7. 7. 2015 in sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. I Ks
4371/2015 z dne 24. 6. 2015 se razveljavita in zadeva se vrne
Okrožnemu sodišču v Kranju v novo odločanje.
2. O podaljšanju pripora zoper pritožnika odloči v skladu
s sedmim odstavkom 24. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni
list RS, št. 48/13 in 37/15) senat Okrožnega sodišča v Kranju
v 24 urah po vročitvi te odločbe.
3. Do odločitve iz prejšnje točke izreka se pripor zoper
pritožnika podaljša.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik izpodbija pravnomočen sklep o dovolitvi predaje Republiki Litvi na podlagi dveh evropskih nalogov za prijetje in predajo (v nadaljevanju: ENPP) zaradi vodenja kazenskega postopka zaradi kaznivih dejanj goljufije po 182. členu
in nezakonite pridobitve premoženjske koristi po 189. členu
Kazenskega zakonika Republike Litve ter zaradi prestajanja kazni zapora zaradi kaznivega dejanja hude telesne poškodbe po
drugem odstavku 135. člena Kazenskega zakonika Republike
Litve na podlagi pravnomočne sodbe Regionalnega sodišča v
Kaunasu št. 1-168-383/2011 z dne 14. 3. 2011.
2. Pritožnik trdi, da je v postopku odločanja o dovolitvi
predaje prišlo do kršitve prepovedi iz 18. člena Ustave in
kršitve pravic iz prvega odstavka 19. člena, 21. in 22. člena, prvega odstavka 23. člena, 25. člena, prvega odstavka
28. člena in 29. člena Ustave. Navaja, da že ves čas po-

Uradni list Republike Slovenije
stopka zatrjuje in izkazuje, da bo v primeru predaje Republiki Litvi podvržen mučenju, nečloveškemu in ponižujočemu
ravnanju ali kaznovanju tako od državnih organov kot tudi
od zapornikov v tamkajšnjih zaporih. Prav na podlagi navedenih pritožnikovih zatrjevanj naj bi preiskovalna sodnica
Okrožnega sodišča v Kranju pridobila dodatne podatke od
odreditvenih pravosodnih organov Republike Litve in nato
izvenobravnavnemu senatu Okrožnega sodišča v Kranju
predložila obrazložen predlog o izpolnjenosti vseh pogojev
za predajo pritožnika Republiki Litvi, v katerem naj bi povzela pridobljene podatke. Pritožnik med drugim trdi, da on in
njegov zagovornik nista imela možnosti, da bi se seznanila
z zbranimi podatki, dokazi in obrazloženim predlogom preiskovalne sodnice, v katerem je ocenila, da so podani vsi pogoji za predajo pritožnika Republiki Litvi. Pritožnik predlaga
Ustavnemu sodišču, naj ustavni pritožbi ugodi in začasno
odloži izvršitev njegove predaje Republiki Litvi.
3. Višje sodišče je na pritožbeni očitek pritožnikovega
zagovornika o nemožnosti izjaviti se o predlogu preiskovalne sodnice odgovorilo, da 23. člen Zakona o sodelovanju
v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije
(v nadaljevanju: ZSKZDČEU-1) ne določa, da bi morala biti
zahtevana oseba in njegov zagovornik seznanjena z obrazloženim predlogom preiskovalne sodnice, kot naj bi to
veljajo za obrazložen predlog za podaljšanje pripora, torej za
primer, ki je izrecno določen v sedmem odstavku 24. člena
ZSKZDČEU-1. Zato naj bi bil pritožbeni očitek v tem pogledu
brezpredmeten.
4. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom
št. Up-500/15 z dne 17. 7. 2015 sprejelo v obravnavo. V
skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/12 – v nadaljevanju: ZUstS) je o sprejemu ustavne
pritožbe v obravnavo obvestilo Višje sodišče v Ljubljani in
Okrožno sodišče v Kranju. Do končne odločitve v zadevi
je zadržalo izvrševanje izpodbijanih sklepov, prepovedalo
predajo pritožnika Republiki Litvi in zoper pritožnika podaljšalo pripor.
5. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis Okrožnega sodišča v Kranju št. XVI Kpd 4371/2015.
B. – I.
6. Pritožnikove trditve, da niti on niti njegov zagovornik
nista imela možnosti, da bi se seznanila z obrazloženim predlogom preiskovalne sodnice iz četrtega odstavka 23. člena
ZSKZDČEU-1, pomenijo zatrjevanje kršitve pravice do izjave
iz 22. člena Ustave.
7. Ustava v 22. členu vsakomur zagotavlja enako varstvo
njegovih pravic v postopku pred sodiščem in drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil,
ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Bistvena vsebina pravice iz 22. člena Ustave je v tem, da
posamezniku zagotavlja možnost, da se udeležuje postopka,
v katerem se odloča o njegovi pravici, ter možnost, da se
izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev
o njegovi pravici.1 Iz tega ustavnoprocesnega jamstva izhaja
med drugim pravica do kontradiktornega postopka oziroma
pravica do izjave, na podlagi katere mora biti vsaki stranki
zagotovljena možnost sodelovanja v sodnem postopku in
možnost obrambe pred vsemi procesnimi dejanji, ki bi lahko
vplivala na njene pravice ali na njen pravni položaj.2 Pravica
do izjave, ki temelji na spoštovanju človekove osebnosti in
dostojanstva (34. člen Ustave), stranki torej zagotavlja, da jo
bo sodišče obravnavalo kot aktivnega udeleženca postopka
in ji omogočilo učinkovito obrambo pravic ter s tem možnost,
1 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-741/06 z dne 18.
6. 2009 (Uradni list RS, št. 57/09).
2 Prim. sklepa Ustavnega sodišča št. Up-184/98 z dne 22. 2.
1999 (OdlUS VIII, 134), 3. točka obrazložitve, in št. Up-216/99 z
dne 19. 12. 2000 (OdlUS IX, 315), 3. točka obrazložitve.
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da aktivno vpliva na odločitev v zadevi, ki posega v njene
pravice in interese. Pomen te pravice je torej zagotoviti, da bo
stranka subjekt in ne le objekt postopka.3 Zato mora biti tudi
v postopku, v katerem se na podlagi ZSKZDČEU-1 odloča o
dovolitvi predaje drugi državi na podlagi ENPP, osebi, katere
predaja se zahteva, dana možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in dokazih kot tudi o pravnih vprašanjih, ki so pomembna
za odločitev o zadevi. Pravica do izjave, ki je že sama po sebi
elementarno ustavnoprocesno jamstvo v vsakem sodnem
postopku, še poudarjeno pridobi na ustavnopravni teži, kadar
je od nje lahko odvisno spoštovanje druge človekove pravice, v tem primeru pravice do prepovedi mučenja iz 18. člena
Ustave, ki je absolutna človekova pravica. Njene omejitve
niso dopustne.4 To upošteva tudi Okvirni sklep Sveta z dne
13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih
predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) (UL L 190,
18. 7. 2002) v 13. uvodni izjavi. Ko pristojno sodišče ugotavlja
utemeljenost ugovorov v zvezi s prepovedjo mučenja, mora
biti zato pozorno tako na obstoj ustreznega pravnega okvira
za spoštovanje te pravice v državi izdaje ENPP, kot tudi na to,
da se ustrezna pravna ureditev v njej tudi dejansko učinkovito
uresničuje.
8. Prvostopenjsko sodišče je na podlagi obrazloženega
predloga preiskovalne sodnice za odreditev predaje odločilo,
da se dovoli predaja pritožnika Republiki Litvi. Pritožniku
in njegovemu zagovorniku ni omogočilo, da bi se izjavila
do tega predloga preiskovalne sodnice, ki naj bi vseboval
tudi drugo procesno gradivo.5 Tega je preiskovalna sodnica
pridobila od organov države, ki je izdala ENPP in zahtevala
predajo pritožnika. Bistvo predloga preiskovalne sodnice
je prav v tem, da vsebuje odločilne razloge pravne in dejanske narave za sprejem odločitve o dovolitvi predaje. Na
navedenem predlogu temeljita oba izpodbijana sklepa. Kot
je razvidno tako iz spisa kot tudi iz sklepa Višjega sodišča
v Ljubljani z dne 7. 7. 2015, pritožniku in njegovemu zagovorniku možnost seznanitve z obrazloženim predlogom
preiskovalne sodnice dejansko ni bila zagotovljena. S tem
mu ni bila omogočena pravica do izjave. Višje sodišče je
pritožbene očitke v tej smeri ocenilo kot brezpredmetne.
Oceno je oprlo na stališče, da ZSKZDČEU-1 v 23. členu ne
določa, da bi morala biti zahtevana oseba in njegov zagovornik seznanjena z obrazloženim predlogom preiskovalnega
sodnika, kot je to izrecno določeno v sedmem odstavku
24. člena ZSKZDČEU-1.6
9. Po prvem odstavku 15. člena Ustave se človekove
pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na
podlagi Ustave. Po 125. členu Ustave so sodišča pri sodnem
odločanju vselej vezana tudi na Ustavo. Dolžnost sodišč torej
je, da zakon razlagajo ustavnoskladno, kar pomeni tudi to, da
pri razlagi zakona spoštujejo ustavna procesna jamstva. Za
obravnavani položaj to pomeni, da bi morala sodišča pritožniku
v postopku odločanja o njegovi predaji Republiki Litvi zagotoviti pravico do izjave (22. člen Ustave) kot eno od temeljnih
ustavnoprocesnih jamstev, tudi če je Zakon izrecno ne ureja.
Šele, če bi jo Zakon izrecno izključeval, bi nastopil položaj, ko
bi moralo sodišče po 156. členu Ustave prekiniti postopek in
začeti postopek za oceno njegove ustavnosti pred Ustavnim
sodiščem. Za to ni bilo potrebe, ker ZSKZDČEU-1 tega ne
določa in ga je torej ob upoštevanju Ustave mogoče razlagati
ustavnoskladno.
3 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-39/95 z dne 16.
1. 1997 (OdlUS VI, 71), 10. točka obrazložitve, in št. Up-570/10 z
dne 13. 10. 2011 (Uradni list RS, št. 93/11), 9. točka obrazložitve.
4 Glej 18. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-292/09, Up-1427/09 z dne 20. 10. 2011 (Uradni list RS,
št. 98/11, in OdlUS XIX, 27).
5 Glej 2. točko na 5. strani obrazložitve sklepa Okrožnega
sodišča v Kranju z dne 24. 6. 2015.
6 Glej 12. točko na 4. strani obrazložitve sklepa Višjega sodišča v Ljubljani z dne 7. 7. 2015.
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10. Če bi bilo dopustno, da se pritožniku možnost izjave
o predlogu preiskovalne sodnice, ki vsebuje odločilne razloge
pravne in dejanske narave za dovolitev predaje, da šele v pritožbi zoper prvostopenjsko odločitev, bi to pomenilo hkrati še
odrekanje pravice posameznika do pritožbe iz 25. člena Ustave. Ta zagotavlja možnost instančnega preverjanja dejanskih
in pravnih vprašanj, na podlagi katerih temelji prvostopenjska
odločitev. Pravico do pritožbe ZSKZDČEU-1 v prvem odstavku
33. člena tudi izrecno zagotavlja.
11. Prvostopenjsko sodišče pritožniku ni zagotovilo pravice do izjave, kar pomeni, da je kršilo 22. člen Ustave. Ker
Višje sodišče te kršitve ni odpravilo, je tudi samo storilo enako
kršitev.
12. Glede na ugotovljeno kršitev je Ustavno sodišče izpodbijana sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega
sodišča v Kranju razveljavilo in zadevo vrnilo v novo odločanje
Okrožnemu sodišču v Kranju (1. točka izreka). V novem odločanju bo moralo Okrožno sodišče v Kranju ravnati v skladu z
Ustavo in s tem v skladu z zahtevami iz te odločbe. Pritožniku
bo moralo dati v ustrezno kratkih rokih možnost, da se izjavi
o obrazloženem predlogu preiskovalne sodnice za odreditev
njegove predaje Republiki Litvi in vseh morebitnih pridobljenih
podatkih oziroma vsem procesnem gradivu, na katerem temelji
navedeni predlog.
13. Ker je bilo treba izpodbijana sklepa razveljaviti že
zaradi kršitve 22. člena Ustave, Ustavno sodišče drugih zatrjevanih kršitev človekovih pravic ni presojalo.
B. – II.
14. Z razveljavitvijo izpodbijanih sklepov je odpadla pravna podlaga za predajo pritožnika Republiki Litvi. O ENPP bo
moralo ponovno odločiti prvostopenjsko sodišče, ob spoštovanju pritožnikovih človekovih pravic. Za zagotovitev učinkovitosti ENPP (tretji odstavek 3.a člena Ustave) je Ustavno
sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS naložilo pristojnemu sodišču,
naj najprej odloči v skladu z zakonsko ureditvijo za ta primer
(sedmi odstavek 24. člena ZSKZDČEU-1) o morebitnem podaljšanju pripora zoper pritožnika (2. točka izreka). Prav iz teh
razlogov je na enaki pravni podlagi Ustavno sodišče podaljšalo pripor zoper pritožnika do odločitve pristojnega sodišča
(3. točka izreka).
C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in drugega odstavka 40. člena v
zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter 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, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo
soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
2306.

Sklep o izračunu stopnje posamezni banki
lastnega proticikličnega kapitalskega
blažilnika za banke in hranilnice

Na podlagi četrtega odstavka 209. člena in 233. člena
Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, v nadaljevanju
ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in
59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izračunu stopnje posamezni banki lastnega
proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke
in hranilnice
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep predpisuje podrobnejša pravila za izračun in
poročanje stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke),
in sicer:
– način izračuna stopnje banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika,
– način upoštevanja veljavne stopnje proticikličnega blažilnika za posamezno državo in začetka njene uporabe,
– obliko, način in roke poročanja stopnje banki lastnega
proticikličnega kapitalskega blažilnika Banki Slovenije.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov,
se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(prenos direktiv)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij
in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij,
spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/
ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338).
3. člen
(opredelitve pojmov)
(1) V tem sklepu so za akte Evropske unije uporabljeni naslednji skrajšani naslovi:
(a) Uredba (EU) št. 575/2013 je Uredba (EU) št. 575/2013
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2014 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1),
(b) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2014 je Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2014 z dne 4. junija 2014 o
dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega Parlamenta in Sveta
v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev geografske lokacije ustreznih kreditnih izpostavljenosti za izračun stopenj
posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika (UL L št. 309 z dne 30. oktobra 2014, str. 5),
(c) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 je Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014
o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija
2014, str. 1) in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/227 z
dne 9. januarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št.
680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z
nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št.
575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 48 z dne
20. februarja 2015, str. 1).
(2) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v ZBan-2 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 ter predpisih, izdanih
na njuni podlagi.
(3) Za namen tega sklepa pojem »ustrezne kreditne izpostavljenosti« pomeni izpostavljenosti banke v vseh kategorijah
izpostavljenosti, razen v kategorijah iz točk (a) do (f) 112. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013, ki so predmet:
(a) izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje iz naslova II dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013, ki vključujejo:
(i) kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu v skladu z 111. do 141. členom Uredbe (EU)
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št. 575/2013, vključno z učinki tehnik zmanjševanja kreditnega
tveganja iz 192. do 241. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
(ii) kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu
na podlagi notranjih bonitetnih sistemov v skladu z 142. do 191.
členom Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z učinki tehnik zmanjševanja kreditnega tveganja iz 192. do 241. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013,
(iii) kapitalske zahteve za kreditno tveganje nasprotne
stranke v skladu z 271. do 311. členom Uredbe (EU) št. 575/2013,
(b) kadar je izpostavljenost v trgovalni knjigi, izračuna kapitalske zahteve za posebno tveganje iz poglavja 2 naslova IV dela
3 Uredbe (EU) št. 575/2013 ali presežno tveganje neplačila in migracije iz poglavja 5 naslova IV dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013,
(c) kadar je izpostavljenost iz naslova listinjenja, izračuna
kapitalske zahteve iz poglavja 5 naslova II dela 3 Uredbe (EU)
št. 575/2013.
2. NAČIN IZRAČUNA STOPNJE BANKI LASTNEGA
PROTICIKLIČNEGA KAPITALSKEGA BLAŽILNIKA
4. člen
(določitev geografske lokacije ustreznih kreditnih
izpostavljenosti)
Banka za namen izračuna stopnje lastnega proticikličnega
kapitalskega blažilnika določi geografsko lokacijo svojih ustreznih
kreditnih izpostavljenosti v skladu z Delegirano uredbo Komisije
(EU) št. 1152/2014.
5. člen
(izračun stopnje banki lastnega proticikličnega kapitalskega
blažilnika)
(1) Stopnja banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika je tehtano povprečje veljavnih stopenj proticikličnih blažilnikov
za države, v katerih ima banka ustrezne kreditne izpostavljenosti.
(2) Banka izračuna utež za izračun tehtanega povprečja
stopenj proticikličnih blažilnikov tako, da kapitalsko zahtevo za
kreditno tveganje, izračunano v skladu z naslovoma II in IV dela 3
Uredbe (EU) št. 575/2013, za ustrezne kreditne izpostavljenosti,
ki jih ima banka v posameznih državah, deli s skupno kapitalsko
zahtevo za kreditno tveganje za vse ustrezne kreditne izpostavljenosti banke.
(3) Banka izračuna stopnjo banki lastnega proticikličnega
kapitalskega blažilnika tako, da posamezne uteži iz drugega odstavka tega člena pomnoži s pripadajočimi veljavnimi stopnjami
proticikličnih blažilnikov, kot je določeno v 6. in 7. členu tega sklepa, za ustrezne kreditne izpostavljenosti za posamezne države ter
tako izračunane tehtane stopnje po posameznih državah sešteje.
6. člen
(veljavna stopnja proticikličnega blažilnika
za posamezno državo)
(1) Za namen izračuna stopnje banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika banka upošteva veljavno stopnjo
proticikličnega blažilnika za posamezno državo, ki je objavljena
na spletni strani Banke Slovenije, v skladu z drugim do četrtim
odstavkom tega člena.
(2) Veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za ustrezne
kreditne izpostavljenosti v Republiki Sloveniji je stopnja, ki jo je
določila Banka Slovenije v skladu z 210. členom ZBan-2.
(3) Veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za ustrezne
kreditne izpostavljenosti v drugi državi članici je:
(a) stopnja, ki jo je določil imenovani organ te države članice,
če ta stopnja ne presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti
tveganjem,
(b) stopnja, ki jo je določil imenovani organ te države članice,
če ta stopnja presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem in je bila priznana s strani Banke Slovenije v skladu z drugim
odstavkom 213. člena ZBan-2,
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(c) stopnja v višini 2,5% zneska skupne izpostavljenosti
tveganjem, če stopnja, ki jo je določil imenovani organ te države
članice, presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem
in ni bila priznana s strani Banke Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 213. člena ZBan-2.
(4) Veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za ustrezne
kreditne izpostavljenosti v tretji državi je:
(a) stopnja, ki jo je Banka Slovenije določila za tretjo državo
v skladu s prvim ali drugim odstavkom 214. člena ZBan-2,
(b) če Banka Slovenije ni določila stopnje proticikličnega
blažilnika za tretjo državo:
(i) stopnja, ki jo je določil imenovani organ te tretje države, če ta stopnja ne presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti
tveganjem,
(ii) stopnja, ki jo je določil imenovani organ te tretje države, če ta stopnja presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti
tveganjem in je bila priznana s strani Banke Slovenije v skladu z
drugim odstavkom 213. člena ZBan-2,
(iii) stopnja v višini 2,5% zneska skupne izpostavljenosti
tveganjem, če stopnja, ki jo je določil imenovani organ te tretje
države, presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem
in ni bila priznana s strani Banke Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 213. člena ZBan-2,
(c) če Banka Slovenije ni določila stopnje proticikličnega
blažilnika za tretjo državo, niti je ni določil imenovani organ tretje
države oziroma imenovanega organa v tretji državi ni, stopnja v
višini 0%.
7. člen
(začetek uporabe veljavne stopnje proticikličnega blažilnika
za posamezno državo)
(1) Veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za posamezno
državo, ki je objavljena na spletni strani Banke Slovenije, se za
namen izračuna stopnje banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika uporablja od datuma, ki ga določi Banka Slovenije
oziroma imenovani organ države članice oziroma tretje države v
skladu z 215., 216. in 217. členom ZBan-2.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primeru
določitve stopnje proticikličnega kapitalskega blažilnika s strani
imenovanega organa tretje države veljavna stopnja proticikličnega
blažilnika za ustrezne kreditne izpostavljenosti v tretji državi začne
uporabljati po 12 mesecih od datuma, na katerega imenovani
organ tretje države objavi spremembo stopnje blažilnika.
(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena banka znižanje veljavne stopnje proticikličnega blažilnika
upošteva takoj.
3. POROČANJE
8. člen
(poročanje)
(1) Banka poroča Banki Slovenije o izračunani stopnji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika na posamični in konsolidirani podlagi v obliki obrazca PKB, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena
je datum predložitve za četrtletna poročila iz 3. člena Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, pri čemer banka prvo poročilo
predloži po stanju na dan 31. marca 2016.
(3) Banka pošlje poročilo iz prvega odstavka tega člena na
elektronski naslov: porocilaPKB@bsi.si.
4. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uveljavitev in uporaba sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.
Ljubljana, dne 21. julija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

3

Utež (v %)

Žig in podpis

Stopnja banki lastnega
proticikličnega kapitalskega
blažilnika (v %)
5 = 3*4

2

Vnese se naziv države, v kateri ima banka ustrezne kreditne izpostavljenosti.
Vnese se znesek kapitalske zahteve za kreditno tveganje za ustrezne kreditne izpostavljenosti v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega sklepa po posameznih državah. V vrstici Skupaj se
seštejejo posamezne kapitalske zahteve za kreditno tveganje.
3
Vnese se utež, izračunana kot razmerje med kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje iz stolpca 2 za posamezno državo in skupno kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje v vrstici Skupaj in
stolpcu 2.
4
Vnese se veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za posamezno državo, pridobljena na spletni strani Banke Slovenije.
5
Vnese se zmnožek stolpca 3 in 4 za vsako posamezno državo. V vrstici Skupaj se seštejejo stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika.
Sivega polja banka ne izpolnjuje.

1

4

Veljavna stopnja proticikličnega
blažilnika (v %)
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Datum:
Sestavil:
Telefonska št.:

Skupaj

1

Kapitalska zahteva za
kreditno tveganje
(v tisoč EUR)
2
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6324 /

Zap.
št.

___________________
(banka ali hranilnica)

Obrazec PKB

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
2307.

Št.

55 / 24. 7. 2015 /

Stran

6325

SKLEP
o merilih za stvarni vložek pri povečanju
osnovnega kapitala bank in hranilnic

se lahko uporabi le za povečanje osnovnega kapitala banke
z izdajo novih navadnih delnic, ki izpolnjujejo pogoje za kapitalske instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz 28. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 in jih banka izda z
namenom izpolnjevanja kapitalskih zahtev v delu, ki presega
kapitalske zahteve iz prvega odstavka 92. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena Banka Slovenije
zahteva popravek predloga sklepov skupščine za povečanje
osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, če takšno povečanje
osnovnega kapitala za pokrivanje kapitalskih zahtev v delu, ki
presega zahteve iz prvega odstavka 92. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013, ni ustrezno glede na oceno tveganj, ki jim banka
je ali bo izpostavljena pri svojem poslovanju.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

3. DOKUMENTACIJA

1. člen

4. člen

Sklep o merilih za stvarni vložek pri povečanju
osnovnega kapitala bank in hranilnic

Na podlagi sedmega odstavka 28. člena, drugega odstavka 254. člena v zvezi z 256. členom Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet
Banke Slovenije

(vsebina sklepa)

(splošno)

(1) Ta sklep določa:
(a) merila za stvarni vložek, ki se lahko upošteva pri
povečanju osnovnega kapitala banke in hranilnice (v nadaljevanju banke) na podlagi ukrepov zgodnjega posredovanja po
ZBan-2 in
(b) dokumentacijo, ki mora biti priložena predlogu sklepov
skupščine iz drugega odstavka 254. člena ZBan-2, ki se nanaša na povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom
po 256. členu ZBan-2.
(2) Določbe tega sklepa veljajo za banko na posamični
podlagi, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno
določa obveznost predložitve dokumentacije tudi na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela
1 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.

(1) Banka mora predlogu sklepov skupščine po drugem
odstavku 254. člena ZBan-2 za povečanje osnovnega kapitala
s stvarnim vložkom iz 3. točke tretjega odstavka 28. člena
ZBan-1 poleg informacij iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 256. člena ZBan-2 priložiti tudi dokumentacijo z
naslednjimi podatki:
(a) podroben opis predmeta stvarnega vložka;
(b) nominalna in tržna vrednost stvarnega vložka;
(c) navedba polnega naziva in naslova osebe, od katere
bo pridobljen stvarni vložek, vključno z navedbo obstoječega
deleža (neposredni in posredni), ki ga navedena oseba že ima
v banki ter navedba deleža po pridobitvi povečanja osnovnega
kapitala s stvarnim vložkom;
(d) izjavo imetnika predmeta stvarnega vložka, da bo
predmet stvarnega vložka po potrditvi sklepa o povečanju
osnovnega kapitala banke na skupščini banke prenesel na
banko;
(e) število navadnih delnic, ki bodo izdane na podlagi
stvarnega vložka ter shematski prikaz izpolnjevanja zahtevanih lastnosti iz 28. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z
relevantnimi pogoji iz regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, za upoštevanje navedenega kapitalskega instrumenta
v izračun kapitala ter skupni znesek povečanja osnovnega
kapitala banke;
(f) izračun kapitala in kapitalskih zahtev, vključno s kapitalskimi blažilniki, na posamični in konsolidirani podlagi po stanju
na zadnji dan meseca pred predložitvijo predloga sklepov
skupščine po drugem odstavku 254. člena ZBan-2, vključno z
višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma
postavkah ter projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev,
vključno s kapitalskimi blažilniki, za obdobje prihodnjih treh let,
prav tako z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma postavkah;
(g) predvidena delničarska struktura banke po povečanju
osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, zlasti navedba kvalificiranih imetnikov v banki s podatki o njihovih deležih;
(h) dokazila o izpolnjevanju predpisanih meril za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom iz 3. člena
tega sklepa;
(i) predviden časovni okvir za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom;
(j) statutarna pooblastila banke za povečanje osnovnega
kapitala banke s stvarnim vložkom (sklep skupščine, statut
banke, drugo);
(k) druga dejstva in okoliščine, povezane s povečanjem
osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom.
(2) Če namerava imetnik stvarnega vložka iz točke (c)
prvega odstavka tega člena pridobiti delež glasovalnih pravic
ali delež v kapitalu banke, ki je enak ali večji od kvalificiranega
deleža oziroma večji od razpona kvalificiranega deleža, za ka-

2. člen
(uporaba pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter predpisih,
izdanih na njuni podlagi.
2. MERILA ZA STVARNI VOŽEK
3. člen
(merila za stvarni vložek)
(1) Stvarni vložek, ki se lahko upošteva pri povečanju
osnovnega kapitala v skladu s 3. točko tretjega odstavka
28. člena ZBan-2, mora izpolnjevati najmanj naslednja merila:
(a) banki mora omogočati dokončno (brezpogojno), prosto in trajno razpolaganje z njim od trenutka vpisa povečanja
osnovnega kapitala v sodni register;
(b) vrednost stvarnega vložka mora biti relativno stabilna
glede na pretekla gibanja tržnih cen in predpostavke o prihodnjih gibanjih teh cen;
(c) hitra unovčljivost stvarnega vložka v denarno obliko.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora
stvarni vložek v obliki dolžniških vrednostnih papirjev izpolnjevati kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje
terjatev Eurosistema, kot jih določi Banka Slovenije v splošnih
pogojih o izvajanju okvira denarne politike.
(3) Povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom na podlagi 3. točke tretjega odstavka 28. člena ZBan-2
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terega je bilo izdano dovoljenje, mora banka v okviru predloga
sklepov skupščine po drugem odstavku 254. člena ZBan-2 za
povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom predložiti
tudi dovoljenje Banke Slovenije za pridobitev kvalificiranega
deleža.
4. KONČNI DOLOČBI
5. člen
(uporaba določb sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o primernem premoženju in dokumentaciji za izdajo
dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala bank in hranilnic
s stvarnim vložkom (Uradni list RS, št. 72/14).
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. julija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

2308.

Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic
o varnosti spletnih plačil

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju: ZBan-2) in
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o uporabi Smernic
o varnosti spletnih plačil
1. člen
V Sklepu o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil
(Uradni list RS, št. 47/15) se v 3. členu besedilo »s 15. avgustom 2015« nadomesti z besedilom »s 1. avgustom 2015«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. julija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2309.

Sistemska obratovalna navodila za prenosni
sistem zemeljskega plina

Na podlagi četrtega odstavka 268. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in v skladu z Aktom o
obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni
sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 17/15) izdaja
operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. po pridobitvi
soglasja Sveta Agencije za energijo št. 73-4/2015-09/213 z
dne 30. 6. 2015

SISTEMSKA
OBRATOVALNA NAVODILA
za prenosni sistem zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina akta)
(1) Ta akt ureja obratovanje in vodenje prenosnega sistema zemeljskega plina iz drugega člena tega akta (v nadaljnjem
besedilu: prenosni sistem).
(2) S tem aktom se določajo:
– tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje prenosnega sistema z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s plinom;
– pogoji za priključitev na sistem in način priključitve na
sistem;
– način izvajanja dostopa do sistema;
– pravila o delovanju virtualne točke prenosnega sistema;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopki za obratovanje prenosnega sistema v kriznih
stanjih;
– splošni pogoji za dobavo in odjem plina s prenosnega
sistema;
– tehnični pogoji za medsebojno priključitev in delovanje
sistemov različnih operaterjev sistema;
– pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za
dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str.
36; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 715/2009);
– pravila za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013 z
dne 14. oktobra 2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina
in dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2009 (UL L št. 273/5 z dne
15. 10. 2013; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 984/2013);
– pravila za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 z
dne 26. marca o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih (UL L št. z dne 27. 3. 2014;
v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 312/2014).
(3) S tem aktom se določajo vloge operaterja prenosnega sistema, uporabnikov prenosnega sistema, operaterjev
sistema, ki so povezani s prenosnim sistemom, dobaviteljev
zemeljskega plina, končnih odjemalcev zemeljskega plina in
drugih oseb, ki so vključene v prenos zemeljskega plina po
prenosnem sistemu ali izvajajo transakcije s količinami zemeljskega plina v tem sistemu, uporabljajo storitve operaterja prenosnega sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe
dejavnosti operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina
oziroma izvajajo projektiranje, gradnjo ter vzdrževanje prenosnega sistema.
(4) S tem aktom se urejajo vloge udeležencev na trgu,
opredeljene glede na pogodbene dogovore, obveznosti do
odjemalcev, izmenjavo podatkov ter pravila glede poravnave,
lastništva podatkov in odgovornosti za merjenje porabe.
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2. člen
(obseg uporabe akta)
(1) Ta akt se uporablja za vsa pravna razmerja v zvezi
s prenosnim sistemom, ki je v lasti družbe Plinovodi d.o.o.
kot operaterja prenosnega sistema (v nadaljnjem besedilu:
operater prenosnega sistema).
(2) Ta akt se uporablja tudi za prenosni sistem iz prejšnjega odstavka v času, ko pod pogoji iz Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) na
njem začasno opravlja gospodarsko javno službo dejavnost
operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina drug operater prenosnega sistema.
3. člen
(pogodbeno urejanje razmerij)
(1) Pogodbe, ki jih sklepa operater prenosnega sistema
z osebami iz tretjega odstavka 1. člena, morajo biti v skladu
s predpisi EU, zakonom ali z drugim predpisom, splošnim
aktom Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija)
ter tem aktom.
(2) Če se ta akt sklicuje na drug akt operaterja prenosnega sistema (notranji tehnični normativ, operativna navodila, …), tak akt zavezuje operaterja prenosnega sistema,
druge osebe pa le, če gre za akt, izdan po javnem pooblastilu.
4. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi v tem aktu imajo naslednji pomen:
– »član virtualne točke«: je pravna ali fizična oseba, ki
preko postopka registracije s sklenitvijo pogodbe o članstvu z
operaterjem prenosnega sistema pridobi pravice in obveznosti v zvezi s koriščenjem storitev virtualne točke;
– »članstvo v virtualni točki«: je status člana od dneva
sklenitve pogodbe o članstvu do prenehanja članstva skladno
s tem aktom;
– »energija« je v enoti (kWh) izražena toplotna energija,
ki se sprosti pri zgorevanju zemeljskega plina in se izračuna
na podlagi količine in kurilnosti zemeljskega plina;
– »kurilnost«: pomeni zgornjo kurilnost ali zgornjo kalorično vrednost zemeljskega plina, to je množina toplote, ki se
sprosti pri popolnem zgorevanju zemeljskega plina z zrakom,
kjer voda popolnoma kondenzira. Podaja se v enoti kWh/m3
pri temperaturi zgorevanja 25°C in pri temperaturi zemeljskega plina 0 °C ter pri standardnem tlaku 1,01325 bar;
– »MRP, MP« je postaja, kjer se izmeri predana količina
zemeljskega plina za enega ali več odjemalcev in je opremljena z napravami ter opremo za čiščenje, merjenje in regulacijo
pretoka in tlaka ter merjenje temperature zemeljskega plina;
– »nesorazmerni stroški«: pomenijo stroške, ki jih v
zvezi s priključitvijo na prenosni sistem krije uporabnik sistema, in sicer v takšni višini, ki zagotavlja ekonomsko upravičenost investicije v nov priključek;
– »normni kubični meter«: (v nadaljnjem besedilu:
Nm3): pomeni količino zemeljskega plina v volumnu enega
kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 0 °C;
– »nova tehnična zmogljivost« pomeni investicijo v
prenosni sistem z izgradnjo nove povezovalne točke ali rekonstrukcijo obstoječih povezovalnih točk tako, da se poveča
njihova tehnična zmogljivost;
– »oprema MRP, MP, RP« je vsa strojna in elektro
oprema znotraj gradbenega objekta in pripadajoča ostala
oprema zunaj gradbenega objekta do ograje oziroma drugače
varovane okolice. Sestavljena je iz vstopnega in izstopnega
plinovoda, do ločitvenih zapornih elementov in opreme, ki
se uporablja za regulacijo tlaka plina in zaščito pred preseganjem nastavljenega tlaka plina v nadzorovanem procesu,
kjer se izmeri predana količina zemeljskega plina za enega
ali več odjemalcev;
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– »pogodbena zmogljivost«: pomeni zmogljivost, ki jo
je operater prenosnega sistema v skladu s pogodbo o prenosu
dodelil uporabniku sistema;
– »povezovalna točka« pomeni mejno vstopno ali mejno
izstopno točko, v kateri je prenosni sistem v Republiki Sloveniji
povezan s prenosnim sistemom v sosednjih državah;
– »priključno mesto«: pomeni točko na prenosnem sistemu, kjer je oziroma bo priključen plinovod, s katerim upravlja
uporabnik;
– »priključek«: pomeni plinovod ali del plinovoda, vključno s potrebnimi zgradbami in opremo MRP ali MP ter sistemom povezanih naprav, ki je namenjen povezavi prenosnega
sistema in odjemnega mesta oziroma distribucijskega sistema;
– »primarni trg«: pomeni trg, na katerem operater prenosnega sistema trguje neposredno z zmogljivostjo;
– »razpoložljiva zmogljivost« pomeni tisti del tehnične
zmogljivosti, ki ni dodeljena in je v danem trenutku na razpolago v sistemu;
– »sekundarni trg« pomeni trg zmogljivosti na posamezni relevantni točki, na katero se nanaša pogodba o prenosu;
– »varianta 1« pomeni model za zagotavljanje informacij,
kjer informacije za nednevno merjene prevzeme in dnevno
merjene prevzeme temeljijo na porazdelitvi izmerjenih pretokov
v dnevu dobave plina;
– »zgradba MRP, MP, RP« je gradbeni del objekta, vključno z ograjeno oziroma drugače varovano okolico;
– »zmogljivost«: pomeni največji možni pretok, izražen
v energijski enoti (kWh/h).
(2) Za izraze, ki v tem aktu niso opredeljeni, se uporablja
pomen kot ga določa EZ-1 in Uredba (ES) 715/2009.
II. OPREDELITEV PRENOSNEGA SISTEMA
1. Prenosni sistem
5. člen
(splošna določba)
(1) Prenosni sistem obsega vse prenosno plinovodno
omrežje, vključno s skladiščno zmogljivostjo plinovoda, ter vse
objekte, s katerimi se opravljajo sistemske storitve.
(2) Prenosni sistem sestavljajo:
– prenosno plinovodno omrežje;
– sistem povezanih naprav;
– sistem vodenja;
– kompresorske postaje;
– regulacijske, merilne in merilno-regulacijske postaje;
– objekti, naprave in oprema za obratovanje, vzdrževanje
in upravljanje prenosnega sistema.
(3) Sestavni del prenosnega sistema so tudi stvarne in
druge pravice na nepremičninah, potrebne za gradnjo, rekonstrukcijo, razvoj, obratovanje, nadzor in vzdrževanje objektov,
naprav in omrežij iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(prenosno plinovodno omrežje)
(1) Prenosno plinovodno omrežje sestavljajo:
– plinovodno omrežje, namenjeno izvajanju prenosa zemeljskega plina;
– plinovodno omrežje, ki ne glede na njegovo tlačno stopnjo v skladu z zakonom sestavlja prenosni sistem;
– povezovalni plinovodi za povezavo z drugimi prenosnimi
sistemi, skladišči zemeljskega plina, napravami za utekočinjen
zemeljski plin (v nadaljnjem besedilu: UZP) in pridobivalnim
omrežjem;
– priključki za priključitev uporabnikov sistema;
– drugi plinovodi, ki so funkcionalno del prenosnega sistema in potrebni za njegovo obratovanje.
(2) Sistem povezanih naprav sestavljajo vsi objekti in
naprave, povezani s plinovodnim sistemom, ki so potrebni za
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njegovo obratovanje, vzdrževanje, varovanje in nadzor, kot so
premostitve, kanali, oznake plinovodov ter zračne oznake, katodna zaščita, telekomunikacijski vodi ob plinovodnem sistemu,
opozorilne naprave, sekcijske zaporne postaje in razdelilne
postaje, naprave za kromatografijo in podobno.
(3) Mejo med prenosnim plinovodnim sistemom in drugimi
omrežji ter napravami določi operater prenosnega sistema z
lastniki ali upravljalci teh drugih omrežij in naprav tako, da je
zagotovljeno varno in zanesljivo obratovanje, nadzor in vzdrževanje prenosnega sistema, in da v prenosni sistem niso
vključeni plinovodi in omrežja, ki za ta namen niso potrebna.
(4) Meja med pridobivalnim omrežjem in prenosnim sistemom je zunanja meja merilno-regulacijske postaje prenosnega
sistema.
(5) Meja med prenosnim sistemom in distribucijskim sistemom oziroma med objekti in napravami končnih odjemalcev,
je praviloma izolacijska prirobnica, ki se nahaja približno 1 m
izven merilne oziroma merilno-regulacijske postaje v smeri
distribucijskega sistema ali končnega odjemalca na prenosnem
sistemu.
7. člen
(sistem vodenja)
Sistem vodenja sestavljajo:
– stavba, del stavbe ali prostori, namenjeni za izvajanje
nalog sistema vodenja, skupaj s pomožnimi prostori, vključno
z dispečerskim centrom; v primeru dela stavbe ali posameznih
prostorov spadajo k sistemu vodenja tudi pripadajoči skupni
deli stavbe;
– informacijski sistem za vodenje prenosnega sistema
z vso potrebno programsko opremo in podatkovnimi bazami;
– telekomunikacijski sistem za vodenje prenosnega sistema;
– telemetrijski sistem za vodenje prenosnega sistema;
– naprave za zagotavljanje napajanja z električno energijo;
– naprave in postroji za varovanje sistema vodenja;
– vsa potrebna oprema za delovanje sistema vodenja.
8. člen
(postaje)
(1) Kompresorska postaja obsega:
– stavbo ali več stavb, namenjenih vgradnji naprav in
postrojev za kompresijo plina v prenosnem sistemu, namestitvi
opreme, potrebne za obratovanje in vzdrževanje teh naprav
in postrojev ter delu osebja, ki je potrebno za obratovanje in
vzdrževanje teh naprav in postrojev, vključno z vsemi priključki
in pomožnimi objekti;
– vstopni plinovod do ločitvenega zapornega elementa in
izstopni plinovod, vključno z vsemi napeljavami, napravami in
elementi plinovoda;
– naprave za zagotavljanje elektroenergetskega napajanja;
– naprave za dvig tlaka zemeljskega plina;
– naprave za hlajenje zemeljskega plina;
– naprave za komprimiran zrak;
– naprave za segrevanje zemeljskega plina;
– terminalne in procesne naprave informacijskega in telekomunikacijskega sistema;
– objekte in naprave za varovanje kompresorske postaje;
– objekte in naprave za zagotavljanje požarne varnosti;
– objekte in naprave za vzdrževanje kompresorske postaje;
– drugo potrebno opremo za obratovanje, vzdrževanje,
nadzor in varovanje kompresorske postaje.
(2) Regulacijska postaja obsega:
– stavbo ali več stavb, namenjenih vgradnji naprav in
postrojev za regulacijo tlaka plina in zaščito pred preseganjem
nastavljenega tlaka plina v nadzorovanem procesu, namestitvi
opreme, potrebne za obratovanje in vzdrževanje teh naprav
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in postrojev ter delu osebja, ki je potrebno za obratovanje in
vzdrževanje teh naprav in postrojev, vključno z vsemi priključki
in pomožnimi objekti;
– vstopni in izstopni plinovod do ločitvenih zapornih elementov, vključno z vsemi vmesnimi napeljavami in elementi
plinovoda;
– naprave za regulacijo tlaka zemeljskega plina;
– naprave za segrevanje zemeljskega plina;
– naprave za zagotavljanje napajanja z električno energijo;
– objekte in opremo za varovanje regulacijske postaje;
– objekte in opremo za zagotavljanje požarne varnosti;
– potrebno opremo za obratovanje in vzdrževanje regulacijske postaje.
(3) Merilno-regulacijska postaja obsega:
– stavbo ali več stavb, namenjeno vgradnji naprav, postrojev in opreme za izmero predane količine zemeljskega plina za
enega ali več odjemalcev ter za čiščenje, merjenje in regulacijo
pretoka, tlaka in temperature zemeljskega plina, vključno z vsemi
priključki in pomožnimi objekti ali
– mobilni objekt ali več mobilnih objektov namenjenih vgradnji naprav, postrojev in opreme za izmero predane količine
zemeljskega plina za enega ali več odjemalcev ter za čiščenje,
merjenje in regulacijo pretoka, tlaka in temperature zemeljskega
plina, vključno z vsemi priključki in pomožnimi objekti;
– vstopni in izstopni plinovod do ločitvenih zapornih elementov in izstopni plinovod do meje med prenosnim sistemom
in distribucijskim sistemom oziroma med objekti in napravami
končnih odjemalcev;
– naprave za merjenje pretoka in drugih potrebnih parametrov;
– naprave za regulacijo tlaka zemeljskega plina;
– naprave za segrevanje zemeljskega plina;
– naprave za zagotavljanje napajanja z električno energijo;
– objekte in opremo za varovanje regulacijske postaje;
– objekte in opremo za zagotavljanje požarne varnosti;
– potrebno opremo za obratovanje in vzdrževanje merilno-
regulacijske postaje.
(4) Merilna postaja obsega:
– stavbo ali več stavb, namenjeno vgradnji naprav, postrojev in opreme za izmero predane količine zemeljskega plina za
enega ali več odjemalcev ter za čiščenje zemeljskega plina in
merjenje pretoka, tlaka in temperature zemeljskega plina, vključno z vsemi priključki in pomožnimi objekti;
– vstopni in izstopni plinovod do ločitvenih zapornih elementov in izstopni plinovod do meje med prenosnim sistemom
in distribucijskim sistemom oziroma med objekti in napravami
končnih odjemalcev;
– naprave za merjenje pretoka in drugih potrebnih parametrov;
– naprave za merjenje tlaka zemeljskega plina;
– naprave za segrevanje zemeljskega plina;
– naprave za zagotavljanje napajanja z električno energijo;
– objekte in opremo za varovanje merilne postaje;
– objekte in opremo za zagotavljanje požarne varnosti;
– potrebno opremo za obratovanje in vzdrževanje merilno-
regulacijske postaje.
9. člen
(objekti, naprave in oprema za vzdrževanje
in opravljanje sistemskih storitev)
Prenosni sistem sestavljajo tudi:
– stavbe, deli stavbe ali prostori, namenjeni za vgradnjo ali
shranjevanje naprav in opreme za izvajanje nujnih vzdrževalnih
del na prenosnem sistemu in opravljanju sistemskih storitev,
izvajanju teh del in osebju za izvajanje teh del (klicni center,
prostori za vzdrževalno osebje …), skupaj s pomožnimi prostori;
v primeru dela stavbe ali posameznih prostorov spadajo k tem
prostorom tudi pripadajoči skupni deli stavbe;
– vgrajene in premične naprave ter oprema, potrebna
za izvajanje nujnih vzdrževalnih del na prenosnem sistemu in
opravljanju sistemskih storitev;
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– vgrajene in premične naprave ter oprema, potrebna za
izvajanje nadzora prenosnega sistema;
– informacijski in telekomunikacijski sistemi, naprave in
oprema za obveščanje o stanju prenosnega sistema, kolikor
niso vključene v prej navedene sestavine prenosnega sistema.
2. Pravni status in evidence v zvezi
s prenosnim sistemom
10. člen
(pravni status prenosnega sistema)
(1) Vsi objekti, naprave, omrežja, oprema in pravice iz 5.,
6., 7., 8., in 9. člena tega akta so prenosni sistem.
(2) Objekti, naprave in omrežja prenosnega sistema,
vključno s pripadajočimi pravicami iz tretjega odstavka 5. člena
tega akta, ki so infrastruktura v skladu z EZ-1 in podzakonskim
predpisom za njegovo izvrševanje, sestavljajo infrastrukturo v
smislu tega zakona in predpisov.
(3) Objekti, naprave in omrežja prenosnega sistema, ki so
gospodarska javna infrastruktura v skladu z zakonom, ki ureja
področje graditve objektov in predpisi za njegovo izvajanje,
sestavljajo energetsko infrastrukturo.
11. člen
(lastništvo prenosnega sistema)
Operater prenosnega sistema mora v skladu z zakonom,
ki ureja energetiko oziroma plinsko gospodarstvo, biti lastnik
vseh objektov, naprav, omrežij in opreme ter nosilec vseh potrebnih pravic na stvareh iz 5., 6., 7., 8., in 9. člena tega akta,
ki sestavljajo prenosni sistem, s katerim opravlja dejavnost in
naloge operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.
12. člen
(evidence v zvezi s prenosnim sistemom)
(1) Operater prenosnega sistema vodi eno ali več evidenc
podatkov o tehničnih in lokacijskih značilnostih stvari ter pravnih lastnosti pravic, ki sestavljajo prenosni sistem po 5., 6., 7.,
8., in 9. členu tega akta.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka operater prenosnega
sistema vodi tako, da omogočajo varno ter zanesljivo obratovanje prenosnega sistema, nadzor prenosnega sistema in
varnostnih in varovalnih pasov plinovodov, zagotavljanje podatkov za projektiranje in poseganje v prostor v varnostnem ali
varovalnem pasu plinovodov, zagotavljanje podatkov za načrtovanje razvoja prenosnega sistema in njegovega obnavljanja
ter zagotavljanje podatkov za izvajanje drugih nalog operaterja
prenosnega sistema.
(3) Evidence iz prvega odstavka morajo biti vodene in
oblikovane tako, da omogočajo hkratno vodenje evidenc infrastrukture iz 462. člena EZ-1 in vodenje zbirnega katastra
gospodarske javne infrastrukture, ki je del prenosnega sistema.
(4) V zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
mora operater prenosnega sistema vnesti vse izdelane geodetske načrte za novogradnje plinovodov, ki bodo postali sestavni
del prenosnega sistema in te podatke redno posodabljati.
III. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI
ZA VARNO OBRATOVANJE PRENOSNEGA SISTEMA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE
Z ZEMELJSKIM PLINOM
1. Zagotavljanje varnega, zanesljivega
in učinkovitega obratovanja prenosnega sistema
13. člen
(splošne obveznosti operaterja prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema zagotavlja varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje prenosnega sistema z ustre-
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znim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem sistema in druge
opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad
prenosnim sistemom ter nadziranjem vseh posegov v varovalnem pasu plinovodov.
(2) Ne glede na druge določbe tega akta operater prenosnega sistema izvede vse potrebne organizacijske in druge
ukrepe, da omogoči čim prejšnje ugotavljanje motenj v obratovanju prenosnega sistema, njihovo odpravo in ukrepe za
obratovanje do odprave motenj. Operater prenosnega sistema
svojo organiziranost in delovanje opravlja tako, da lahko neprekinjeno sprejema prijave uporabnikov sistema o motnjah pri
odjemu zemeljskega plina.
(3) Operater prenosnega sistema in uporabniki sistema
so dolžni pri opravljanju svoje dejavnosti s skrbnostjo dobrega
gospodarja neprestano skrbeti za največjo mero varnosti obratovanja prenosnega sistema in omrežij, ki so priključena na
prenosni sistem, ter energetskih objektov, naprav in napeljav.
(4) Operater prenosnega sistema s priključitvijo objektov,
naprav in napeljav odjemalcev zemeljskega plina na prenosni
sistem ne prevzema odgovornosti za tehnično brezhibno in
varno obratovanje in delovanje teh objektov, naprav in napeljav,
ki izhaja iz predloženih uporabnih dovoljenj oziroma ustreznih
dokumentov, skladno z določili tega akta.
14. člen
(obveznosti uporabnikov sistema)
(1) Uporabnik prenosnega sistema je dolžan zagotoviti
operaterju prenosnega sistema prost dostop do plinovoda,
postaj in merilnih naprav, kadar se le-ta nahaja na njegovih
nepremičninah.
(2) Uporabnik prenosnega sistema, ki zaradi višje sile,
nepredvidenih vzdrževalnih del, motenj na prevzemnem ali
predajnem mestu ali drugih razlogov ne more prevzemati oziroma predajati plina v skladu z nominacijo, je ob nastopu takih
razmer dolžan o tem takoj obvestiti operaterja prenosnega
sistema.
(3) Uporabnik prenosnega sistema je pred začetkom odjema zemeljskega plina dolžan operaterju prenosnega sistema
javiti po posameznih odjemnih mestih upravljavce energetskih
naprav in dežurne kontaktne osebe, odgovorne za njihovo
vzdrževanje, vključno s kontaktnimi podatki. O spremembah
teh podatkov je dolžan uporabnik prenosnega sistema nemudoma obvestiti operaterja prenosnega sistema. Na vsak poziv
operaterja prenosnega sistema mu je uporabnik prenosnega
sistema dolžan po odjemnih mestih posredovati tudi vse podatke, ki jih ta operater potrebuje za pripravo načrta nujnih
ukrepov.
15. člen
(ukrepanje v primeru ogroženosti prenosnega sistema)
Operater prenosnega sistema pripravi in izdela navodila
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter v primeru ogroženosti prenosnega sistema
ravna v skladu z njimi.
16. člen

Uradni list Republike Slovenije
ekipe, ki so sposobne izvesti vse potrebne posege za odpravo
poškodb oziroma motenj na prenosnem sistemu in organizacijo
potrebnih popravil za vzpostavitev uravnoteženega delovanja v
najkrajšem možnem času.
(5) Če pride do poškodbe, motnje ali okvare na prenosnem sistemu iz razlogov višje sile ali ravnanja tretjih oseb in
ravna operater prenosnega sistema v skladu s tem členom in
drugimi predpisi ter splošnimi akti, ni odškodninsko odgovoren
zaradi začasne omejitve ali prekinitve prenosa zemeljskega plina, če ni drugih temeljev za obstoj odškodninske odgovornosti
po splošnih pravilih obligacijskega prava.
17. člen
(zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom)
(1) Operater prenosnega sistema je dolžan za zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom izvajati vse naloge,
ki izhajajo iz Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje
zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta
2004/67/ES (UL L št. 295 z dne 12. 11. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 994/2010), EZ-1 in načrtov pristojnega
organa Republike Slovenije, pripravljenih na njeni podlagi.
(2) V primeru izrednih razmer mora operater prenosnega sistema v okviru varnega obratovanja sistema omogočiti
prenos za dobavo zemeljskega plina zaščitenim odjemalcem
in drugim odjemalcem, skladno z načrtom pristojnega organa.
2. Postopki za obratovanje prenosnega sistema
v kriznih stanjih
18. člen
(obratovanje v kriznih stanjih)
(1) Krizno stanje na prenosnem sistemu je vsak dogodek
ali okoliščina, zaradi katere je moteno uravnoteženo obratovanje dela ali celotnega prenosnega sistema, prekinjen prenos ali
ustavljena dobava zemeljskega plina.
(2) V primeru kriznih stanj prenosnega sistema ima operater prenosnega sistema pravico in obveznost, da takoj izvede
možne tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter
vzpostavi nemoten prenos zemeljskega plina.
(3) Kadar operater prenosnega sistema delno ali v celoti
ne izpolni pogodbenih obveznosti zaradi nastopa kriznega stanja je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti
do uporabnikov.
(4) V času trajanja kriznega stanja je uporabnik dolžan
plačevati uporabo sistema skladno s splošnim aktom agencije,
ki ureja omrežnino za uporabo prenosnega sistema, uporabnik
pa ni dolžan plačevati uporabo sistema, če je krizno stanje
posledica višje sile.
(5) O nastanku kriznega stanja je operater prenosnega
sistema dolžan nemudoma na najhitrejši način pisno obvestiti
prizadete uporabnike prenosnega sistema.
3. Nadzor in zavarovanje prenosnega sistema
19. člen

(ukrepanje v primeru poškodb, motenj in okvar)

(označevanje plinovodov prenosnega sistema)

(1) Operater prenosnega sistema mora nemudoma in v
najkrajšem možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe
in okvare, ki se pojavijo na prenosnem sistemu.
(2) Informacije o motnjah v delovanju, poškodbah ali
okvarah na prenosnem sistemu ter o nenadnih dogodkih, ki
vplivajo na delovanje dela ali celotnega prenosnega sistema,
mora dispečerski center nemudoma posredovati dežurnim ekipam.
(3) Dispečerski center s pomočjo dežurnih ekip nemudoma izvede vse možne posege na prenosnem sistemu za
preprečevanje materialne škode in poškodb ljudi.
(4) Operater prenosnega sistema ima v ustreznem stanju
pripravljenosti organizirane in opremljene strokovne operativne

(1) Potek plinovoda mora biti nadzemno označen z označevalnimi tablami, oznakami za nadzor trase plinovoda iz zraka
ter opozorilnimi tablami.
(2) Pri plinovodih z delovnim tlakom do vključno 16 barov
so označene spremembe smeri osi plinovoda z označevalnimi
tablami, na katerih morajo biti naslednje oznake:
– številka;
– premer;
– globina in
– odmik plinovoda od postavljenega stebrička.
(3) Pri gradnji je treba plinovodno cev označiti s položitvijo opozorilnega traku z napisom »PLINOVOD« 0,50 m nad
plinovodom.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Pri plinovodih z delovnim tlakom nad 16 barov je
treba najmanj na vsakih 1000 m ravnega dela visokotlačnega plinovoda ter na vseh izrazitejših spremembah smeri osi
plinovoda postaviti stebričke za vertikalno signalizacijo. Ti
so praviloma postavljeni na razdalji najmanj 0,80 m od osi
plinovodne cevi.
(5) Pri križanjih, kot so ceste, vodotoki, železniški tiri in podobno, je treba ne glede na delovni tlak na obeh straneh objekta, ki ga plinovod križa, postaviti označbe ali opozorilne table.
20. člen
(nadzor prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema mora zagotoviti reden
nadzor nad objekti in napravami prenosnega sistema ter redno
pregledovati plinovode in njihove varnostne pasove.
(2) Operater prenosnega sistema zagotovi fizično varovanje objektov in naprav prenosnega sistema glede na stopnjo
njihove ogroženosti upoštevaje tveganja, katerim so izpostavljeni.
(3) Operater prenosnega sistema podrobneje uredi obveznosti in postopke v zvezi z nadzorom, pregledi in fizičnim
varovanjem z internimi navodili.
4. Zagotavljanje uravnoteženih obratovalnih razmer
v prenosnem sistemu
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(3) Dispečerski center operaterja prenosnega sistema
mora biti na primeren način informacijsko povezan z dispečerskimi centri operaterjev drugih prenosnih sistemov, na katerih
sisteme meji oziroma je z njimi povezan sistem operaterja
prenosnega sistema. Postopek dela dispečerjev je urejen z
internimi navodili za delo operaterja prenosnega sistema.
(4) Vse prejete informacije o motnjah v obratovanju prenosnega sistema oziroma posameznih plinovodnih objektov ali
nenavadnih dogodkih se zabeležijo v dispečerski dnevnik in
analizirajo. Na podlagi ugotovitev se izvedejo potrebni ukrepi
za odpravo motenj in vzpostavitev uravnoteženega obratovanja
prenosnega sistema.
24. člen
(koordinacija s sosednjimi sistemi)
(1) Operater prenosnega sistema ima v svojem dispečerskem centru stalno povezavo z operaterji sosednjih prenosnih omrežij za potrebe koordinacije s sosednjimi prenosnimi
sistemi.
(2) Pri upravljanju prenosnega sistema operater prenosnega sistema upošteva pogodbena določila pogodb o prenosu
z uporabniki prenosnega sistema in bilančnih pogodb z nosilci
bilančnih skupin.
5. Vzdrževanje prenosnega sistema

21. člen

25. člen

(splošna obveznost operaterja prenosnega sistema)

(splošna obveznost vzdrževanja)

(1) Operater prenosnega sistema skrbi za uravnotežene
obratovalne razmere v prenosnem sistemu.
(2) V okviru tehničnih možnosti je operater prenosnega
sistema dolžan izravnavati pretočno-tlačne razmere v prenosnem sistemu tako, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje.
(3) Za potrebe upravljanja prenosnega sistema in obračuna storitev ter ugotavljanja količin zemeljskega plina, ki je bil
sprejet v prenosni sistem oziroma predan iz njega, morajo biti
na vseh vstopnih in izstopnih točkah ustrezne merilne naprave.

(1) Operater prenosnega sistema je dolžan tekoče vzdrževati prenosni sistem tako, da je ves čas ohranjena njegova
funkcionalna in obratovalna usposobljenost in varnost delovanja.
(2) Operater prenosnega sistema je dolžan izvesti dopolnitve prenosnega sistema tako, da vzdržuje objekte in naprave
prenosnega sistema s tem, da jih občasno obnovi, zamenja
iztrošene sestavne dele in/ali spremeni njihovo konstrukcijo
in s tem poveča njihovo vrednost, podaljša dobo obratovanja
in izboljša značilnosti obratovanja (investicijsko vzdrževanje).
(3) Operater prenosnega sistema prenosni sistem vzdržuje ob upoštevanju najboljših praks in sodobnih tehnologij,
pri tem posebno skrbnost namenja varnosti, zanesljivosti in
učinkovitosti naprav za prenos.
(4) Operater prenosnega sistema je dolžan namenjati
ustrezno pozornost varstvu okolja ter zagotavljanju ustreznih
načinov za izpolnitev okoljskih ciljev.

22. člen
(zagotavljanje plina za delovanje sistema)
Za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja
prenosnega sistema si operater prenosnega sistema zagotovi dobavo zemeljskega plina za pokrivanje lastne rabe po
preglednih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih
ob upoštevanju tehničnih zahtev in zahtev glede zanesljivosti
dobave zemeljskega plina.
23. člen
(dispečerski center)
(1) Operater prenosnega sistema organizira dispečersko
službo, ki izvaja neprekinjeni 24-urni nadzor nad obratovanjem
in upravljanje prenosnega sistema.
(2) Nadzor nad obratovanjem in upravljanje prenosnega
sistema se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme, ki omogoča:
– spremljanje procesnih parametrov zemeljskega plina
(fizikalnih in kemičnih značilnosti plina, ki so pomembne za
prenos plina) in upravljanje prenosnega sistema;
– evidentiranje vstopnih in izstopnih količin ter procesnih
parametrov plina v prenosnem sistemu;
– ugotavljanje količin plina v prenosnem sistemu;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer
v prenosnem sistemu;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer;
– nadzor nad obratovanjem in upravljanje ključnih objektov na prenosnem sistemu kot npr. merilno-regulacijskih postaj,
kompresorskih postaj in drugih objektov.

26. člen
(načrti vzdrževanja)
(1) Operater prenosnega sistema zagotavlja učinkovito vzdrževanje prenosnega sistema z izdelavo letnih načrtov
tekočega vzdrževanja s popisom predvidenih del in posegov.
(2) Dopolnitve prenosnega sistema iz drugega odstavka
prejšnjega člena izvaja operater prenosnega sistema na podlagi okvirnih dvoletnih načrtov vzdrževalnih del.
(3) Če je zaradi izrednih dogodkov potrebno izvesti določena dela vzdrževanja, se v teku načrtovanega obdobja, takoj
po nastanku izrednih dogodkov načrt vzdrževanja ustrezno
spremeni oziroma dopolni.
27. člen
(vzdrževalna dela)
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
prenosnega sistema je operater prenosnega sistema dolžan
izvajati načrtovana in druga potrebna vzdrževalna dela.
(2) V primeru motenj ali okvar na prenosnem sistemu,
ki vplivajo ali bi lahko vplivale na njegovo varno in zanesljivo
obratovanje, operater prenosnega sistema izvede izredna in
nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega in zanesljivega
delovanja prenosnega sistema v najkrajšem možnem času.
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(3) Dela iz prejšnjih dveh odstavkov obsegajo predvsem:
– zaščito pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi
vplivi;
– preventivne preglede;
– popravila in rekonstrukcije prenosnega sistema;
– vzdrževanje prenosnega sistema;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varovalnem pasu;
– servisiranje in zamenjave opreme.
(4) Dela iz prejšnjega odstavka, ki povzročijo začasno
omejitev ali prekinitev prenosa plina, operater prenosnega
sistema izvaja skladno z 58. členom tega akta. O nameravani
izvedbi del operater prenosnega sistema obvesti uporabnike v
skladu s tretjim odstavkom 273. člena EZ-1.
(5) V pogodbi o prenosu ali drugi ustrezni pogodbi je treba
zagotoviti, da operater prenosnega sistema ne odgovarja za
škodo, ki odjemalcu ali uporabniku sistema nastane zaradi
začasne omejitve ali prekinitve prenosa zemeljskega plina, če
ravna v skladu s prejšnjim odstavkom in za nastanek razloga
za vzdrževalna dela ni odškodninsko odgovoren po splošnih
pravilih obligacijskega prava.

– nujno odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč ter
drugih poškodb prenosnega sistema;
– nujna dela vzdrževanja prenosnega sistema;
– dela, ki so potrebna zaradi dovoljenih posegov tretjih
oseb v varovalni pas prenosnega sistema;
– dela, ki so potrebna zaradi dovoljene priključitve novih
uporabnikov sistema;
– izvedbo investicije, za katero je uporabnik sistema zagotovil pokritje nesorazmernih stroškov;
– izvedbo investicij, ki so potrebne za odpravo lokalnih
ozkih grl na prenosnem sistemu.
(3) Operater prenosnega sistema mora kot dober gospodar skleniti zavarovalne pogodbe za zavarovanje tveganj, ki
so povezana z izvrševanjem izvajanja dejavnosti operaterja
prenosnega sistema. Obseg in vsota zavarovanj morata vključevati tudi strojelomno in požarno zavarovanje in zavarovanje
odgovornosti operaterja prenosnega sistema za neposredno
škodo, povzročeno tretjim osebam.

28. člen

(1) Operater prenosnega sistema mora projektirati in graditi objekte, ki sestavljajo prenosni sistem, skladno s tehničnimi
predpisi, in jih opremljati z napravami, ki izpolnjujejo zahteve
teh predpisov.
(2) Pri projektiranju in gradnji prenosnega sistema ter
opremljanju objektov z napravami je treba upoštevati rešitve
in ukrepe, ki izkazujejo zadnje stanje tehnike, razen če ni s
predpisi iz prejšnjega odstavka določeno drugače.
(3) Zadnje stanje tehnike in tehnične predpise iz tega
člena morajo upoštevati tudi vse druge osebe, ki projektirajo
ali gradijo dele prenosnega sistema.

(predvidena dela na prenosnem sistemu)
(1) Predvidena dela je operater prenosnega sistema dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, in
izbrati čas, ki čim manj prizadene odjemalce zemeljskega plina.
Za izbiro primernega časa lahko operater prenosnega sistema
od uporabnikov sistema zahteva podatke o predvideni uporabi
prenosnega sistema. Za začasno omejitev ali prekinitev prenosa ali dobave zemeljskega plina, ki je posledica izvedbe teh
del, operater prenosnega sistema ni odškodninsko odgovoren.
(2) Operater prenosnega sistema mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma
odjemalce iz prejšnjega odstavka. Kot pravočasno obvestilo
se šteje obvestilo, poslano uporabnikom sistema oziroma odjemalcem, najmanj mesec pred začetkom del.
(3) Če je operater prenosnega sistema pozvan, da izvede
na prenosnem sistemu določena dela zaradi potrebe tretjih
oseb, izvede ta dela na njihove stroške, po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike. Operater prenosnega sistema o izvedbi del predhodno
sklene ustrezen pismeni sporazum oziroma pogodbo.
(4) Operater prenosnega sistema začne z deli na zahtevo
tretje osebe potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z
vsemi prizadetimi uporabniki prenosnega sistema. Kolikor so
posledice teh del motnje v delovanju dela ali celotnega prenosnega sistema, nosi stroške odprave motenj in morebitno
škodo uporabnikov naročnik teh del.
(5) Izvedbo del lahko operater prenosnega sistema prepusti tudi tretji osebi, kolikor ta oseba dokaže, da ima za izvedbo
teh del izbranega usposobljenega izvajalca. Dela se morajo
izvajati skladno z operativnimi tehničnimi navodili operaterja
prenosnega sistema.
6. Tehnične zahteve in smernice za prenosni sistem
29. člen
(splošne določbe)
(1) Pri umeščanju v prostor, projektiranju in graditvi objektov, ki sestavljajo prenosni sistem, kot tudi pri njihovem opremljanju z napravami, operater prenosnega sistema upošteva
zadnje stanje tehnike in uporablja najboljše ekonomsko upravičene rešitve in tehnologije, tako da je v največji možni meri
zagotovljena varnost, zanesljivost in učinkovitost prenosnega
sistema ter zasledovanje ciljev varovanja in izboljševanja okolja.
(2) Operater prenosnega sistema izvede tudi gradnje,
rekonstrukcije ali obnove, ki niso predvidene v veljavnem 10-letnem razvojnem načrtu omrežja, če gre za:

30. člen
(tehnične zahteve)

31. člen
(opustitev dela prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema lahko opusti del prenosnega sistema s tem, da ga preneha uporabljati za izvajanje
prenosa zemeljskega plina.
(2) Opustitev dela prenosnega sistema je dopustna:
– če je zaradi iztrošenosti tega dela prenosnega sistema
njegovo nadaljnje obratovanje nevarno ali neizvedljivo, pa zaradi nadomestnih zmogljivosti sistema investicijska vlaganja v
ta del sistema niso potrebna oziroma ekonomsko upravičena;
– če se na mestu opuščenega plinovoda zgradi nov
plinovod, pa je zaradi tega treba dosedanji plinovod opustiti
in razgraditi;
– če gre za priključni plinovod ali drug del prenosnega sistema, ki je namenjen le enemu ali več določenih uporabnikov,
ki zaradi opustitve priključka ali trajnega odklopa ne odjemajo
plina več na zadevnem priključku oziroma priključkih, pa ni
pričakovati, da bi na tem priključku ali teh priključkih prišlo do
novih priključitev odjemalcev v času, ki bi opravičeval vzdrževanje tega dela prenosnega sistema in ohranjanje njegove
obratovalne usposobljenosti;
– če je treba zaradi prestavitve dela prenosnega plinovoda stari del opustiti oziroma fizično odstraniti;
– če iz kakršnegakoli drugega razloga del prenosnega
sistema ni več potreben za nemoteno obratovanje prenosnega
sistema oziroma za zagotavljanje ustreznih prenosnih zmogljivosti skladno s predpisi, splošnimi akti in pogodbami.
(3) Opustitev dela prenosnega plinovoda operater prenosnega sistema praviloma izvede tako, da ga z ustreznimi
tehničnimi ukrepi zavaruje in s tem omogoči njegovo ohranitev
ter vzdrževanje.
(4) Operater prenosnega sistema fizično odstrani opuščeni del prenosnega sistema, če ni mogoče pričakovati, da
bo opuščeni del tega sistema mogoče spet uporabljati in je to
potrebno zaradi izvedbe dopustnih in načrtovanih prostorskih
ureditev oziroma zaradi varovanja okolja.
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(5) Opuščeni del prenosnega plinovoda, ki se izroči v
last in posest investitorju prestavitve prenosnega plinovoda
(tretji osebi), ni več sestavni del prenosnega sistema in zanj ni
potrebno operaterju prenosnega sistema voditi dokumentacije.
7. Posegi v varovalni in varnostni pas plinovoda,
ki je del prenosnega sistema
32. člen
(prostorsko načrtovanje v varovalnem pasu
prenosnega plinovoda)
(1) Varovalni pas prenosnega plinovoda je zemljišče na
obeh straneh plinovoda, ki ga določa zakon ali drug predpis.
(2) Pri pripravi smernic prostorskega načrtovanja operater
prenosnega sistema upošteva tehnične zahteve, ki jih določajo
predpisi, zahteve iz Priloge 1, ki je sestavni del tega akta, in
pri posegih na prenosni sistem zemeljskega plina tudi zadnje
stanje tehnike.
(3) Pri pripravi smernic operater prenosnega sistema tudi
določi morebitne posebne varnostne ukrepe, ki jih je treba
predvideti skladno s predpisom ministra, ki ureja pogoje poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda.
33. člen
(posegi v prostor v varovalnem in varnostnem pasu
prenosnega plinovoda)
(1) Za izvedbo kakršnekoli prostorske ureditve v smislu
zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem besedilu:
poseg), v območju varovalnega pasu prenosnega plinovoda,
mora investitor ali izvajalec dobiti pisno soglasje operaterja
prenosnega sistema na podlagi predpisa, ki ureja pogoje za
posege na območjih varovalnega pasu prenosnega plinovoda.
(2) Pred začetkom projektiranja ali izvajanja posega v
prostor je dolžan projektant, izvajalec del ali investitor posega
pridobiti potrebne podatke o legi plinovoda iz zbirnega katastra
gospodarske javne infrastrukture ali iz evidence infrastrukture
operaterja prenosnega sistema. Če projektant, izvajalec del ali
investitor novogradnje ne pridobi teh podatkov, odškodninsko
odgovarja operaterju prenosnega sistema za nastalo škodo, ki
bi nastala pri poseganju v prostor.
(3) Za gradnjo objektov, za katere je treba po predpisih o
graditvi objektov pridobiti gradbeno dovoljenje, se soglasje iz
prvega odstavka tega člena izda v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
(4) Za gradnjo objektov, za katere ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja, kot tudi za izvajanje kakršnihkoli drugih
prostorskih ureditev, za katere ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, mora investitor ali izvajalec pridobiti soglasje
iz prvega odstavka tega člena pred začetkom izvajanja del.
(5) Po izvedenem posegu operater prenosnega sistema
izda investitorju oziroma izvajalcu del izjavo o izpolnjenih pogojih iz soglasja, potem ko ta oseba predloži načrt izvedenih del in
geodetski načrt izvedenega posega z vrisanim plinovodom, če
so bili pri izvedbi posega izpolnjeni pogoji iz soglasja.
(6) Varnostni pas prenosnega plinovoda je zemljišče na
obeh straneh plinovoda znotraj varovalnega pasu, ki ga določa
zakon ali drug predpis.
(7) V varnostnem pasu se smejo graditi objekti, naprave in
napeljave ter izvajati dela le, če je to nujno potrebno za gradnjo,
rekonstrukcijo, obratovanje, nadzor ali vzdrževanje prenosnega
sistema ali gospodarske javne infrastrukture po predpisih o
graditvi objektov.
34. člen
(projektni pogoji in soglasje za gradbeno dovoljenje
v varovalnem pasu)
(1) Projektne pogoje določi operater prenosnega sistema
na podlagi predpisov in tehničnih zahtev iz Priloge 1 tega akta.
(2) Če posebni varnostni ukrepi, ki jih je v primeru posega
v varovalni pas plinovoda treba predvideti skladno s predpisom
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ministra, ki ureja pogoje poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda, niso bili določeni s prostorskim aktom, ki ureja
prostor na območju načrtovane gradnje objekta ali drugega
posega na podlagi gradbenega dovoljenja, mora v projektnih
pogojih biti predvideno tudi, da mora projektna dokumentacije
vsebovati izvedbo teh varnostnih ukrepov.
(3) Če je zaradi načrtovane gradnje ali drugega posega, ki
se izvaja na podlagi gradbenega dovoljenja, potrebna prestavitev prenosnega sistema, pa to ni že predvideno v prostorskem
aktu, ki ureja prostor na območju načrtovane gradnje objekta
ali drugega posega na podlagi gradbenega dovoljenja, operater prenosnega sistema v projektnih pogojih določi obveznosti
v zvezi s pripravo projektne dokumentacije, ki se nanaša na
prestavitev plinovoda skladno s predpisi in tem aktom.
(4) Če izdaja projektnih pogojev za projektiranje objekta
ali drugega posega v prostor na podlagi gradbenega dovoljenja
po predpisih o graditvi objektov ni zahtevana, operater prenosnega sistema upošteva varnostne ukrepe ali obveznosti s
prestavitvijo prenosnega sistema pri odločanju o izdaji soglasja
k gradbenemu dovoljenju. Na vlogo investitorja ali projektanta
ju lahko operater prenosnega sistema ne glede na obveznost
izdaje projektnih pogojev obvesti o zahtevah za projektiranje
iz tega člena.
(5) Operater prenosnega sistema lahko izda soglasje le,
če je investitor upošteval vse zahteve za projektiranje iz tega
člena.
(6) Če je zaradi načrtovane gradnje ali drugega posega, ki
se izvaja na podlagi gradbenega dovoljenja, potrebna prestavitev prenosnega sistema, se ta izvede skladno s 36. členom
tega akta. V takem primeru izda operater prenosnega sistema
eno soglasje za prestavitev in za poseg v varovalnem pasu.
Ta določba se uporablja tudi v primeru, ko je treba pridobiti
posebno gradbeno dovoljenje za izvedbo varnostnega ukrepa
iz drugega odstavka.
35. člen
(soglasje k drugim posegom v varovalnem pasu
prenosnega plinovoda)
(1) Za pridobitev soglasja iz četrtega odstavka 33. člena
tega akta mora investitor ali izvajalec del predložiti operaterju
prenosnega sistema projekt gradnje ali načrt izvajanja drugih del,
ki je dovolj podroben, da je iz njega mogoče ugotoviti, ali bodo
pri gradnji tega objekta upoštevane zahteve predpisov in Priloge
1 tega akta in pri posegih na prenosni sistem zemeljskega plina
tudi zadnje stanje tehnike. Če projekt ni dovolj podroben, zahteva operater prenosnega sistema njegovo dopolnitev.
(2) Določbe drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega
odstavka prejšnjega člena se uporabljajo tudi pri odločanju o
izdaji soglasja k posegu iz prejšnjega odstavka.
36. člen
(prestavitev prenosnega sistema)
(1) Prestavitev prenosnega sistema je prestavitev prenosnega plinovoda oziroma objekta, ki sestavlja prenosni sistem
skupaj s sistemom povezanih naprav.
(2) Če je zaradi načrtovane gradnje ali drugega posega,
za katerega je potrebno pridobiti samostojno gradbeno dovoljenje, potrebna prestavitev prenosnega sistema, mora za to
prestavitev v imenu operaterja prenosnega sistema in za svoj
račun investitor načrtovane gradnje ali drugega posega pridobiti gradbeno dovoljenje za prestavljeni del prenosnega sistema.
(3) Operater prenosnega sistema izda soglasje za prestavitev prenosnega sistema, ko investitor predloži operaterju
prenosnega sistema popolno projektno dokumentacijo in podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij in če pristojni
organ da soglasje k predlagani izvedbi prestavitve prenosnega
sistema. Po izdaji soglasja za prestavitev prenosnega sistema
izda operater prenosnega sistema tudi soglasje za poseg v
varovalnem pasu, zaradi katerega se prenosni sistem predhodno prestavi.
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(4) Investitor iz prejšnjega odstavka mora v imenu operaterja prenosnega sistema in za svoj račun pridobiti vse potrebne stvarne in druge pravice na nepremičninah, na katerih
bo zgrajen nadomestni prenosni sistem. Pred zaplinitvijo nadomestnega prenosnega sistema je potrebno zagotoviti, da je v
zemljiško knjigo vpisana služnost obratovanja, vzdrževanja in
nadzora nadomestnega prenosnega sistema v korist operaterja
prenosnega sistema, za čas trajanja prenosnega sistema za
vso nadomestno traso prenosnega sistema.
(5) Pred zaplinitvijo nadomestnega prenosnega sistema mora investitor pridobiti in operaterju prenosnega sistema
predložiti vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere bo
omogočeno obratovanje prenosnega sistema skladno s predpisi takoj po vključitvi nadomestnega prenosnega sistema v
obstoječ prenosni sistem, med drugim uporabno dovoljenje
prestavljenega dela prenosnega plinovoda (ali zapisnik tehničnega pregleda brez zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja),
geodetski posnetek izvedenega stanja in dokazilo o zanesljivosti objekta.
(6) Investitor nadomestnega prenosnega sistema in operater prenosnega sistema v roku 30 dni po zaplinitvi nadomestnega prenosnega sistema skleneta dogovor (primopredajo), s katerim investitor nadomestnega prenosnega sistema
brezplačno izroči v last in posest nadomestni prenosni sistem
operaterju prenosnega sistema. Operater prenosnega sistema
pa investitorju sočasno brezplačno izroči v last in posest tisti
del prenosnega sistema, ki je bil nadomeščen z nadomestnim
prenosnim sistemom.
(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za izvedbo posebnih varnostnih ukrepov ki jih je v primeru posega v varovalni pas plinovoda treba predvideti skladno s predpisom ministra,
ki ureja pogoje poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda.
37. člen
(izvajanje del v varovalnem ali varnostnem pasu)
(1) Najmanj 10 dni pred začetkom izvajanja kakršnihkoli del
na območju varovalnega pasu prenosnega plinovoda, mora investitor ali izvajalec del predložiti operaterju prenosnega sistema:
– pisno prijavo začetka del z navedbo datuma njihovega
začetka in predvidene dinamike;
– projekt za izvedbo del s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, če je za izvedbo del potrebno;
– naročilo za nadzor operaterja prenosnega sistema in
– podatke o izvajalcu ter odgovornem vodji del.
(2) Investitor ali izvajalec del mora predložiti operaterju
prenosnega sistema v potrditev situacijski prikaz transportnih
poti na gradbišče, da zaradi izvajanja prevozov ne bi prišlo do
poškodovanja obstoječega prenosnega plinovoda.
(3) Transport preko prenosnega plinovoda izven javnih
cest se lahko izvaja le po predhodno zavarovanih prehodih
v dogovoru z operaterjem prenosnega sistema ob izvedenih
ukrepi zavarovanja plinovoda in skladno s načrtom ureditve
gradbišča.
(4) Pred začetkom izvajanja del operater prenosnega
sistema zakoliči plinovod, zakoličena trasa pa mora ostati vidno
označena v času trajanja del.
(5) V varnostnem pasu prenosnega plinovoda so dovoljena
dela le pod neposrednim nadzorom pooblaščenih predstavnikov
operaterja prenosnega sistema, pri čemer je treba upoštevati
zahteve, določene s predpisi in Prilogo 1 tega akta in pri posegih
na prenosni sistem zemeljskega plina tudi zadnje stanje tehnike.
(6) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na kakršnakoli dela v
varnostnem pasu plinovoda, ki niso sestavni del izvajanja posega v prostor, pa lahko vplivajo na varno obratovanje plinovoda.
38. člen
(nedovoljeni posegi v varovalni ali varnostni pas
prenosnega plinovoda)
(1) Če operater prenosnega sistema ugotovi, da je prišlo
do posega v varovalni oziroma varnostni pas v nasprotju s
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predpisi ali tem aktom, takoj neposredno prepove izvajanje del
v zvezi s tem posegom osebam, ki jih izvajajo in o tem obvesti
državne organe, pristojne za ukrepe v zvezi z nedovoljenimi
posegi v prostor in za pregon prekrškov v zvezi s tem.
(2) Enako ravna operater prenosnega sistema, če se sicer
dovoljena dela v varovalnem ali varnostnem pasu prenosnega
plinovoda izvajajo v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, projektom za izvedbo del, potrjenim načrtom gradbišča oziroma
prikazom transportnih poti.
(3) V varnostnem pasu prenosnega plinovoda operater
prenosnega sistema zagotovi, da se dela ves čas izvajajo pod
neposrednim nadzorom pooblaščenih predstavnikov operaterja
prenosnega sistema in skladno z navodili teh oseb, pri čemer
ravna v skladu s prvim in drugim odstavkom, če izvajalec del
ne izvaja del pod neposrednim nadzorom pooblaščenih predstavnikov operaterja prenosnega sistema ali ne ravna v skladu
z navodili teh oseb.
39. člen
(stroški posega v varovalni ali varnostni pas
prenosnega plinovoda)
(1) Investitor ali izvajalec del v varovalnem pasu prenosnega plinovoda mora nositi vse stroške, ki jih povzroči
operaterju prenosnega sistema z umeščanjem v prostor, načrtovanjem in izvedbo teh del.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka obsegajo tako neposredne stroške teh del, kot so stroški izvedbe posebnih varnostnih
ukrepov ali prestavitve plinovoda, bodisi da jih izvede investitor
oziroma izvajalec del ali operater prenosnega sistema, kot tudi
posredne stroške (kot na primer obveznosti operaterja prenosnega sistema do tretjih oseb zaradi poseganja v varovalni ali
varnostni pas), ki nastanejo operaterju prenosnega sistema v
zvezi z deli v varovalnem pasu prenosnega plinovoda.
(3) Stroške v zvezi z deli v varovalnem pasu prenosnega
plinovoda sestavljajo tudi vrednost izpihanega zemeljskega plina ter vrednost storitev in del, ki jih izvaja operater prenosnega
sistema v zvezi z deli v varovalnem pasu prenosnega plinovoda
in brez teh del ne bi bila potrebna, kot so strokovno delo v zvezi
s soglasji, nadzor nad izvajanjem, del in podobno.
(4) Če je za izvedbo posega v varovalnem pasu prenosnega plinovoda potrebno prestaviti plinovod, sestavljajo
stroške, ki jih nosi investitor vsi stroški, povezani s to prestavitvijo, vključno z izpihanim plinom ter vključno z morebitnimi
obveznostmi do uporabnikov sistema v zvezi s tem.
(5) Za plačilo stroškov posega v varovalni ali varnostni
pas prenosnega plinovoda skleneta investitor oziroma izvajalec
del ter operater prenosnega sistema najkasneje pred izdajo soglasja k posegu pogodbo, s katero uredita medsebojna
vprašanja v zvezi s plačilom teh stroškov, vključno z ustreznim
zavarovanjem obveznosti investitorja oziroma izvajalca del.
(6) Operater prenosnega sistema lahko izda soglasje za
poseg v varovalnem pasu plinovoda le, če je bila predhodno
podpisana pogodba iz prejšnjega odstavka in je ta pogodba
stopila v veljavo, če tako določa pogodba, pa tudi če je investitor ali izvajalec zagotovil ustrezne instrumente zavarovanja
svojih obveznosti po pogodbi.
IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA PRENOSNI SISTEM
IN NAČIN PRIKLJUČITVE NA PRENOSNI SISTEMA
1. Odločanje o pravici do priključitve
40. člen
(pravica do priključitve)
(1) Pravico do priključitve ima vsaka oseba, ki namerava
zgraditi objekte in naprave, z uporabo katerih bo postala končni
odjemalec zemeljskega plina, operater distribucijskega sistema
zemeljskega plina ali drug uporabnik sistema, ki za predajo ali
odjem zemeljskega plina potrebuje priključitev svojih objektov
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in naprav na prenosni sistem, če ne obstoji z zakonom ali drugim
predpisom določeni razlog, zaradi katerega operater prenosnega
sistema priključitev zavrne.
(2) Pravica do priključitve na določenem priključnem mestu z določenim priključkom se pridobi z dokončnostjo soglasja
za priključitev, izvršuje pa se na način, določen v pogodbi o
priključitvi.
(3) Pravica do priključitve preneha, če preneha soglasje
za priključitev, po sklenitvi pogodbe o priključitvi pa, če preneha
veljati ta pogodba.
(4) Pravica do priključitve preneha tudi v trenutku, ko operater prenosnega sistema skladno z zakonom in tem aktom
trajno odklopi uporabnika sistema.
(5) Določbe tega akta o priključitvi na prenosni sistem se
ne uporabljajo za povezavo dveh ali več prenosnih sistemov
zemeljskega plina.
41. člen
(en uporabnik sistema na eno priključno mesto)
(1) Na enem priključnem mestu so lahko priključeni le
objekti in naprave enega končnega odjemalca zemeljskega plina
ali enega operaterja distribucijskega sistema, razen v primerih
določenih s tem aktom.
(2) Na istem priključnem mestu so lahko priključeni objekti
in naprave več končnih odjemalcev, če so do 4. septembra 2004
za to priključno mesto pridobili soglasje za priključitev ali sklenili z operaterjem prenosnega sistema pogodbo o priključitvi ali
pogodbo o dostopu do sistema ali če so bili pred tem datumom
dejansko že priključeni s tem priključnim mestom.
(3) Če zaradi statusnih sprememb uporabnika priključka ali
zaradi pravnega prometa z njegovimi objekti in napravami pride
do položaja, da bi novi lastnik oziroma uporabnik teh naprav
odjemal plin preko priključnega mesta dosedanjega uporabnika priključka, lahko dosedanji uporabnik priključka zaprosi za
pridobitev statusa zaprtega distribucijskega sistema. V kolikor
dosedanji uporabnik priključka ne želi zaprositi za pridobitev
statusa zaprtega distribucijskega sistema ali tega dovoljenja ne
dobi, mora novi lastnik oziroma uporabnik teh objektov in naprav
vložiti zahtevo za izdajo soglasja za priključitev za svoje priključno mesto najkasneje v 3 mesecih od vpisa statusne spremembe
v sodni register oziroma od sklenitve pogodbe, na podlagi katere
je pridobil zadevne objekte ali naprave.
(4) Če novi lastnik oziroma uporabnik ne ravna v skladu s
prejšnjim odstavkom, ali če mu je soglasje za priključitev dokončno zavrnjeno, mora dosedanji uporabnik priključka onemogočiti
temu novemu lastniku oziroma uporabniku objektov in naprav,
da bi odjemal plin preko priključnega mesta dosedanjega uporabnika, sicer ravna operater prenosnega sistema v skladu s
pooblastili, ki jih ima za primer, da je končni odjemalec omogočil
prek svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav
drugih uporabnikov sistema brez soglasja operaterja prenosnega sistema.
42. člen
(zahteva za soglasje)
(1) Operater prenosnega sistema odloča o soglasju za
priključitev na zahtevo osebe iz prvega odstavka 40. člena tega
akta.
(2) Zahteva mora vsebovati:
– ime oziroma firmo in naslov vlagatelja z izpisom iz sodnega registra;
– podatke o napravah, na katerih se bo uporabljal zemeljski
plin;
– želeno priključno mesto in pretočne karakteristike priključka ter predajni tlak;
– največji pretok zemeljskega plina in najmanjši pretok
zemeljskega plina;
– predvideni začetek uporabe priključka;
– obdobje uporabe priključka;
– namen uporabe priključka;

Št.

55 / 24. 7. 2015 /

Stran

6335

– predviden obseg uporabe priključka po posameznih letih;
– posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemeljskega
plina;
– uporabo nadomestnega goriva;
– soglasje agencije, če gre za priključitev iz šestega odstavka 216. člena EZ-1.
(3) Obrazec zahteve je določen v Prilogi 3, ki je sestavni
del tega akta.
(4) Če operater prenosnega sistema ugotovi, da je na
območju, kjer stranka zahteva nov priključek, za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega
sistema občina podelila pravico, prekine postopek in napoti
stranko, da pridobi odločitev zadevnega operaterja distribucijskega sistema o zavrnitvi obravnavane priključitve na distribucijski sistem. Ta določba se ne uporablja v postopku odločanja
o zahtevi za prenos soglasja za priključitev iz 47. člena tega
akta, zahtevi za spremembo uporabnika sistema na priključku
iz 56. člena tega akta, zahtevi za spremembo tehničnih značilnosti priključka iz 57. člena tega akta in za novo priključitev
na priključnem mestu, kjer je bil prejšnji uporabnik trajno odklopljen.
(5) Če v enem letu od vročitve sklepa o prekinitvi postopka stranka ne pridobi odločitve zadevnega operaterja distribucijskega sistema o zavrnitvi obravnavane priključitve na distribucijski sistem, operater prenosnega sistema zavrže zahtevo
za priključitev.
43. člen
(pogoji za izdajo soglasja za priključitev)
(1) Preden operater prenosnega sistema izda soglasje za
priključitev, mora preveriti:
– ali zahteva za izdajo soglasja za priključitev izpolnjuje
predpisane tehnične pogoje za priključitev;
– ali bi zaradi zahtevane priključitve prišlo do večjih motenj v delovanju prenosnega sistema;
– ali bi zahtevana priključitev povzročila nastanek nesorazmernih stroškov (ekonomska upravičenost investicije).
(2) Pri presoji pogojev iz druge in tretje alineje prejšnjega
odstavka operater prenosnega sistema upošteva stanje prenosnega sistema, kot obstaja v času odločanja o zahtevi za izdajo
soglasja, in pa predvidene naložbe v razvoj prenosnega sistema,
ki so vključene v veljavni naložbeni načrt operaterja sistema in s
predvideno dinamiko izvedbe v okviru naslednjih dveh let.
44. člen
(sprememba zahteve za soglasje)
(1) Če operater prenosnega sistema ugotovi, da niso
izpolnjeni predpisani pogoji za priključitev z zahtevanim priključkom, razen pogoja iz tretjega odstavka tega člena, ali da
bi zaradi tega priključka prišlo do večjih motenj v delovanju
sistema, pa bi bili z drugačnimi pogoji in značilnostmi priključka
pogoji za priključitev izpolnjeni oziroma ne bi prišlo do večjih
motenj v delovanju sistema, o tem obvesti stranko in ji določi
rok, v katerem lahko spremeni svojo zahtevo. Spremenjena
zahteva se glede četrtega in petega odstavka 42. člena šteje
za novo zahtevo, če je spremenjena zmogljivost zahtevanega
priključka.
(2) Če v roku iz prejšnjega odstavka stranka ne spremeni
zahteve, nadaljuje operater prenosnega sistema odločanje o
vloženi zahtevi.
(3) Če operater prenosnega sistema ugotovi, da bodo
nastali zaradi priključitve nesorazmerni stroški, jih izračuna
skladno z 48. in 49. členom tega akta, o izračunu obvesti
stranko in ji določi rok, v katerem se mora izreči o tem, ali bo
krila te stroške.
(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka nadaljuje operater prenosnega sistema odločanje o vloženi zahtevi, upoštevaje vsebino izjave o kritju nesorazmernih stroškov. Če je
stranka prevzela kritje nesorazmernih stroškov, se ti določijo v
odločbi o soglasju za priključitev.
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(5) V pritožbi zoper odločitev o zahtevi za izdajo soglasja
lahko stranka izpodbija višino nesorazmernih stroškov tudi, če
je bila zahteva zavrnjena, ker stranka ni dala izjave o tem, da bo
krila nesorazmerne stroške ali da jih ne bo krila v tolikšni višini.
45. člen
(tehnični pogoji za priključitev)
(1) Splošni tehnični pogoji za priključek so določeni s tehničnimi predpisi s področja plinskih naprav, tehničnih pogojih
za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim
tlakom do in nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih
njihovih varovalnih pasov ter drugimi predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za priključitev.
(2) Razen če ni s predpisi iz prejšnjega odstavka določeno drugače, mora biti priključek načrtovan in izdelan ob
upoštevanju zadnjega stanja tehnike.
46. člen
(soglasje za priključitev)
(1) Za vsako posamezno priključitev mora oseba iz prvega odstavka 40. člena pridobiti soglasje za priključitev.
(2) Soglasje za priključitev je treba pridobiti tudi za:
– povečanje ali zmanjšanje največjega oziroma najmanjšega dovoljenega pretoka, glede na veljavno soglasje in pogodbo o priključitvi;
– povečanje ali zmanjšanje izhodnega tlaka glede na
veljavno soglasje in pogodbo o priključitvi;
– tako spremembo ali rekonstrukcijo priključka, ki vpliva
ali bi lahko vplivala na značilnosti odjema plina;
– prenos priključka na drugo priključno mesto;
– združitev več priključnih mest v eno priključno mesto.
(3) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni:
– priključno mesto,
– največji in najmanjši pretok zemeljskega plina,
– datum predvidenega začetka uporabe priključka,
– predvideno obdobje in predviden obseg uporabe priključka po posameznih letih,
– namen uporabe priključka,
– predvideno dinamiko odjema,
– posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemeljskega
plina,
– uporaba nadomestnega goriva,
– rok za sklenitev pogodbe o priključitvi,
– skupno višino stroškov priključitve (sorazmernih in morebitnih nesorazmernih),
– višina morebitnih nesorazmernih stroškov, vključno s
pogoji plačila ter
– tehnični pogoji za priključitev, določeni v skladu z
45. členom tega akta.
(4) Soglasje preneha, če v štiriindvajsetih mesecih po
njegovi pravnomočnosti, imetnik soglasja ne izpolni pogojev
iz soglasja in ne naroči izvedbe priključka, tako da podpiše
pogodbo o priključitvi.
(5) Pogodba o priključitvi se lahko sklene le z imetnikom
veljavnega soglasja za priključitev.
47. člen
(prenos soglasja za priključitev)
(1) Če pride po izdaji soglasja in pred sklenitvijo pogodbe
o priključitvi do katerega od naslednjih razlogov:
– prenosa investitorstva skladno s predpisi o graditvi
objektov na objektih, vključno s plinovodom imetnika soglasja,
za katerega je namenjen priključek, na katerega se nanaša
soglasje;
– univerzalnega pravnega nasledstva nad osebo, na katero se glasi soglasje (v nadaljevanju: imetnik soglasja);
– univerzalnega pravnega nasledstva zaradi statusne
spremembe pravne osebe, ki se nanaša na objekte in naprave, za katere je namenjen priključek, na katerega se nanaša
soglasje;
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– zaradi pravnega prometa z objekti in napravami, za
katere je namenjen priključek, na katerega se nanaša soglasje,
na drugi pravni podlagi,
operater prenosnega sistema na zahtevo novega investitorja oziroma lastnika prenese soglasje na to novo osebo
ali osebe.
(2) Zahtevo za prenos soglasja mora novi lastnik oziroma
investitor vložiti najkasneje v 30 dneh po prejemu sodne ali
upravne odločbe oziroma od sklenitve pogodbe, iz katere izhaja
razlog za prenos soglasja iz prejšnjega odstavka. Zahtevi mora
biti predložen dokaz o prenosu investitorstva, o pravnem nasledstvu ali o pridobitvi lastninske pravice iz prejšnjega odstavka.
(3) Soglasje se prenese na novo osebo ali osebe tako,
da se tej osebi ali osebam izda soglasje o prenosu soglasja v
enaki vsebini, kot je bilo soglasje prejšnjega imetnika, prejšnje
soglasje pa se razveljavi.
2. Stroški priključitve
48. člen
(ocena ekonomske upravičenosti priključitve)
(1) Operater prenosnega sistema oceni ekonomsko upravičenost priključitve na podlagi analize stroškov in koristi ter z
uporabo metode sedanje vrednosti denarnih tokov, pri čemer
se upoštevajo parametri iz splošnega akta agencije o metodologiji za določitev regulativnega okvira. Pri izračunu ekonomske
upravičenosti investicije v priključek se upošteva referenčna
ekonomska doba uporabe priključka 20 let.
(2) Z analizo ekonomske upravičenosti priključitve operater prenosnega sistema z ustreznimi kazalniki ovrednoti finančno donosnost investicije v priključek, ki kaže zmožnost
neto prihodkov, da povrnejo stroške priključitve.
(3) Pri analizi ekonomske upravičenosti priključitve se
upoštevajo:
– stroški za izvedbo potrebne investicije (vrednost investicije);
– predvidene dodatne stroške operaterja prenosnega
sistema, kot na primer stroške za vzdrževanje in obratovanje
novega priključka;
– strošek iz naslova reguliranega donosa na sredstva
povezan z izvedeno investicijo;
– predvideni dodatni prihodki operaterja prenosnega sistema, glede na predvideni obseg uporabe priključka s strani
uporabnika sistema.
(4) Stroški priključitve so vsi stroški, ki jih ima operater
prenosnega sistema zaradi zahtevane priključitve iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.
(5) Stroški za izvedbo potrebne investicije so stroški priključitve, ki se nanašajo na izvedbo priključka z merilno oziroma
merilno-regulacijsko postajo, kot na primer stroški umeščanja v
prostor in projektiranja priključka, merilno-regulacijskih postaj
in morebitnih drugih objektov ter potrebnih nadgradenj oziroma
ojačitev prenosnega sistema, stroški pridobivanja upravnih dovoljenj in potrebnih stvarnih pravic ter stroški gradnje teh objektov in naprav, stroški priključitve objektov, naprav in napeljav
in zaplinjanja ter vsi drugi stroški, ki jih operater prenosnega
sistema ne bi imel, če ne bi prišlo do zadevne priključitve. Za
izračun stroškov se upoštevajo trenutne cene na trgu in podatki
iz pogodb preteklih gradenj primerljivih objektov.
(6) Predvideni dodatni stroški operaterja prenosnega sistema so vsi stroški z obratovanjem ter rednim in investicijskim
vzdrževanjem, ki jih bo imel operater prenosnega sistema glede na izkustvena merila s podobno energetsko infrastrukturo
v zvezi z investicijo iz prejšnjega odstavka v ekonomski dobi
uporabe priključka.
(7) Strošek iz naslova reguliranega donosa na sredstva
se določi v višini, kot se določa s splošnim aktom agencije, ki
ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira.
(8) Pri izračunu amortizacijskih dob se za posamezne
dele priključka upoštevajo amortizacijske dobe in stopnje, ki jih
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je operater prenosnega sistema upošteval pri pripravi zadnjih
revidiranih letnih računovodskih izkazov skladno s slovenskimi
ali mednarodnimi računovodskimi standardi in ki ne presegajo
davčno priznanih stopenj.
(9) Predvideni dodatni prihodki operaterja prenosnega
sistema so vsi prihodki, ki jih bo operater prenosnega sistema
imel zaradi novega priključka, upoštevaje napovedani obseg
uporabe priključka po posameznih letih, ki izhaja iz vloge za
izdajo soglasja za priključitev. Ti prihodki so izračunani kot
zmnožek izstopne letne tarifne postavke izstopne točke v Republiki Sloveniji in stopnje izstopne tarifne postavke s predvideno zakupljeno prenosno zmogljivostjo zemeljskega plina po
letih, pri čemer se upošteva stopnja izstopne tarifne postavke
glede na predvideno odjemno skupino za izstopno točko v
Republiki Sloveniji. Višina predvidene zakupljene prenosne
zmogljivosti zemeljskega plina v kWh/dan je vhodni podatek,
ki ga operaterju v vlogi za soglasje za priključitev posreduje
uporabnik sistema.
(10) V primeru, da operater prenosnega sistema izdela
oceno ekonomske upravičenosti priključitve za nov priključek
uporabnika sistema, ki je že priključen na prenosni sistem
zemeljskega plina (npr. povezan distribucijskega sistema iz
tretjega odstavka 128. člena tega akta), operater prenosnega
sistema upošteva kot dodatne prihodke le tisti del prihodkov,
ki povečujejo skupni obseg uporabe že obstoječih priključkov
iz zadnjega celega plinskega leta pred dnevom izdaje soglasja
za priključitev. Uporabnik sistema mora v tem primeru v vlogi
za soglasje za priključitev navesti skupen obseg uporabe iz obstoječih priključkov in ločeno predviden obseg uporabe novega
priključka po posameznih letih. Operater prenosnega sistema v
izreku soglasja za priključitev navede skupen dosedanji obseg
uporabe priključka in napovedani dodatni obseg uporabe novega priključka po posameznih letih. Obveznost obsega uporabe
kot je bil napovedan in ugotovljen v soglasju za priključitev
stranki se določi tudi s pogodbo o priključitvi.
(11) Dodatne prihodke in stroške, ki se upoštevajo pri analizi ekonomske upravičenosti, ugotavlja operater prenosnega
sistema na podlagi podatkov, ki veljajo na dan, ko je operater
prenosnega sistema prejel popolno vlogo za soglasje za priključitev uporabnika na prenosni sistem zemeljskega plina.
49. člen
(določitev sorazmernih in nesorazmernih stroškov priključitve)
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uporablja v manjšem obsegu od dogovorjenega, operater prenosnega sistema od uporabnika sistema zahteva nadomestno
izpolnitev pogodbe o priključitvi in sicer tako, da za čas, ko
uporabnik sistema ne izpolnjuje obveznosti iz pogodbe o priključitvi, zahteva plačilo zneska, ki ustreza znesku omrežnine,
ki bi ga sicer moral plačati uporabnik sistema, če bi uporabljal
priključek v napovedanem obsegu uporabe priključka (neuporaba priključka).
(2) Znesek omrežnine, ki bi ga moral plačati uporabnik
sistema, se za posamezni mesec zakupa ugotovi po enačbi, ki
velja za obračun zneska zagotovljene letne izstopne zmogljivosti skladno s splošnim aktom agencije, ki ureja obračunavanje
omrežnine.
(3) Mesečni znesek iz prejšnjega odstavka se v posameznem mesecu, za katerega se ugotavlja višina obveznosti
nadomestne izpolnitve, obračuna na obseg zmogljivosti, ki se
določi v višini 1/12 letne napovedi obsega uporabe priključka.
V kolikor uporabnik sistema s takšnim preračunom ne soglaša,
mora uporabnik sistema operaterju prenosnega sistema do
začetka plinskega leta sporočiti njegovo mesečno napoved
zakupa za naslednje plinsko leto pri čemer seštevek mesečnih
napovedi ne sme biti manjši od napovedanega letnega obsega
uporabe priključka.
(4) Operater prenosnega sistema najkasneje do 15 dne
v tekočem mesecu za pretekli mesec primerja znesek dejansko obračunanega zakupa prenosnih zmogljivosti z mesečnim
zneskom, ugotovljenim v skladu z drugim in tretjim odstavkom
tega člena. V kolikor operater prenosnega sistema ugotovi
neuporabo priključka po prvem odstavku tega člena, uporabniku sistema do konca tekočega koledarskega meseca izstavi
račun za nadomestno izpolnitev pogodbe o priključitvi zaradi
neuporabe priključka. Uporabnik sistema je dolžan račun plačati najkasneje do izteka zadnjega dne naslednjega meseca.
(5) V kolikor operater prenosnega sistema v skladu s
prvim stavkom prejšnjega odstavka ugotovi, da je uporabnik
sistema uporabljal priključek v večjem obsegu od napovedanega, mu za presežek zakupljenih zmogljivosti izstavi potrdilo o
presežku uporabe zmogljivosti. Operater prenosnega sistema
tako ugotovljen presežek uporabe zmogljivosti poračuna pri
prvi ali več naslednjih ugotovljenih neuporabah priključka iz
prvega odstavka tega člena, ne glede na to v katerem letu je
prišlo do neuporabe priključka.
51. člen

(1) Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni
dodatni prihodki zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi
operater prenosnega sistema (sorazmerni stroški priključitve).
(2) Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve, ima uporabnik sistema pravico
do priključitve le, če sam pokrije tisti del stroškov, ki ni pokrit s
predvidenimi dodatnimi prihodki (nesorazmerne stroške).
(3) Operater prenosnega sistema določi nesorazmerne
stroške kot znesek, ki je potreben, da je v referenčni ekonomski
dobi uporabe priključka v celoti upoštevana takšna pričakovana
interna stopnja donosnosti investicije kot znaša stopnja reguliranega donosa na sredstva operaterja prenosnega sistema, ki
jo določi agencija v skladu s splošnim aktom agencije, ki ureja
metodologijo za določitev omrežnine.
(4) Operater prenosnega sistema ni dolžan začeti z investicijo, dokler uporabnik sistema ne sklene pogodbe o priključitvi, s katero se uporabnik sistema zaveže, da bo v referenčni
ekonomski dobi uporabljal priključek v napovedanem obsegu
uporabe priključka, ki izhaja iz vloge za izdajo soglasja za priključitev, in dokler ne plača nesorazmernih stroškov, če so le-ti
bili določeni s soglasjem za priključitev.

Če se na priključek, za katerega so bili plačani nesorazmerni stroški, priključi nov uporabnik v času amortizacije
priključka, se mu pri oceni ekonomske upravičenosti priključitve
upošteva tudi neamortizirani del prvotne investicije, ki se pokriva s prihodki iz naslova že zaračunanih nesorazmernih stroškov. V kolikor novemu uporabniku na podlagi tako izračunane
ocene ekonomske upravičenosti nastanejo nesorazmerni stroški, je-le te dolžan plačati v skladu s tem aktom. Delež plačanih
nesorazmernih stroškov novega uporabnika je dolžan operater
prenosnega sistema povrniti prejšnjemu uporabniku. Delež se
določi v sorazmerju z deležem zakupa prenosnih zmogljivosti
prejšnjega uporabnika glede na skupen zakup prenosnih zmogljivosti na priključku. Operater prenosnega sistema vrne del
nesorazmernih stroškov uporabniku v 30 dneh po tem, ko je
prejel celotno plačilo nesorazmernih stroškov od uporabnika,
ki zahteva novi priključek.

50. člen

(pogodba o priključitvi)

(neizpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o priključitvi)
(1) Če uporabnik sistema ne izpolnjuje obveznosti iz
pogodbe o priključitvi, ker ne uporablja priključka ali pa ga

(vračilo dela nesorazmernih stroškov zaradi priključitve novih
uporabnikov sistema)

3. Priključitev
52. člen
(1) Operater prenosnega sistema in imetnik veljavnega
soglasja za priključitev skleneta v roku, določenem s soglasjem
po nastopu njegove dokončnosti in pred začetkom projektiranja
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priključka oziroma morebitne širitve ali nadgradnje prenosnega
sistema, merilno-regulacijske postaje oziroma drugih objektov
in naprav, potrebnih za priključitev na prenosni sistem, pogodbo
o priključitvi, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti
v zvezi s priključitvijo.
(2) V pogodbi stranki zlasti uredita:
– obseg del, ki jih je potrebno realizirati za priključitev na
prenosni sistem;
– maksimalni in minimalni pretok zemeljskega plina;
– predajni tlak in dopustna odstopanja (tolerance) predajnega tlaka;
– glavne tehnične karakteristike priključka, kot npr: točka
priključitve, šifra merilnega mesta, primopredajno mesto in
lastništvo merilnega mesta;
– mejo lastništva priključka ter način meritev prevzetih ali
predanih količin;
– medsebojna razmerja v zvezi z vzdrževanjem priključka;
– rok izvedbe investicije in začetek uporabe priključka,
merilno-regulacijske postaje oziroma drugih objektov in naprav;
– obdobje in obveznost uporabe priključka v napovedanem obsegu kot izhaja iz soglasja o priključitvi;
– namen uporabe priključka;
– višino in način plačila nesorazmernih stroškov priključitve;
– način in pogoje ugotavljanja in plačevanja nadomestne
izpolnitve v skladu z 50. členom tega akta.
(3) Na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi operater
prenosnega sistema ne zagotovi prenosnih zmogljivosti za
uporabnika priključka.
53. člen
(priključitev)
(1) Na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi začne
operater prenosnega sistema izvajati vsa pripravljalna dela,
potrebna za izvedbo priključitve.
(2) Priključitev energetskih objektov, naprav in napeljav na
prenosni sistem izvede operater prenosnega sistema tako, da
na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi po potrebi izvede
nadgradnjo z namenom povečanja prenosne zmogljivosti ali
razširitev prenosnega sistema, zgradi potrebni priključek ali del
priključka, ustrezno merilno-regulacijsko postajo in morebitne
druge potrebne objekte prenosnega sistema, ki omogočajo
tehnično izvedbo priključka in njegovo uporabo skladno s pogodbo o priključitvi.
(3) Operater prenosnega sistema izvede priključitev energetskih objektov, naprav in napeljav na prenosni sistem na
najustreznejši točki, ki jo določi operater prenosnega sistema,
v času in na način, da je vpliv na obratovanje prenosnega
sistema čim manjši.
(4) Uporabnik sistema mora pred priključitvijo uporabnikovega plinovoda na prenosni predložiti operaterju prenosnega
sistema naslednje listine:
– veljavno dovoljenje za gradnjo uporabnikovega plinovoda skladno s predpisi o graditvi objektov;
– izjavo, ki jo sopodpišeta odgovorni nadzornik in odgovorni vodja del gradnje uporabnikovega plinovoda, da:
a) so dokončana vsa dela, vezana na gradnjo uporabnikovega plinovoda, razen fizične priključitve na prenosni sistem;
b) je celotna gradnja potekala skladno z veljavno zakonodajo, predpisi in standardi;
c) je uporabnikov plinovod uspešno prestal trdnostni in
tesnostni preskus, zato ga je mogoče zapliniti in z njim varno in
zanesljivo obratovati, kar se izkaže z zapisnikom(a) o izvedenih
tlačnih preskusih;
č) objekti, naprave in napeljave, ki so sestavni del uporabnikovega plinovoda ali so povezane z uporabnikovim plinovodom, izpolnjujejo predpisane tehnične zahteve, s katerimi
se zagotavlja njihovo nemoteno delovanje ter varnost ljudi in
premoženja;
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– načrt izvedenega uporabnikovega plinovoda z jasno
označenim prvim zapornim organom iz smeri prenosnega siste
ma ter načrt predvidene povezave uporabnikovega plinovoda s
priključnim mestom, vključno s postopkom izvedbe povezave in
varjenja, ki je pisno odobren s strani odgovornega nadzornika
del;
– izjavo uporabnika, da je uporabnikov plinovod v celoti
zaprt in bo tak ostal do fizične priključitve, z opredelitvijo termina predvidene fizične priključitve;
– izjavo uporabnika, da do priključitve in zaplinitve na
uporabnikovem plinovodu razen same fizične priključitve ne bo
izvajal niti naročal izvajanja nobenih del;
– izjavo uporabnika, da bo po fizični priključitvi obvestil organ, ki je izdal dovoljenje za gradnjo, da je ta zaključena, in ga
pozval k izdaji uporabnega dovoljenja ali odločbe za zagonske
preskuse in nastavitve.
54. člen
(zaplinjanje)
(1) Zaplinitev izvede operater prenosnega sistema v sodelovanju z uporabnikom sistema na podlagi tehnološkega
postopka za izvedbo izrednih del.
(2) Pred izvedbo zaplinitve mora biti za priključno mesto
med uporabnikom in operaterjem prenosnega sistema sklenjena pogodba o prenosu, ki omogoča uporabniku prenos zemeljskega plina, in pogodba, s katero je uporabniku zagotovljena
izravnava odstopanj.
(3) Zaplinitev se izvede do prvega zapornega organa
uporabnikovega plinovoda, ko je le-ta še v stanju zaprto.
(4) Uporabnik sistema mora pred zaplinitvijo predložiti
operaterju prenosnega sistema naslednje listine:
– veljavno uporabno dovoljenje za uporabnikov plinovod
ali odločbo upravnega organa za zagonski preskus in nastavitve parametrov, vendar če po preteku roka za poskusno
obratovanje ne predloži uporabnega dovoljenja, ima operater
prenosnega sistema pravico prekiniti prenos plina;
– dokazilo o usposobljenosti osebja uporabnika za upravljanje plinskih naprav skladno s predpisom o strokovnem
usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih
naprav;
– v primeru, da še ni omogočen elektronski prenos podatkov o števčnih stanjih na merilnem mestu, s strani uporabnika
in predstavnika operaterja prenosnega sistema podpisan zapisnik o primopredaji merilne ali merilno-regulacijske postaje v
kontrolo in evidentiranje odjema s prilogami;
– v primeru odštevalnega merilnega mesta pri ponovnem
zaplinjanju, če je to potrebno, veljavno pogodbo o določanju
predanih količin;
– s strani uporabnika in predstavnika operaterja prenos
nega sistema podpisan zapisnik o stanju na merilnem mestu.
(5) Če so bila na priključku, ki je že obratoval, izvedena
dela ali spremembe priključka, mora uporabnik sistema pred
ponovno zaplinitvijo predložiti operaterju prenosnega sistema
tudi listine iz četrtega odstavka 53. člena tega akta.
55. člen
(naprave uporabnikov sistema in odjemalcev plina)
(1) Naprave in postroji, ki niso del prenosnega sistema
in so v lasti uporabnikov prenosnega sistema (npr. prenos
podatkov o odjemu, merilni oziroma odorirni postroj), morajo
biti redno nadzorovani in vzdrževani.
(2) Odjemalec plina ali uporabnik prenosnega sistema,
ki želi za svoje potrebe na prenosnem sistemu, v objektih in
postajah postaviti merilne oziroma odorirne postroje ali opremo za prenos podatkov o meritvah, mora predhodno pridobiti
pogoje za vgradnjo in ustrezno pravico graditi od operaterja
prenosnega sistema.
(3) Odjemalec plina ali uporabnik prenosnega sistema in
lastnik teh naprav je dolžan za vsako napravo operaterju prenosnega sistema pred zagonom sporočiti dežurno kontaktno
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osebo za primer ugotovitve nepravilnega delovanja naprave
ter pogodbenega vzdrževalca.
4. Spremembe in prenehanje priključka
56. člen
(spremembe uporabnika sistema na priključku)
(1) Če po sklenitvi pogodbe o priključitvi na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva ali zaradi statusnih sprememb
uporabnika sistema pride do spremembe osebe, ki odjema plin
na priključku, mora novi lastnik teh objektov in naprav obvestiti
operaterja prenosnega sistema o nastali spremembi osebe, ki
odjema plin na priključku najkasneje v 1 mesecu od vpisa statusne spremembe v sodni register oziroma od sklenitve pogodbe,
na podlagi katere je pridobil zadevne objekte ali naprave. Ta
določba se uporablja tudi v primeru univerzalnega pravnega
nasledstva fizične osebe, ki je uporabnik sistema.
(2) Če po sklenitvi pogodbe o priključitvi zaradi pravnega
prometa z objekti in napravami uporabnika sistema pride do
spremembe osebe, ki bo odjemala plin na priključku, mora
novi lastnik oziroma uporabnik teh objektov in naprav vložiti
zahtevo za prenos pogodbe o priključitvi na novega uporabnika priključka najkasneje 1 mesec pred dnem, ko bo začel
uporabljati priključek.
(3) Obvestilu iz prvega oziroma zahtevi iz drugega odstavka tega člena mora novi lastnik oziroma uporabnik predložiti
listine, ki dokazujejo statusno spremembo oziroma izveden
pravni promet.
(4) Prenos priključka se v primeru iz prvega odstavka tega
člena izvede tako, da operater prenosnega sistema in novi
lastnik oziroma uporabnik objektov in naprav k pogodbi o priključitvi, ki je predmet pravnega nasledstva, skleneta dodatek,
s katerim potrdita dejstvo, da novi uporabnik sistema na podlagi
univerzalnega pravnega nasledstva vstopa v vse pravice in
obveznosti iz pogodbe o priključitvi.
(5) V primeru iz drugega odstavka tega člena se prenos
priključka izvede tako, da sklenejo dotedanji uporabnik sistema,
novi uporabnik sistema in operater prenosnega sistema pogodbo o prenosu dosedanje pogodbe o priključitvi ali na drug način
uredijo medsebojna pogodbena razmerja tako, da ima novi
uporabnik sistema veljavno pogodbo priključitvi.
(6) Pri prenosu priključka na drugo osebo, ki je posledica
singularnega pravnega nasledstva, se ne uporabljajo določbe
o vračilu dela nesorazmernih stroškov priključka iz 51. člena
tega akta.
(7) Če novi lastnik oziroma uporabnik ne obvesti operaterja prenosnega sistema o nastali spremembi v skladu s prvim
oziroma drugim odstavkom tega člena, kot tudi če v primernem
roku, ki ga določi operater prenosnega sistema, ne sklene
dodatka k pogodbi o priključitvi oziroma sporazuma o prenosu
pogodbe o priključitvi, operater prenosnega sistema izvede
odklop na podlagi c) točke prvega odstavka 274. člena EZ-1.
57. člen
(sprememba osnovnih parametrov priključka)
(1) Uporabnik sistema zaprosi za novo soglasje za priključitev, če želi, da se spremenijo osnovni parametri (tehnične
značilnosti) priključka.
(2) Za spremembo tehničnih značilnosti se šteje vsaka
sprememba v konstrukciji, obsegu oziroma tehničnih značilnosti odjema na priključku ali namenu uporabe priključka, ki vpliva
na odjem plina na priključku, zlasti pa:
– povečanje ali zmanjšanje največjega oziroma najmanjšega dovoljenega pretoka, glede na veljavno soglasje in pogodbo o priključitvi;
– povečanje ali zmanjšanje izhodnega tlaka glede na
veljavno soglasje in pogodbo o priključitvi;
– tako spremembo ali rekonstrukcijo priključka, ki vpliva
ali bi lahko vplivala na značilnosti odjema plina;
– združitev več priključnih mest v eno priključno mesto.
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(3) Kolikor je pretok zemeljskega plina izven v pogodbi
o priključitvi določenih pretokov, mora odjemalec nemudoma
podati vlogo za pridobitev soglasja za spremembo tehničnih
značilnosti priključka.
(4) Na zahtevo uporabnika sistema se lahko izvedejo
spremembe tehničnih značilnosti priključka šele po pridobitvi
novega soglasja za priključitev, ki se nanaša na nove tehnične
značilnosti priključka in sklenitvi nove pogodbe o priključitvi.
(5) Soglasje za spremembo tehničnih značilnosti priključka se izda tako, da se imetniku priključka ali priključkov izda
novo soglasje za priključitev. Na podlagi novega soglasja se z
uporabnikom sistema sklene nova pogodba o priključitvi. Če na
podlagi nove vloge za izdajo soglasja za spremembo priključka
operater prenosnega sistema ugotovi, da se bo obseg uporabe
priključka zmanjšal glede na že izdano soglasje o priključitvi in
ekonomska referenčna doba prvotnega priključka še ni potekla,
uporabnik sistema z novo pogodbo o priključitvi prevzame tudi
vse obveznosti iz prejšnje pogodbe o priključitvi, ki se nanašajo na obveznost uporabe priključka do poteka ekonomske
referenčne dobe.
(6) Če sprememba tehničnih značilnosti priključka vključuje dela, zaradi katerih je bilo treba prekiniti odjem plina na
priključnem mestu, se za ponovno zaplinjanje uporabljajo določbe 54. člena tega akta.
5. Pravila v zvezi z odklopom
58. člen
(začasni odklop)
(1) Operater prenosnega sistema lahko začasno odklopi
uporabnika na priključku iz razlogov, določenih v 273. členu
EZ-1.
(2) V primeru motenj ali okvar na prenosnem sistemu, ki
nastanejo kot posledica višje sile, operater prenosnega sistema
izvede izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega in zanesljivega obratovanja prenosnega sistema v najkrajšem možnem času.
(3) O začasnem odklopu iz prejšnjega odstavka operater
prenosnega sistema nemudoma obvesti uporabnike prenosnega sistema, z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih
motenj.
(4) Predvidena dela je operater prenosnega sistema dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, in
izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnike.
(5) Operater prenosnega sistema mora o predvidenem
začasnem odklopu ali omejitev prenosa v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike iz prejšnjega odstavka. Kot pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, poslano uporabnikom najmanj
mesec dni pred začetkom del.
(6) Uporabniki lahko v roku sedem dni po prejemu obvestila iz prejšnjega člena operaterju prenosnega sistema predlagajo najustreznejši termin za izvajanje del. Kolikor načrta
izvajanja del zaradi različnega interesa uporabnikov terminsko
ni mogoče popolnoma uskladiti z vsemi prizadetimi uporabniki,
operater prenosnega sistema sam določi termin.
(7) Obvestilo o delih mora vsebovati:
– del prenosnega sistema, ki je v delu,
– začetek in predvideno končanje del,
– načrt omejitev ali prekinitev prenosa zemeljskega plina,
– seznam predajnih mest, ki bodo prizadeta.
(8) Kolikor želi uporabnik zaradi različnih razlogov med letom terminsko prestavitev izvajanja del, je to mogoče izvesti po
uskladitvi s operaterjem prenosnega sistema, pri čemer pa se
dela ne smejo prestaviti za več kot 15 dni od predhodno skupno
določenega termina. Stroške, nastale zaradi prestavitve izvajanja del, nosi uporabnik, ki je za prestavitev termina zaprosil. V
nobenem primeru se predvidena dela na prenosnem sistemu
ne smejo izvajati v času, ko je mogoče, glede na letni čas
oziroma nizke zunanje temperature, pričakovati večjo porabo
zemeljskega plina.
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(9) V primeru, da operater prenosnega sistema med
letom ugotovi potrebo po izvedbi del na prenosnem sistemu
in ta dela nimajo narave izrednih del, o tem takoj obvesti
prizadete uporabnike sistema in predlaga najustreznejši termin izvedbe del. Uporabniki lahko z operaterjem prenosnega
sistema usklajujejo točen termin izvedbe, pri čemer izvedba
ne sme biti realizirana kasneje kot dva meseca po terminu, ki
ga je v pisnem obvestilu določil operater prenosnega sistema.
(10) V primeru, da do uskladitve termina izvajanja del s
prizadetimi uporabniki skladno s predhodnim odstavkom ne
pride in narava potrebnih del v tem času postane izredna,
operater prenosnega sistema ta dela izvede v najkrajšem
možnem času.
59. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)
(1) Operater prenosnega sistema lahko odklopi uporabnika sistema iz razlogov, navedenih v 274. členu EZ-1
le, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje
obveznosti s tem, da odstrani vzrok ali vzroke odklopa. Rok
za izpolnitev obveznosti, ki ga v predhodnem obvestilu določi
operater prenosnega sistema, znaša najmanj 8 dni, šteto od
datuma prejema obvestila.
(2) Obvestilo operaterja prenosnega sistema mora biti
pisno, v njem pa morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih
lahko pride do odklopa in določen rok za njihovo odpravo.
(3) Po preteku roka, določenega v obvestilu, operater
prenosnega sistema, če uporabnik ne odpravi vzroka, odklopi
uporabnika sistema tako, da je onemogočen nadaljnji odjem
plina na zadevnem priključku in o tem nemudoma obvesti
uporabnika sistema. V tem obvestilu uporabnika sistema tudi
obvesti o pravnih posledicah iz 62. člena tega akta, če v roku
iz tega člena ne bo odstranil vzroka ali vzrokov začasnega
odklopa.
(4) Če bi bila z odklopom iz prejšnjega odstavka onemogočena oskrba z zemeljskim plinom drugim uporabnikom
sistema, ki odjemajo zemeljski plin na istem priključnem mestu, se odklop, če to glede na okoliščine ne bi bilo primerno,
ne izvede, uporabnika sistema, pri kateremu je vzrok za odklop, pa operater prenosnega sistema v obvestilu iz prvega
odstavka tega člena pozove, da po poteku roka iz obvestila
preneha z odjemom zemeljskega plina. Z iztekom roka, določenega v obvestilu, se šteje, da je bil uporabnik sistema
odklopljen, morebitni odjem zemeljskega plina po odklopu pa
za neupravičen odjem.
(5) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali dobavitelj, kateremu je končni odjemalec sporočil, da odstopa od
pogodbe, je dolžan operaterja prenosnega sistema obvestiti o
odstopu najkasneje 15 dni pred potekom odpovednega roka
oziroma, če je odpovedni rok krajši, nemudoma po odstopu
od pogodbe. Operater prenosnega sistema v tem primeru
odklopi uporabnika sistema, če le-ta v roku, določenem v
predhodnem obvestilu o odklopu, ne zamenja dobavitelja ali
v tem roku ne sklene nove pogodbe o dobavi z obstoječim
dobaviteljem.
(6) Če ima odjemalec v primeru iz prejšnjega odstavka
na predmetnem odjemnem mestu sklenjenih več dobavnih
pogodb, je dolžan operaterju prenosnega sistema posredovati
spremenjeno razmerje med bilančnimi skupinami na odjemnem mestu v 24-tih urah po prejemu predhodnega obvestila
o odklopu. V kolikor tega ne stori, se upošteva zadnje sporočeno razmerje brez pogodbe ali pogodb, ki so prenehale veljati, sorazmerno uporabljeno na preostale veljavne pogodbe.
Če to razmerje prvič ni bilo sporočeno, se šteje, da gre za
neupravičen odjem in da s svojim prevzemom moti dobavo
zemeljskega plina drugim odjemalcem. Operater prenosnega
sistema posreduje informacijo o spremenjenem razmerju med
bilančnimi skupinami nosilcem teh bilančnih skupin.
(7) Uporabnik sistema, kateremu je bil priključek odklopljen po predhodnem obvestilu, nosi stroške tega odklopa
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in ponovne priključitve, določene v ceniku dodatnih storitev
operaterja prenosnega sistema.
60. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)
(1) Operater prenosnega sistema odklopi uporabnika
sistema brez predhodnega obvestila iz razlogov, navedenih v
275. členu EZ-1, tako da je onemogočen nadaljnji odjem plina
na zadevnem priključku.
(2) O odklopu operater prenosnega sistema nemudoma
obvesti uporabnika sistema. V tem obvestilu uporabnika sistema tudi obvesti o pravnih posledicah iz 62. člena tega akta,
če v roku iz tega člena ne bo odstranil vzroka ali vzrokov
odklopa.
(3) Uporabnik sistema, kateremu je bil priključek odklopljen, nosi stroške odklopa in ponovne priključitve, določene
v ceniku dodatnih storitev operaterja prenosnega sistema.
61. člen
(odklop na zahtevo uporabnika sistema)
(1) Uporabnik sistema, ki želi začasno ali trajno prenehati z odjemom zemeljskega plina, lahko zahteva od operaterja
prenosnega sistema, da ga odklopi. Operater prenosnega
sistema in uporabnik sistema sporazumno določita dan, ko
se odjem zemeljskega plina na priključku prekine in se izvede
odklop.
(2) Pravica uporabnika sistema do odklopa po tem členu
ne posega:
– v obveznosti uporabnika sistema iz veljavnih pogodb
o prenosu, ki so bile sklenjene za to odjemno mesto, in se
nanašajo na plačilo zakupljenih prenosnih zmogljivosti do
poteka teh pogodb in
– v obveznosti uporabnika sistema iz pogodbe o priključitvi, ki se nanašajo na obveznost uporabe priključka do
poteka referenčne ekonomske dobe priključka.
(3) V primeru, ko uporabnik sistema zahteva, da se ga
odklopi, pogodba o priključitvi oziroma pogodba o prenosu
ne preneha veljati, razen če se o njenem prenehanju sporazumno dogovorita pogodbeni stranki. Med trajanjem odklopa
mirujejo pogodbene pravice in obveznosti strank iz pogodbe
o priključitvi oziroma pogodbe o prenosu, razen obveznosti
uporabnika sistema iz prejšnjega odstavka.
(4) Uporabnik sistema mora za ponovno priključitev,
če je odklop trajal dlje kot tri leta, pridobiti novo soglasje za
priključitev in skleniti novo pogodbo o priključitvi. S sklenitvijo
nove pogodbe o priključitvi, se razveljavi prejšnja pogodba o
priključitvi, če ta ni bila razvezana že na podlagi sporazuma
stranka.
(5) Operater prenosnega sistema lahko zavrne ponovno
priključitev ali izdajo soglasja za priključitev na tem priključku,
dokler mu uporabnik sistema ne poravna vseh obveznosti iz
pogodbe o prenosu in pogodbe o priključitvi ter povrne vso
škodo zaradi kršitve teh obveznosti.
(6) V primeru, da se uporabnik sistema želi ponovno
priključiti na prenosni sistem v roku, ki je krajši od enega leta,
mora ob priklopu plačati tudi fiksne stroške omrežnine za
čas odklopa v višini pogodbeno dogovorjenega najmanjšega
obsega prenosa zemeljskega plina.
(7) Uporabnik sistema, ki je zahteval odklop, nosi stroške
odklopa in ponovne priključitve, določene v ceniku ostalih
storitev operaterja prenosnega sistema.
62. člen
(trajni odklop)
(1) Če v primeru odklopa iz 59. in 60. člena tega akta
uporabnik sistema v roku 3 let od prejema obvestila o odklopu
ne odstrani vzroka ali vzrokov odklopa, mu operater prenosnega sistema trajno odklopi priključek.
(2) Vsaka priključitev na trajno odklopljenem priključku
je nova priključitev v smislu tega akta.
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6. Priključevanje skladišč, pridobivalnih omrežij
in obratov za utekočinjen zemeljski plin
63. člen
(priključevanje skladišč plina in obratov za UZP)
Za priključitev na sistem skladišč plina in obratov za UZP
se smiselno uporabljajo določila tega akta, ki urejajo priključitev
uporabnikov sistema.
64. člen
(priključevanje pridobivalnega plinovodnega omrežja)
Za priključitev pridobivalnega plinovodnega omrežja, ki
ga uporablja proizvajalec, na prenosni sistem, se smiselno
uporabljajo določila tega akta, ki urejajo priključitev uporabnikov sistema.
65. člen
(izvedba priključitve in zaplinjanja novega dela
prenosnega sistema)
Za izvedbo priključitve in zaplinjanja novega dela prenosnega sistema ali povezovalnega voda se smiselno uporabljajo
določbe 54. in 55. člena tega akta.
V. TEHNIČNI POGOJI ZA MEDSEBOJNO PRIKLJUČITEV
IN DELOVANJE SISTEMOV RAZLIČNIH
OPERATERJEV SISTEMOV
66. člen
(povezava z drugim prenosnim sistemom)
(1) Operater prenosnega sistema najkasneje pred sprejemom odločitve o izvedbi investicije v povezovalni plinovod
s prenosnim sistemom drugega operaterja sistema in po posredovanem obvestilu agenciji, s tem operaterjem sklene sporazum o spojitvi obeh prenosnih sistemov, ki poleg drugih,
vključuje najmanj naslednje sestavine:
– ugotovitev, da oba operaterja sistema izpolnjujeta pogoje, ki jih potrebujeta za načrtovanje in gradnjo povezovalnega
voda (morebitna soglasja ustrezne državne institucije – vlade,
ministrstva, energetskega regulatorja ipd.);
– določbe, ki zagotavljajo uskladitev prostorske umestitve,
presoje okoljskih vplivov in skladnosti tehničnih elementov ter
pravil;
– določbe o izvedbi postopka ugotavljanja interesa uporabnikov sistema;
– določbe o načinu delitve stroškov načrtovanja, gradnje
in obratovanja povezovalnega plinovoda;
– terminski plan načrtovanja, gradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja;
– določbe o načinu izpolnjevanja obveznosti za omogočanje dvosmerne zmogljivosti povezovalnega plinovoda po
Uredbi (EU) št. 994/2010.
(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju povezovalnega
voda mora biti zagotovljena medobratovalnost obeh prenosnih
sistemov.
VI. NAČIN IZVAJANJA DOSTOPA
DO PRENOSNEGA SISTEMA
1. Splošne določbe o pogojih dostopa
do prenosnega sistema
67. člen
(uporaba splošnih aktov operaterja prenosnega sistema)
(1) Dostop do povezovalnih točk prenosnega sistema se
izvaja skladno s Pravili o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema (Uradni list
RS, št. 67/14).
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(2) Dostop do vstopnih in izstopnih točk znotraj Republike
Slovenije se izvaja skladno s Pravili o postopku za dodeljevanje
zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke
znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem
trgu (Uradni list RS, št. 80/14, 81/2014 – popr).
(3) Upravljanje prezasedenosti prenosnega sistema in
trgovanje z zmogljivostmi na sekundarnem trgu se izvaja skladno s Pravili o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike
Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in
trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu (Uradni list RS,
št. 80/14 in 81/14 – popr.).
68. člen
(združene zmogljivosti)
(1) Na povezovalnih točkah se v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 984/2013 storitve dostopa do sistema nudijo v obliki
združene zmogljivosti, če je razpoložljiva zmogljivost na voljo
na obeh straneh povezovalne točke in se o tem uskladita operaterja prenosnih sistemov na obeh straneh povezovalne točke.
(2) Uporabnikom sistema se združena zmogljivost nudi
kot zagotovljena in kot prekinljiva storitev dostopa. Združene
zmogljivosti se za vsako posamezno povezovalno točko ponudijo na dražbah, skladno s splošnim aktom operaterja prenosnega sistema, ki ureja dodeljevanje zmogljivosti na dražbah.
(3) Če je v katerem koli obdobju na drugi strani povezovalne točke na voljo manj zagotovljenih zmogljivosti kot na
strani prenosnega sistema v Republiki Sloveniji, lahko operater
prenosnega sistema presežno zmogljivost na svoji strani povezovalne točke ponudi kot ločeno zmogljivost, vendar najdlje
za čas do izteka pogodbe o prenosu za zmogljivost na drugi
strani povezovalne točke.
(4) Operater prenosnega sistema sodeluje z operaterji
prenosnih sistemov na drugi strani povezovalne točke zaradi
uskladitve ponudbe standardnih produktov združenih zmogljivosti. Cilj sodelovanja je tudi oblikovanje skupnih postopkov
dodeljevanja združenih zmogljivosti in postopkov napovedi izvrševanja pogodb o prenosu za združene zmogljivosti.
(5) Uporabnikom sistema se zmogljivosti, ki so jim bile dodeljenje na obeh straneh povezovalne točke kot ločene zmogljivosti, na njihovo zahtevo preoblikujejo v združene zmogljivosti,
če so uporabniki sistema o tem dosegli dogovor o združitvi in če
to združitev odobri tudi operater prenosnega sistema na drug
strani povezovalne točke. V tem primeru se pogodba o prenosu
za združeno zmogljivost sklene ob upoštevanju veljavnih pogojev iz obstoječih pogodb o prenosu, v nobenem primeru pa
pogodba ne sme preseči trajanja obdobja najkrajše od prvotnih
pogodb o prenosu na zadevni povezovalni točki.
69. člen
(določitev obsega ponudbe zmogljivosti
na povezovalnih točkah)
(1) Operater prenosnega sistema v sodelovanju z operaterji sosednjih prenosnih sistemov na drugi strani povezovalne točke zagotovi, da je ob upoštevanju celovitosti sistema,
varnosti in učinkovitega obratovanja uporabnikom sistema na
voljo največja možna zmogljivosti na vseh povezovalnih točkah
prenosnega sistema.
(2) Operater prenosnega sistema z operaterji sosednjih
prenosnih sistemov uskladi merila glede določitve skupne metodologije za izračun največje možne zmogljivosti povezovalnih
točk v skladu z zahtevami iz 6. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 984/2013.
(3) Operater prenosnega sistema v skladu s šestim odstavkom 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013 in v soglasju z agencijo določi delež tehnične zmogljivosti za vsako
posamezno povezovalno točko, ki se zadrži in ponudi kot
kratkoročna zagotovljena zmogljivost. Pred določitvijo deleža
se opravi posvetovanje z zainteresiranimi uporabniki sistema
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in operaterji prenosnega sistema na drugi strani povezovalne
točke.
(4) Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani
redno izračunava in objavlja tehnične zmogljivosti posameznih
vstopnih in izstopnih točk ter njihove omejitve.
70. člen
(naložbe v novo tehnično zmogljivost povezovalnih točk)
(1) Dostop do nove tehnične zmogljivosti operater prenosnega sistema ponudi v obliki standardnih produktov zmogljivosti na povezovalnih točkah. Če gre za medsebojno pogojeno
naložbo na obeh straneh povezovalne točke ali če obstaja
razpoložljiva zmogljivost na drugi strani povezovalne točke in
če to omogoči operater prenosnega sistema na drugi strani
povezovalne točke, se dostop do nove tehnične zmogljivosti
ponudi kot združena zmogljivost iz 68. člena tega akta.
(2) Za prvo dodelitev nove tehnične zmogljivosti na primarnem trgu se ne uporabljajo določbe prvega do sedmega odstavka 8. člena, 11. do 18. člena, drugega odstavka 19. člena in
21. do 27. člena Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013, razen za
zmogljivost, ki ostane neprodana po tem, ko je bila ponujena z
drugim tržno zasnovanim postopkom.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka operater prenosnega
sistema uporabi za dodelitev novih zmogljivosti druge pregledne in nediskriminatorne postopke, ki so združljivi s tržnimi
mehanizmi, kot je na primer odprti razpisni postopek, na podlagi katerega operater prenosnega sistema od zainteresiranih
uporabnikov sistema zbere zavezujoče ponudbe za sklenitev
pogodb o prenosu za nove zmogljivosti.
(4) Nova tehnična zmogljivost se lahko na podlagi teh
postopkov dodeli zainteresiranim uporabnikom sistema še pred
pričetkom investicije. V tem primeru lahko operater prenosnega sistema zahteva od ponudnikov, da izpolnjujejo minimalne
pogoje glede finančne sposobnosti in da, kadar je to primerno,
predložijo ustrezna zavarovanja za primer, če kasneje ne bi
sklenili pogodb o prenosu ali če bi pogodbo kršili.
(5) Če gre za medsebojno pogojeno naložbo na obeh
straneh povezovalne točke ali v primeru združevanja zmogljivosti na obeh straneh povezovalne točke, se razpisni postopek
za dodelitev novih združenih zmogljivosti lahko izvede v sodelovanju s sosednjim operaterjem prenosnega sistema.
(6) Pri načrtovanju naložbe v novo tehnično zmogljivost
povezovalnih točk je v okviru priprave besedila 10-letnega
razvojnega načrta predmet posvetovanja z zainteresiranimi
stranmi tudi delež nove zmogljivosti, ki se zadrži in ponudi kot
kratkoročna zmogljivost, pri čemer ta delež ne more biti manjši
od 10 % nove tehnične zmogljivosti.
2. Virtualna točka prenosnega sistema
71. člen
(storitve virtualne točke)
(1) Operater prenosnega sistema skladno s tem aktom
nudi naslednje storitve virtualne točke:
– omogočanje izvedbe transakcij z zemeljskim plinom;
– storitev oglasne deske.
(2) Storitve virtualne točke lahko koristijo le člani virtualne
točke.
72. člen
(transakcije z zemeljskim plinov v prenosnem sistemu)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva in končni odjemalci
(v nadaljnjem besedilu: udeleženci trga z zemeljskim plinom)
izvajajo vse transakcije s količinami zemeljskega plina v prenosnem sistemu v virtualni točki.
(2) Transakcija je vsak pravni posel, ki ga sklene udeleženec trga z zemeljskim plinom, na podlagi katerega se spremeni
pravica do razpolaganja z določeno količino zemeljskega plina
v prenosnem sistemu v enem ali več obračunskih intervalih,
vključno z vsemi pravnimi posli, ki lahko privedejo do take
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spremembe, tudi če celotno zaporedje teh pravnih poslov od
oddaje do odjema zemeljskega plina ni povzročilo spremembe
končnega odjemalca.
(3) Šteje se, da so vse transakcije količin zemeljskega
plina v prenosnem sistemu med posameznimi udeleženci transakcije izvedene v virtualni točki in na nivoju obračunskega intervala in to ne glede na vstopno ali izstopno točko prenosnega
sistema in ne glede na določila posameznih pogodb o dobavi.
(4) V okviru transakcij s količinami zemeljskega plina v
virtualni točki je dopustna tudi transakcija količin zemeljskega
plina, ne da bi udeleženec transakcije imel sklenjeno pogodbo o
prenosu zemeljskega plina, vendar pa mora biti za obseg količin,
ki so predmet transakcije, sklenjena ustrezna pogodba o prenosu
na vstopni in ustrezna pogodba o prenosu na izstopni točki za
obračunsko obdobje ali obdobja, na katera se nanaša transakcija.
73. člen
(storitve oglasne deske)
(1) Oglasna deska je storitev, ki se izvaja preko spletne aplikacije, zaščitene z ustrezno stopnjo zaščite operaterja prenosnega sistema, ki članom virtualne točke omogoča
pregledne objave o ponudbi in povpraševanju po količinah
zemeljskega plina.
(2) Operater prenosnega sistema ne odgovarja za resničnost objavljenih podatkov v objavah.
(3) Na spletni strani operaterja prenosnega sistema se objavijo samo agregirani podatki iz oglasne deske (vrsta objave,
količine zemeljskega plina in obdobje).
74. člen
(registracija članstva virtualne točke)
(1) Udeleženec trga z zemeljskim plinom se registrira
v virtualni točki tako, da z operaterjem prenosnega sistema
sklene pogodbo o članstvu. Vzorec pogodbe o članstvu objavi
operater prenosnega sistema na svoji spletni strani.
(2) Udeleženec trga z zemeljskim plinom, ki postane član
virtualne točke, lahko prične uporabljati storitve virtualne točke,
za katero je sklenil pogodbo o članstvu, najprej peti delovni dan
od dneva, ko operater prenosnega sistema prejme vrnjeno
podpisano pogodbo o članstvu. Pogodba o članstvu se sklene
za nedoločen čas.
(3) Članstvo v virtualni točki lahko oseba, ki je član virtualne točke, kadarkoli prekliče na podlagi pisne izjave. Članstvo v
virtualni točki preneha z dnem, ki ga določi član virtualne točke,
ki pa ne sme biti krajši od 5. delovnih dni od dneva, ko operater
prenosnega sistema prejme izjavo o prenehanje članstva.
(4) Operater prenosnega sistema lahko prekliče članstvo
v virtualni točki, če član:
– pravočasno ne poravna zapadlih obveznosti do operaterja prenosnega sistema iz naslova opravljenih storitev virtualne točke,
– kljub pozivu operaterja za predložitev ustreznega zavarovanje obveznosti skladno s tretjim odstavkom 78. člena tega
akta, te zahteve ne izpolni.
75. člen
(priglasitev transakcij v virtualni točki)
(1) Člani virtualne točke lahko izvedejo transakcijo s količinami zemeljskega plina v virtualni točki pod pogojem, da operaterju prenosnega sistema priglasijo transakcije. Člani bilančnih
skupin so dolžni operaterju prenosnega sistema priglasiti vse
transakcije z zemeljskim plinom. Člani virtualne točke lahko
za posamezna odjemna mesta, ki so vključena v eno ali več
bilančnih skupin, pooblastijo nosilca te bilančne skupine, da
le ta po njihovem pooblastilu priglasi transakcije s količinami
zemeljskega plina v prenosnem sistemu v virtualni točki.
(2) Priglasitve transakcij se posredujejo operaterju prenosnega sistema preko spletne aplikacije iz 73. člena tega akta
z naslednjimi podatki:
– kontaktni podatki pošiljatelja priglasitve;
– količina zemeljskega plina v transakciji;
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– datum plinskega dne, za katerega velja priglasitev;
– udeleženi člani v predmetni transakciji;
– vrsta priglasitve (prodaja oziroma nakup).
(3) Transakcijo, ki se nanaša na dobavo za dan vnaprej,
morajo udeleženci transakcije priglasiti na predhodni plinski
dan dobave »D-1« v rokih, ki veljajo za predložitev dnevne
napovedi, to je do 14.00 ure.
(4) Transakcijo, ki se nanaša na dobavo znotraj plinskega
dneva »D«, morajo udeleženci transakcije priglasiti do 16:00 ure.
(5) Vsak od udeležencev v posamezni transakciji mora
za vsak pravni posel v transakciji posredovati svojo priglasitev.
(6) Priglasitev, ki ni posredovana na predpisan način, se
šteje za neobstoječo.

(2) Določila akta v tem poglavju se uporabljajo glede
tistih vprašanj izravnave odstopanj v prenosnem sistemu, ki jih
predpis iz prejšnjega odstavka ne ureja.
(3) Določila tega poglavja se ne uporabljajo v izrednih
razmerah, ko operater prenosnega sistema izvede določene
ukrepe, opredeljene v EZ-1 ali Aktu o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 43/14 in
2/15), tem aktu ali na podlagi Uredbe (EU) št. 994/2010, kolikor
bi bila uporaba pravil v tem poglavju nezdružljiva s sprejetimi
ukrepi v izrednih razmerah.

76. člen
(zavrnitev priglasitve)
(1) Operater prenosnega sistema lahko zavrne priglasitev, če:
– posamezna transakcija oziroma veriga transakcij ni
skladna s sklenjeno pogodbo o prenosu na vstopni točki in s
sklenjeno pogodbo o prenosu na izstopni točki, ali
– če posamezna transakcija oziroma verige transakcij ni
zaključena, ali
– če ni podana skladnost količin vsake posamezne priglasitve v verigi transakcij in skladnost količin celotne verige transakcij.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se taka transakcija v
celoti zavrne. Izvršitev pogodb o dobavi v okviru tako prijavljenih transakcij ni mogoča.
(3) Operater prenosnega sistema posreduje vsakemu
članu virtualne točke, ki je posredoval priglasitev transakcije,
in njegovemu pooblaščencu, če ga le ta ima, informacijo o
odobrenih količinah najkasneje:
– za transakcijo, ki se nanaša na dobavo za dan vnaprej:
v roku dveh ur po izteku roka za priglasitev transakcije;
– za transakcijo znotraj plinskega dneva »D«: v roku dveh
ur po izteku roka za priglasitev transakcije.

(območje izravnave)

77. člen
(alokacije količin)
(1) Alokacije količin v virtualni točki se izvedejo po načelu,
da je alocirana količina enaka odobreni količini.
(2) Mesečno poročilo alociranih količin zemeljskega plina
pripravi operater prenosnega sistema v petih delovnih dneh
tekočega koledarskega meseca za pretekli mesec.
(3) Mesečno poročilo obsega pregled izvedenih transakcij
po posameznih dnevih in je priloga računa za znesek izvedenih
transakcij, ki ga izda operater prenosnega sistema udeležencem v transakciji.
78. člen
(cena storitev virtualne točke)
(1) Člani virtualne točke plačujejo operaterju prenosnega
sistema stroške registracije in ceno za vsako izvedeno transakcijo v virtualni točki.
(2) Strošek registracije in strošek posamezne transakcije
določi operater prenosnega sistema po predhodnem soglasju
agencije o čemer izda cenik in ga objavi na svoji spletni strani.
(3) Če član virtualne točke svojih obveznosti ne poravna
pravočasno, ima operater prenosnega sistema pravico od njega nemudoma zahtevati primerno zavarovanje plačila.
VII. IZRAVNAVA ODSTOPANJ V PRENOSNEM SISTEMU
1. Uporaba akta
79. člen
(subsidiarnost)
(1) Z določili akta v tem poglavju se določajo pravila za
izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014.

2. Organiziranost sistema izravnave odstopanj
80. člen
(1) Za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema je pomembno, da je količina zemeljskega plina, ki ga
uporabniki sistema predajo v sistem na vstopnih točkah prenosnega sistema, za vsak obračunski interval enaka količini
zemeljskega plina, ki ga uporabniki sistema prevzamejo na
izstopnih točkah iz prenosnega sistema.
(2) V območje izravnave po tem aktu so vključene vse
vstopne in izstopne točke na prenosnem sistemu ter virtualna
točka.
81. člen
(primarna odgovornost uporabnikov sistema za izravnavo
odstopanj v območju izravnave)
(1) Uporabniki sistema nosijo primarno odgovornost za
izravnavo količinskih odstopanj med predajami in prevzemi
zemeljskega plina iz prenosnega sistema, tako da sklenejo
bilančno pogodbo, in da je čim manjša potreba po tem, da operater prenosnega sistema izvaja ukrepe izravnave iz 93. člena
tega akta.
(2) Uporabnike sistema se v skladu s tem aktom spodbuja, da v okviru območja izravnave uporabijo možnosti za
trgovanje z zemeljskim plinom za izravnavo v virtualni točki.
(3) Če uporabnik sistema ne uspe zagotoviti, da je vsota
prevzetih količin zemeljskega plina na vstopnih točkah prenosnega sistema za vsak obračunski interval enaka vsoti predanih količini zemeljskega plina na njegovih izstopnih točkah
iz prenosnega sistema, ki so vključene v njegovo bilančno
skupino, mu operater prenosnega sistema obračuna stroške
za izravnavo dnevnih odstopanj skladno z določili tega akta.
82. člen
(vloga operaterja prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema v skladu z določili akta
v tem poglavju opravlja naslednje naloge v sistemu izravnave
odstopanj:
– organizira bilančno shemo za območje izravnave iz
84. člena tega akta;
– izvaja aktivne ukrepe izravnave iz 93. člena tega akta;
– opravlja naloge operaterja trgovalne platforme iz
94. člena tega akta;
– sprejema in potrjuje napovedovanje prevzemov in predaj zemeljskega plina;
– izvaja obračunavanje stroškov za izravnavo dnevnih
odstopanj in bilančnih razlik.
(2) Za namene izravnave količinskih odstopanj operater
prenosnega sistema skladno z določili 94. do 97. člena tega
akta v virtualni točki prenosnega sistema zagotovi pogoje za trgovanje s količinami zemeljskega plina, ki so potrebne za izravnavo odstopanj med obračunskim dnevom in za dan vnaprej.
(3) V skladu s pravili iz 5. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 312/2014 operater prenosnega sistema izvede transfer plina med bilančnimi skupinami kot predajo iz bilančne skupine,
ki je v skladu z 75. členom tega akta priglasila transakcijo za
predajo in ga dodeli kot prevzem v bilančno skupino, ki priglasi
transakcijo za prevzem.
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(4) Operater prenosnega sistema si prizadeva v okviru
tehničnih in ekonomsko učinkovitih možnostih čim več potreb
po izravnavi odstopanj zagotoviti prek trgovanja s kratkoročnimi
standardiziranimi produkti na izravnalnem trgu. Preostanek
odstopanj, ki jih ni mogoče izravnati na trgu ali bi bilo to ekonomsko neučinkovito, izravna operater prenosnega sistema v
potrebnem obsegu, ki ga omogoča razpoložljivost prenosnih
zmogljivosti, z uporabo sistemske storitve izravnave.
83. člen
(načelo stroškovne nevtralnosti)
(1) Operater prenosnega sistema zagotovi, da v zvezi z
izvajanjem nalog za izravnavo odstopanj po tem aktu in Uredbi
Komisije (EU) št. 312/2014 ne zadrži nobene koristi ali utrpi
izgube. Vse neto koristi ali stroške, ki izhajajo iz izvajanja teh
nalog, operater prenosnega sistema prenese na uporabnike
sistema, tako da jim v skladu z določili tega akta plača presežek
prihodkov nad stroški oziroma jim zaračuna primanjkljaj.
(2) Operater prenosnega sistema zagotavlja preglednost
podatkov o skupnih stroških in prihodkih, ki nastanejo pri izvajanju nalog za izravnavo odstopanj, ter jih mesečno v petnajstih
delovnih dneh za pretekli mesec objavlja na svoji spletni strani.
3. Združevanje uporabnikov sistema v bilančne skupine
84. člen
(združevanje uporabnikov sistema v bilančne skupine)
(1) Za območje izravnave iz 80. člena tega akta operater
prenosnega sistema s sklepanjem bilančnih pogodb z uporabniki sistema organizira hierarhično urejeno bilančno shemo
zaradi združevanja uporabnikov sistema v bilančne skupine.
(2) Pred uporabo prenosnih zmogljivosti na vstopnih in
izstopnih točkah se morajo uporabniki sistema na območju
izravnave obvezno vključiti v bilančno shemo.
(3) Uporabnik sistema se vključi v bilančno shemo s sklenitvijo bilančne pogodbe, na podlagi katere oblikuje lastno bilančno
skupino (v nadaljnjem besedilu: nosilec bilančne skupine), ali
tako da sklene pogodbo iz 91. člena tega akta z drugim uporabnikom sistema, ki je nosilec bilančne skupine ali bilančne
podskupine (v nadaljnjem besedilu: člani bilančne skupine).
(4) Količinska dnevna odstopanja prevzema in predaje
zemeljskega plina operater prenosnega sistema ugotavlja posamično za vsako bilančno skupino. Bilančna skupina se za namen obračunavanja količinskih odstopanj prevzema in predaje
zemeljskega plina šteje kot en uporabnik prenosnega sistema.
85. člen
(ustanovitev bilančne skupine)
(1) Operater prenosnega sistema sklene bilančno pogodbo z uporabnikom sistema, če izpolnjuje pogoje iz 90. člena
tega akta in sicer neodvisno od tega, ali ima nosilec bilančne
skupine sklenjeno pogodbo o prenosu.
(2) Dobavitelj zemeljskega plina, od katerega operater
prenosnega sistema prevzame zemeljski plin na vstopni točki
prenosnega sistema, mora z operaterjem prenosnega sistema
skleniti bilančno pogodbo zaradi ustanovitve bilančne skupine,
v katero se vključijo odjemna mesta uporabnikov sistema, ki jim
je namenjena dobava zemeljskega plina na izstopnih točkah iz
prenosnega sistema.
(3) Nosilec bilančne skupine mora z operaterjem prenosnega sistema skleniti bilančno pogodbo najpozneje 10 delovnih dni pred začetkom delovanja bilančne skupine.
(4) Bilančna pogodba, sklenjena med operaterjem prenosnega sistema in nosilcem bilančne skupine, vsebuje vsaj:
– naziv in naslov pogodbenih strank;
– opis načina zajemanja in sporočanja podatkov;
– obvezo pogodbenih strank, da bosta podatke pridobljene neposredno ali posredno pri obračunavanju odstopanj,
uporabljali le za namene povezane z obračunom odstopanj, in
jih ne bosta sporočali tretjim osebam, razen za izpolnjevanje
obveznosti, ki izhajajo iz zakona ali izvedbenega predpisa;
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– pravice in dolžnosti pogodbenih strank ob odstopu od
pogodbe;
– način reševanja sporov;
– način zavarovanja za primer neplačila pogodbenih obveznosti;
– določbe o trajanju veljavnosti pogodbe in razlogih za
njeno prenehanje;
– prilogo, v kateri stranki navedeta nosilce bilančnih podskupin z njihovim nazivom in naslovom ter vstopne in izstopne
točke, ki so vključene v bilančno skupino. V primeru sprememb
podatkov iz priloge, stranki nadomestita prilogo z novo prilogo,
v kateri navedeta vsakokrat aktualne podatke.
86. člen
(bilančna podskupina)
(1) Član bilančne skupine lahko ustanovi bilančno podskupino in s tem postane nosilec bilančne podskupine.
(2) Bilančna podskupina se ustanovi tako, da nosilec
bilančne skupine oziroma nosilec nadrejene bilančne podskupine sklene pogodbo o izravnavi z nosilcem hierarhično nižje
bilančne podskupine.
(3) Nosilec nadrejene bilančne podskupine mora ob vsaki
spremembi članstva v svoji podskupini obvestiti nosilca bilančne skupine, v katero je bilančna podskupina vključena, katere
bilančne podskupine in katere izstopne točke do končnih odjemalcev so vključene v njegovo podskupino.
(4) Nosilec bilančne skupine mora o ustanovitvi bilančne
podskupine obvestiti operaterja prenosnega sistema.
87. člen
(vključitev vstopnih in izstopnih točk v bilančno skupino)
(1) Za vsako vstopno in izstopno točko na območju izravnave mora uporabnik sistema določiti, kateri bilančni skupini ali
skupinam oziroma podskupinam pripada.
(2) Če se pogodba o prenosu nanaša na zakup združene
zmogljivosti na povezovalni točki, mora uporabnik sistema pred
začetkom izvrševanja pogodbe o prenosu zagotoviti ustrezno
urejenost izvrševanja pogodbe o prenosu na obeh straneh
povezovalne točke.
(3) Zakupljene zmogljivosti na vstopni in izstopni točki, razen
izstopne točke do končnega odjemalca ali distribucijskega sistema, lahko uporabnik sistema vključi tudi v več bilančnih skupin.
V takem primeru mora uporabnik sistema sporočiti operaterju
prenosnega sistema razmerje med zmogljivostmi, ki so vključene
v posamezno bilančno skupino na tej vstopni ali izstopni točki.
(4) Izstopna točka do končnega odjemalca je lahko vključena le v eno bilančno skupino oziroma podskupino, z nosilcem
katere končni odjemalec zaradi izravnave odstopanj odjemnega mesta na tej izstopni točki sklene odprto pogodbo o dobavi.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko ob pogoju iz
petega odstavka 240. člena EZ-1 izstopna točka do končnega
odjemalca vključena tudi v več bilančnih skupin, z nosilci katerih ima končni odjemalec sklenjeno odprto pogodbo o dobavi.
V takem primeru mora končni odjemalec za vsak obračunski
interval sporočiti operaterju prenosnega sistema količinsko razmerje med posameznimi bilančnimi skupinami, ki jim pripada
izstopna točka, sicer operater prenosnega sistema upošteva
zadnje sporočeno razmerje.
(6) Če se končni odjemalec, ki mu pripada izstopna točka, ne vključi v nobeno bilančno skupino, si mora zagotoviti
izravnavo odstopanj s sklenitvijo bilančne pogodbe v skladu
s katero se zanj smiselno uporabljajo vse določbe tega akta
in Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, ki veljajo za nosilce
bilančnih skupin.
88. člen
(naloge bilančnih skupin)
(1) Nosilec bilančne skupine je operaterju prenosnega
sistema odgovoren za izpolnjevanje naslednjih nalog bilančne
skupine:
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– napovedovanje količin prevzema in predaje zemeljskega plina na vseh vstopnih in izstopnih točkah njegove bilančne
skupine, za katere se skladno s tem aktom zahteva predložitev
napovedi;
– s primernimi ukrepi izravnavati količinska odstopanja
med prevzemi in predajo zemeljskega plina v bilančni skupini;
– aktivno sodelovanje na izravnalnem trgu kratkoročnih
standardiziranih produktov;
– obveščanje operaterja prenosnega sistema o vseh informacijah, ki bi lahko vplivale na njegovo sposobnost izravnavanja odstopanja;
– obveščanje operaterja prenosnega sistema o sklenjenih dobavnih pogodbah s končnimi odjemalci na prenosnem
sistemu;
– vodenje evidence odjemnih mest in ažurno sporočanje
podatkov o spremembah članov bilančne skupine operaterju
prenosnega sistema;
– plačevanje stroškov dnevnega odstopanja.
(2) Nosilec bilančne skupine mora ob sklenitvi pogodbe
oziroma najkasneje dva delovna dneva pred spremembo članstva v svoji bilančni skupini pisno ali po elektronski pošti obvestiti operaterja prenosnega sistema kateri uporabnik sistema in
njegove prenosne zmogljivosti v okviru zakupljenih prenosnih
zmogljivosti na posameznih vstopnih in izstopnih točkah spadajo v njegovo bilančno skupino.
89. člen
(odgovornost nosilca bilančne skupine
za izravnavo odstopanj)
(1) Nosilec bilančne skupine mora s primernimi ukrepi zagotoviti izravnavo količinskih odstopanj svoje bilančne
skupine tako, da je čim manjša potreba po tem, da operater
prenosnega sistema izvaja ukrepe za izravnavo odstopanj v
prenosnem sistemu.
(2) Če nosilec bilančne skupine sam ne dobavlja zemeljskega plina članom njegove bilančne skupine, ali ga ne
dobavlja v celoti, mora s pogodbo zagotoviti, da ustrezne količine zemeljskega plina za vsak obračunski interval predajajo
v prenosni sistem drugi dobavitelji. Podatke o teh pogodbah
mora nosilec bilančne skupine posredovati operaterju prenosnega sistema najkasneje dva delovna dneva pred pričetkom
posameznega obračunskega intervala.
(3) Če pride v bilančni skupini do dnevnega odstopanja
med prevzemi in predajo zaradi kratkoročnih nihanj v ponudbi
in povpraševanju po zemeljskem plinu, si mora nosilec bilančne
skupine prizadevati, da odstopanja izravna s primernimi ukrepi,
ki vključujejo zlasti sklepanje pogodb o dobavi zemeljskega
plina za izravnavo z drugimi uporabniki sistema ali z operaterjem prenosnega sistema na izravnalnem trgu kratkoročnih
standardiziranih produktov.
(4) Če nosilec bilančne skupine ne zagotovi izravnave
odstopanj iz prejšnjega odstavka in jih operater prenosnega
sistema ne more izravnati, operater prenosnega sistema pozove nosilca bilančne skupine na izvedbo primernih ukrepov za
izravnavo. Če nosilec bilančne skupine tudi na poziv ne zagotovi izravnave odstopanj, mu operater prenosnega sistema lahko
omeji prevzem ali omeji predajo zemeljskega plina.
90. člen
(pogoji, ki jim mora izpolnjevati nosilec bilančne pogodbe)
(1) Uporabnik sistema, ki želi postati nosilec bilančne
skupine, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja ali da
zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave ali stečaja;
– da ima zagotovljeno 24 urno kontaktno točko;
– da predloži finančno jamstvo v obliki bančne garancije
ali denarnih sredstev na posebnem računu operaterja prenosnega sistema kot zavarovanje za poravnavo obveznosti iz
sklenjene bilančne pogodbe.
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(2) Višina finančnega jamstva iz 3. alineje prvega odstavka tega člena se za bilančne skupine, ki vključujejo izstopne
točke v Republiki Sloveniji, izračuna po naslednji formuli:
ZJ=10.000+3,2/100*Qp,m*cplina*2
kjer pomeni:
– ZJ (EUR)

znesek finančnega jamstva, ki ga je
potrebno predložiti
– Qp,m (kWh)
povprečna mesečna količina zemeljskega plina, ki je bil v zadnjih zaporednih 12 mesecih pred predložitvijo
vloge za nosilca bilančne skupine
prenesen za zadevnega uporabnika
sistema. V primeru, da je predlagatelj
pred vložitvijo vloge prenosni sistem
uporabljal manj kot 12 mesecev, ali ga
ni uporabljal, se upošteva povprečno
mesečno količino, kot bo predvidoma
prenesena za vlagatelja po njegovi
oceni za naslednjih 12 mesecev.
– cplina (EUR/kWh) cena plina, izračunana skladno s točko (b) četrtega odstavka 111. člena
tega akta na dan vložitve vloge.
Za bilančne skupine, ki ne vključujejo
izstopnih točk v Republiki Sloveniji se
višina finančnega jamstva izračuna na
naslednji način:
ZJ = 30.000
ZJ (EUR)
znesek finančnega jamstva, ki ga je
potrebno predložiti.
(3) Višina finančnega jamstva iz prejšnjega odstavka se
preverja ob koncu vsakega koledarskega meseca glede na izveden obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina.
(4) V primeru, da se ob preverjanju ugotovi, da je višina mesečnega odstopanja večja od trenutno predloženega finančnega jamstva, je nosilec bilančne skupine dolžan
ustrezno povečati finančno jamstvo v 30 dneh po tem, ko
mu operater sistema pošlje pisni zahtevek za povečanje,
sicer lahko operater prenosnega sistema odstopi od bilančne
pogodbe. V primeru, da se ob preverjanju mesečnega odstopanja ugotovi, da so le ta nižja od trenutno predloženega
finančnega jamstva, lahko nosilec bilančne skupine zmanjša
svoje finančno jamstvo. Višina finančnega jamstva v nobenem
primeru ne more biti nižja kot se izračuna na podlagi drugega
odstavka tega člena.
(5) Bančna garancija mora biti izdana s strani za operaterja prenosnega sistema sprejemljive banke v obliki nepogojne,
nepreklicne in plačljive na prvi pisni poziv in z obdobjem veljavnosti vsaj eno leto. Nosilec bilančne skupino mora obnoviti
veljavnost bančne garancije najpozneje 30 dni pred iztekom
roka veljavne bančne garancije, sicer lahko operater prenosnega sistema odstopi od bilančne pogodbe.
91. člen
(člani bilančne skupine)
(1) Vsak uporabnik sistema mora biti vključen v bilančno
skupino ali mora sam skleniti bilančno pogodbo. Uporabnik
sistema se vključi v bilančno skupino s sklenitvijo pogodbe o
izravnavi ali odprte pogodbe o dobavi, ki jo sklene z nosilcem
bilančne skupine oziroma nosilcem bilančne podskupine.
(2) Z medsebojnimi pogodbami iz prejšnjega odstavka
člani bilančne skupine v notranjem razmerju uredijo porazdelitev bremen in odgovornosti za obvladovanje in upravljanje s
tveganji količinskega odstopanja bilančne skupine.
(3) Končni odjemalec si mora zagotoviti izravnavo odstopanja na izstopni točki v Republiki Sloveniji s sklenitvijo
odprte pogodbe o dobavi, s katero določi bilančno pripadnost
odjemnega mesta na izstopni točki skladno s četrtim in petim
odstavkom 87. člena tega akta.
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92. člen

(evidenca nosilcev bilančnih skupin in podskupin)
(1) Operater prenosnega sistema vodi evidenco nosilcev
bilančnih skupin in njihovih podskupin. Evidenca obsega tudi
zbirko sklenjenih bilančnih pogodb ter spremembe teh pogodb.
(2) Podatki o identiteti nosilcev bilančnih skupin in podskupin so javni in jih operater prenosnega sistema objavi na
svoji spletni strani.
4. Ukrepi operaterja prenosnega sistema
za uravnoteženje sistema
93. člen
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sistema na svoji spletni strani objavi navodila za uporabo trgovalne elektronske aplikacije.
(2) Udeleženci trgovanja morajo ves čas trgovanja ravnati
kot dobri strokovnjaki in pri svojim ravnanju na trgovalni platformi ne smejo omejevati konkurence v nasprotju s pravili konkurenčnega prava ali v nasprotju s pravili o prepovedi zlorabe
energetskega trga iz Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in
preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L št. 326 z
dne 8. 12. 2011, str. 1). Ravnanje udeleženca trga, ki je v nasprotju s prepovedanimi oblikami ravnanj na trgu, je razlog, iz
katerega lahko operater prenosnega sistema prekliče njegovo
članstvo v virtualni točki.

(ukrepi izravnave)

96. člen

(1) Za dosego ciljev uravnoteženega prenosnega sistema
iz prvega odstavka 6. člena Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014,
zaradi česar mora operater prenosnega sistema doseči spremembo pretoka zemeljskega plina v ali iz prenosnega sistema,
lahko operater prenosnega sistema izvede enega ali več ukrepov izravnave tako, da:
– kupi ali proda kratkoročne standardizirane produkte na
izravnalnem trgu
– uporabi sistemsko storitev izravnave za uravnoteženje
prenosnega sistema iz 98. člena tega akta.
(2) Ko in v obsegu, kot je to primerno za dosego ciljev
iz prvega odstavka tega člena, operater prenosnega sistema
praviloma daje prednost uporabi kratkoročnih standardiziranih
produktov pred uporabo sistemske storitve izravnave.
(3) V kolikor je sistemska storitev izravnave stroškovno
učinkovitejša od kratkoročnih standardiziranih produktov, lahko
operater prenosnega sistema prednostno uporabi sistemsko
storitev izravnave, pri čemer upošteva kriterije iz člena drugega
odstavka 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014.

(kratkoročni standardizirani produkti)

94. člen
(trgovalna platforma)
(1) Operater prenosnega sistema v virtualni točki prenosnega sistema vzpostavi elektronsko trgovalno platformo,
kot storitev virtualne točke, ki za potrebe izravnave odstopanj
omogoča operaterju prenosnega sistema in nosilcem bilančnih
skupin (udeleženci trgovanja) izvedbo transakcij s količinami
zemeljskega plina za dobavo znotraj dneva ali dan vnaprej.
Operater prenosnega sistema opravlja vse naloge operaterja
trgovalne platforme, ki jih v zvezi s to platformo določa Uredba
Komisije (EU) št. 312/2014.
(2) Operater prenosnega sistema trguje na trgovalni platformi pod enakimi pogoji kot veljajo za ostale uporabnike sistema, ki so udeleženci trgovanja na trgovalni platformi. Trgovalne
produkte uporablja z namenom, da bi uporabnike sistema
spodbudil k čim večji izravnavi odstopanj na trgu, tako da bi bila
čim manjša potreba po uporabi sistemske storitve izravnave za
uravnoteženje prenosnega sistema.
(3) Storitve trgovalne platforme, ki omogočajo sklepanje
transakcij s kratkoročnimi standardiziranimi produkti, lahko koristijo uporabniki sistema, ki postanejo člani virtualne točke v
skladu s 74. členom tega akta in z operaterjem prenosnega
sistema sklenejo pogodbo o članstvu za te storitve.
95. člen
(pravila trgovanja na trgovalni platformi)
(1) Transakcije z zemeljskim plinom se na trgovalni platformi sklepajo preko trgovalne elektronske aplikacije, ki udeležencem trgovanja omogoča anonimni vnos ponudbe za prodajo
ali nakup kratkoročnih standardiziranih produktov neprekinjeno
v celotnem dnevu dobave, 7 dni v tednu. Vnos ponudbe za prodajo ali nakup za določen kratkoročni standardizirani produkt
ima za udeleženca trgovanja, ki je vnesel to ponudbo, učinek
objave zavezujoče ponudbe, s sprejemom katere je sklenjen
posel o prodaji ali nakupu tega produkta. Operater prenosnega

(1) Vrste kratkoročnih produktov zemeljskega plina, s
katerimi je mogoče trgovati na trgovalni platformi, določi operater prenosnega sistema ob upoštevanju predvsem tehničnih
pogojev za nemoteno obratovanje in zanesljivost delovanja
prenosnega sistema. Pri vzpostavitvi ustreznih kratkoročnih
standardiziranih produktov operater prenosnega sistema sodeluje tudi z operaterji sosednjih prenosnih sistemov.
(2) Pri trgovanju s kratkoročnimi standardiziranimi produkti daje operater prenosnega sistema prednost, kadar in v
obsegu, kot je to primerno, uporabi produktov znotraj dneva
pred produkti za dan vnaprej in v okviru tega prednost uporabi
nazivnih produktov v smislu tretjega odstavka 7. člena Uredbe
(EU) št. 312/2014 pred drugimi razpoložljivimi kratkoročnimi
standardiziranimi produkti.
97. člen
(objava informacij o trgovanju na trgovalni platformi)
Udeležencem trgovanja se na trgovalni platformi razkrijejo
naslednje informacije:
– o trenutnih nakupnih in prodajnih ponudbenih cenah in
količinah zemeljskega plina;
– o ceni in količini zemeljskega plina za vsak sklenjen
posel, ki se objavi v razumnem času po sklenitvi posla;
– o gibanju mejne nakupne in mejne prodajne cene zemeljskega plina, ki se objavijo takoj po vsaki izvedeni transakciji.
98. člen
(nabava sistemske storitve izravnave
za uravnoteženje prenosnega sistema)
(1) Ko v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 operater prenosnega sistema svojih
potreb po uravnoteženju prenosnega sistema ne more zadostiti
z nabavo oziroma prodajo kratkoročnih standardiziranih produktov na trgu, si dostop do zemeljskega plina za uravnoteženje sistema zagotovi z naročilom sistemske storitve izravnave
tako, da z izbranim ponudnikom sklene:
– pogodbo, na podlagi katere ima od ponudnika pravico
zahtevati, da na poziv ponudnik odkupi ali proda zemeljski plina
na povezovalni oziroma virtualni točki
– pogodbo o zakupu skladiščne zmogljivosti oziroma
zmogljivosti za UZP.
(2) Naročilo za nabavo sistemske storitve izravnave operater prenosnega sistema odda na podlagi izvedbe preglednega in nediskriminatornega razpisa ob upoštevanju tehničnih in
ekonomskih meril.
(3) Čas trajanja pogodbe o zagotavljanju sistemske storitve o izravnavi je lahko največ eno leto, razen če agencija
na predlog operaterja prenosnega sistema dovoli daljši čas
trajanja.
(4) Za potrebe izvajanja sistemske storitve izravnave operater prenosnega sistema v obsegu iz prvega odstavka tega
člena rezervira ustrezen delež tehnične zmogljivosti na povezovalnih točkah, ki se neposredno zadrži za potrebe izvajanja
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sistemske storitve izravnave. Tako zadržani delež tehnične
zmogljivosti se ne upošteva pri izračunu obsega največje možne zmogljivosti na teh povezovalnih točkah, ki se skladno z
69. členom tega akta ponudi na dražbi.
99. člen
(lastna raba)
(1) Operater prenosnega sistema vsako leto pod konkurenčnimi in nepristranskimi pogoji z upoštevanjem tehničnih
in ekonomskih meril objavi razpis za nakup zemeljskega plina
za lastno rabo. Pri nakupu zemeljskega plina za potrebe operaterja prenosnega sistema se upoštevajo predvsem tehnična
merila, nemoteno obratovanje prenosnega sistema, zanesljivost izvajanja prenosa zemeljskega plina in ekonomska merila.
(2) Z najboljšim ponudnikom, izbranem v preglednem in
nepristranskem postopku, sklene operater prenosnega sistema
pogodbo o nakupu količin zemeljskega plina za lastno rabo.
(3) Ob upoštevanju kriterijev iz prvega odstavka tega
člena si operater prenosnega sistema kot dober gospodar prizadeva pogodbo iz prejšnjega odstavka skleniti pod najboljšimi
tržnimi pogoji.
100. člen
(omejitev ali prekinitev prenosa)
(1) Če operater prenosnega sistema za posamezno bilančno skupino ugotovi, da prevzem in predaja zemeljskega
plina odstopa v takšni višini, da tega odstopanja z ukrepi izravnave ni mogoče izravnati ne da bi bilo ogroženo uravnoteženo
delovanje prenosnega sistema, pozove nosilca bilančne skupine k izpolnjevanju napovedanega odjema količin zemeljskega
plina, tako da se zagotovi uskladitev predaje in prevzema
zemeljskega plina in mu določi rok, v katerem mora to storiti.
(2) Če pozvani nosilec bilančne skupine ne zagotovi izravnave odstopanj, eden ali več članov njegove bilančne skupine
pa kljub temu odjema zemeljski plin iz prenosnega sistema, in
član ali več članov z obratovanjem svojih energetskih objektov
in naprav ogrožajo premoženje, življenje ali zdravje ljudi in ravna
operater prenosnega sistema v skladu s 60. členom tega akta.
101. člen
(naložitev obveznosti izravnave odstopanj znotraj dneva)
(1) Z namenom, da se zagotovi sistemska celovitost prenosnega sistema in čim bolj zmanjša potreba po izvajanju ukrepov izravnave, ki jih je potrebno izvesti znotraj obračunskega
dneva, lahko operater prenosnega sistema na podlagi členov
24 do 27 Uredbe Komisije EU št. 312/2014 agenciji predlaga,
da mu dovoli uvedbo obveznosti znotraj dneva, s katerimi
bi od nosilcev bilančnih skupin zahteval izpolnitev določenih
obveznosti glede izravnave odstopanj prevzemov in predaje
zemeljskega plina znotraj dneva za dan dobave »D«.
(2) Za primer odstopanja od obveznosti znotraj dneva,
lahko operater prenosnega sistema predvidi obveznost plačila
zneska za obveznosti znotraj dneva, ki odraža stroške izravnave odstopanj znotraj dneva in je dovolj velik, da spodbudi nosilce bilančnih skupin k izravnavi njihovih pozicij znotraj dneva.
(3) Ob uvedbi obveznosti znotraj dneva operater prenosnega sistema zagotovi uporabnikom sistema potrebne informacije
o izmerjenih količinah pretoka zemeljskega plina in druge informacije, ki so pomembne za izpolnjevanje teh obveznosti.
5. Obračunski interval ter napovedi prevzema
in predaje zemeljskega plina
102. člen
(obračunski interval)
(1) Obračunski interval za izravnavo odstopanj v območju
izravnave je standardiziran dnevni interval od 6:00 ure tekočega dne do 6:00 ure naslednjega dne (v nadaljnjem besedilu:
obračunski dan dobave ali tudi dan dobave »D«).
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko operater prenosnega sistema skladno s 101. členom tega akta za posamezno
kategorijo uporabnikov sistema znotraj obračunskega dneva
izjemoma določi tudi krajši obračunski interval.
(3) Količinsko odstopanje bilančne skupine, ki se je tekom vsakokratnega obračunskega intervala akumulirala na
osnovi razlike med prevzetimi količinami na vstopnih točkah
in predanimi količinami na izstopnih točkah, ki so vključene v
posamezno bilančno skupino, se obračuna nosilcem bilančnih
skupin skladno s 113. členom tega akta.
(4) Po obračunu za dnevno odstopanje se šteje, da je za
ta obračunski interval bilanca bilančne skupine izravnana in je
njena pozicija ob začetku naslednjega obračunskega intervala
enaka nič.
103. člen
(predhodna napoved uporabe prenosnih zmogljivosti)
(1) Uporabniki sistema lahko izvršujejo pravice iz pogodb
o prenosu pod pogojem, da pred pričetkom izvršitve dobav v
rokih, določenih s tem aktom, predložijo operaterju prenosnega
sistema napoved uporabe dodeljenih zmogljivosti na vstopnih
in izstopnih točkah, za katere velja obveznost napovedi skladno
s tem aktom.
(2) Pravice do prenosa lahko uporabniki sistema na določen dan dobave zemeljskega plina izvršijo v obsegu količin, ki jih
je v skladno s tem aktom potrdil operater prenosnega sistema.
104. člen
(obveznost napovedi)
(1) Nosilec bilančne skupine mora operaterju prenosnega
sistema za vsak obračunski dan dobave predhodno napovedati količine prevzema in predaj zemeljskega plina za bilančno
skupino.
(2) Napoved je obvezna za vse vstopne točke in vse povezovalne izstopne točke, ki so vključene v bilančno skupino,
za izstopne točke v Republiki Sloveniji iz bilančne skupine pa
je napoved obvezna le, če:
– za posamezno izstopno točko obstaja več kot ena pogodba o dobavi ali
– če je pogodbena zmogljivost za posamezno izstopno
točko do končnega odjemalca pomembna za nemoteno delovanje prenosnega sistema.
Napoved ni obvezna za izstopne točke do distribucijskega
sistema.
(3) Katere so izstopne točke iz zadnje alineje prejšnjega
odstavka tega člena operater prenosnega sistema sporoči
nosilcu bilančne skupine, v katero je izstopna točka vključena.
(4) Pri napovedi morajo nosilci bilančnih skupin upoštevati:
– da je napoved količin prevzema in predaje v okviru
zakupljenih pogodbenih zmogljivosti na vstopnih in izstopnih
točkah, za katere obstaja obveznost napovedi;
– druge tehnične omejitve zakupljenih vstopnih in izstopnih točk, ki izhajajo iz pogodbe o prenosu;
– morebitne obratovalne omejitve prenosnega sistema, ki
jih v skladu s tem aktom ali drugimi predpisi sprejme operater
prenosnega sistema in veljajo za dan dobave »D«, na katerega
se nanaša napoved.
(5) Nosilec bilančne skupine mora zagotoviti 24 urno dosegljivost, s katero je operaterju prenosnega sistema na voljo
za obveščanje in izmenjavo informacij v primeru morebitnih večjih odstopanj ali obratovalnih posegov na prenosnem sistemu,
ki lahko vplivajo na izvršitev dobavnih pogodb.
105. člen
(dnevna napoved)
(1) Nosilci bilančnih skupin so za posamezno bilančno
skupino dolžni predložiti dnevno napoved prevzema in predaje
zemeljskega plina.
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(2) Nosilec bilančne skupine mora predložiti dnevno napoved za določen dan dobave (»D«) najkasneje do 14:00 ure
predhodnega dne (v nadaljevanju: dan »D-1«).
106. člen
(vsebina napovedi)
(1) Napoved količin, ki jih predložijo nosilci bilančnih
skupin za vstopne točke in povezovalne izstopne točke morajo vsebovati podatke iz 13. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 312/2014 in 243. člena EZ-1.
(2) Napoved količin za nepovezovalne izstopne točke, za
katere se zahteva napoved skladno z drugim in tretjim odstavkom 104. člena tega akta, mora vsebovati naslednje podatke:
– čas začetka in konca pretoka plina, za katerega se
posreduje napoved;
– dan dobave plina »D«;
– količino predaje, za katero se zahteva prenos, ki mora
biti podana ločeno za posamezno pogodbo o dobavi.
107. člen
(postopek potrjevanja napovedi)
(1) V postopku potrjevanja napovedi za vsak obračunski
dan dobave operater prenosnega sistema upošteva dnevne
napovedi, ki jo prejme od nosilca bilančne skupine do roka iz
drugega odstavka 105. člena tega akta.
(2) Operater prenosnega sistema posreduje sporočilo o
potrjenih količinah nosilcem bilančnih skupin najpozneje do
16:00 ure na dan »D-1«.
(3) Operater prenosnega sistema lahko zavrne napoved,
če je podan kateri od razlogov iz prvega odstavka 17. člena
Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014.
(4) Zavrnjenih napovedi uporabniki sistema ne smejo izvršiti.
108. člen
(spreminjanje potrjenih napovedi)
(1) Nosilec bilančne skupine lahko spremeni predhodno
potrjeno napoved, ki se nanaša na povezovalno vstopno ali
izstopno točko, v skladu s pogoji in v rokih iz 15. člena Uredbe
Komisije (EU) št. 312/2014.
(2) Operater prenosnega sistema lahko spremenjeno napoved zavrne, če je podan kateri od razlogov iz prvega in drugega odstavka 17. člena Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014.
(3) Spremembo predhodno potrjene dnevne napovedi za
vstopne oziroma izstopni točki v Republiki Sloveniji lahko nosilec bilančne skupine predloži najkasneje dve uri pred začetkom
spremenjenega prenosa. Operater prenosnega sistema izvede
tak prenos le, koliko pretočno tlačne razmere v prenosnem
sistemu to omogočajo.
109. člen
(zagotavljanje sistemskih storitev
na področju električne energije)
(1) Uporabnik sistema lahko izjemoma za zagotavljanje
sistemskih storitev na področju električne energije, takoj ko
dobi zahtevo za zagotavljanje sistemskih storitev na področju
električne energije, operaterju prenosnega sistema posreduje
napoved prevzema in predaje zemeljskega plina v časovnem
intervalu, ki je enak časovnemu intervalu, kot je uporabnik sam
prejel zahtevo za zagotavljanje sistemskih storitev na področju
električne energije.
(2) Uporabnik sistema, ki operaterju prenosnega sistema
posreduje napoved iz prejšnjega odstavka, lahko takšno napoved posreduje kot nosilec svoje, samostojne bilančne skupine
in v to bilančno skupino ne sme vključiti odjemnih mest drugih
uporabnikov sistema.
(3) Napoved količin, ki jih predloži uporabnik sistema kot
nosilec bilančne skupine iz prejšnjega odstavka mora za vstopne točke vsebovati podatke iz 13. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 312/2014, pri čemer mora biti napoved količin prevzema,
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za katere se zahteva prenos, podana ločeno za posamezno
pogodbo o dobavi.
(4) Napoved količin za nepovezovalne izstopne točke, za
katere se zahteva napoved skladno z drugim in tretjim odstavkom 103. člena tega akta, mora vsebovati naslednje podatke:
– čas začetka in konca pretoka plina, za katerega se
posreduje napoved;
– o urnih odjemih za dan dobave »D«;
– količino predaje, za katero se zahteva prenos, ki mora
biti podana ločeno za posamezno pogodbo o dobavi.
(5) V kolikor uporabnik sistema iz drugega odstavka tega
člena ob posredovanju napovedi prenosa zemeljskega plina
nima zagotovljene potrebne količine zemeljskega plina, mora
kot nosilec samostojne bilančne skupine, hkrati z napovedjo na
trgovalno platformo iz 95. člena tega akta posredovati ponudbo
za nakup kratkoročnih standardiziranih produktov.
(6) Operater prenosnega sistema potrdi napoved uporabnika sistema iz drugega odstavka, v kolikor to dopuščajo
prenosno tlačne razmere v sistemu in v kolikor so izpolnjene
vse zahteve iz tretjega do petega odstavka tega člena.
6. Obračunavanje stroškov izravnave
dnevnega odstopanja
110. člen
(nastanek obveznosti plačila
za stroške dnevnega odstopanja)
(1) Nosilci bilančnih skupin, ki imajo ob koncu obračunskega dneva za dan dobave »D« neizravnano pozicijo svoje
bilančne skupine, so za ugotovljeno količino negativnih dnevnih
odstopanj dolžni operaterju prenosnega sistema plačati znesek
po ceni za negativna odstopanja oziroma so za ugotovljeno
količino pozitivnih dnevnih odstopanj upravičeni do plačila oziroma prejema dobropisa po ceni za pozitivna odstopanja.
(2) Količinska odstopanja prevzema in predaje zemeljskega plina se za posamezno bilančno skupino ugotavljajo na
osnovi razlike med prevzetimi količinami na vstopnih točkah in
predanimi količinami na izstopnih točkah, ki so vključene v to
bilančno skupino.
(3) Znesek za dnevno odstopanje, ki ga mora plačati ali
do katerega je upravičen nosilec bilančne skupine, izračuna
operater prenosnega sistema tako, da količino ugotovljenega
dnevnega odstopanja za posamezno bilančno skupino pomnoži z veljavno ceno za stroške dnevnega odstopanja, ki se določi
na podlagi 111. člena tega akta.
111. člen
(metodologija za določitev veljavne cene za obračun stroškov
dnevnega odstopanja)
(1) Veljavna cena, po kateri operater prenosnega sistema obračuna obveznosti za stroške dnevnega odstopanja,
se določi kot mejna prodajna cena, če je količina dnevnega
odstopanja pozitivna, oziroma kot mejna nakupna cena, če je
količina dnevnega odstopanja negativna.
(2) Mejna prodajna cena in mejna nakupna cena se za
vsak obračunski dan dobave oblikujeta na osnovi referenčnih
tržnih cen iz trgovanja z nazivnimi produkti na trgovalni platformi, tako da je:
(a) mejna prodajna cena nižja izmed:
– najnižje prodajne cene nazivnega produkta, po kateri
je na trgovalni platformi operater prenosnega sistema na dan
dobave prodal zemeljski plin, ali
– tehtane povprečne cene nazivnih produktov za dan
dobave, zmanjšane za 10 %.
(b) mejna nakupna cena je višja izmed:
– najvišje nakupne cene, po kateri je na trgovalni platformi
operater prenosnega sistema na dan dobave kupil zemeljski
plin, ali
– tehtane povprečne cene nazivnih produktov za dan
dobave, povišane za 10 %.
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(3) Tehtana povprečna cena iz prejšnjega odstavka se izračuna na podlagi prodanih količin (tehtana povprečna prodajna cena) oziroma kupljenih količin (tehtana povprečna nakupna
cena) tehtane povprečne cene nazivnih produktov.
(4) Če v posameznem obračunskem dnevu dobave operater prenosnega sistema ni izvedel nobene transakcije z nazivnimi produkti na trgovalni platformi, se veljavna cena za
obračun stroškov dnevnega odstopanja določi:
(a) za pozitivna količinska odstopanja: kot povprečje zadnjih petih tehtanih povprečnih prodajnih cen iz trgovanja operaterja prenosnega sistema z nazivnimi produkti, zmanjšane
za 10 %;
(b) za negativna količinska odstopanja: kot povprečje
zadnjih petih tehtanih povprečnih nakupnih cen iz trgovanja iz
trgovanja operaterja prenosnega sistema z nazivnimi produkti,
povišane za 10 %.
(5) Vsakokratne veljavne cene za obračuna stroškov
dnevnega odstopanja se izrazijo v EUR/kWh in se zaokrožuje
na šest decimalnih mest z uporabo načela matematičnega
zaokroževanja.
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dnevnega odstopanja, zato je od operaterja prenosnega sistema upravičen do plačila stroškov za količine pozitivnega dnevnega odstopanja v znesku, določenem po naslednji formuli:

kjer oznake pomenijo:
ZPDO,d
znesek pozitivnega dnevnega odstopanja,
CPDO
cena določena za pozitivna odstopanja določena skladno s 111. členom tega akta,
DQPDO,d količina pozitivnega dnevnega odstopanja v
dnevu dobave »D«;
– da se šteje, da je nosilec bilančne skupine po veljavni
ceni, določeni za negativna odstopanja skladno s 111. členom
tega akta, kupil od operaterja prenosnega sistema zemeljski
plin v količini, ki je za dan dobave »D« enaka količini dnevnega odstopanja, zato je dolžan operaterju prenosnega sistema
plačati stroške za količine negativnega dnevnega odstopanja
v znesku, določenem po naslednji formuli:

112. člen
(spremljanje količinskih odstopanj)
(1) Po končanem obračunskem dnevu za dan dobave
»D« operater prenosnega sistema ugotavlja in do 10.00 ure
dneva »D+1« nosilcem bilančnih skupin zagotovi naslednje
začasne podatke:
– koliko zemeljskega plina je bilo prevzetega v sistem za
uporabnike sistema,
– koliko zemeljskega plina je bilo predanega iz sistema
za uporabnike sistema,
– alokacijo količin zemeljskega plina na prevzemnih in
predajnih mestih z več dobavitelji oziroma odjemalci in skupno
meritvijo,
– količino zemeljskega plina, ki je bila predana končnim
odjemalcem, priključenim na prenosni sistem,
– količino zemeljskega plina, ki je bila porabljena za pogon kompresorjev,
– dnevno količinsko odstopanje za posamezne uporabnike sistema,
– preseganje pogodbene prenosne zmogljivosti pri posameznem uporabniku.
(2) Po pretečenem mesecu »M« operater prenosnega
sistema ugotovi in v 10 delovnih dneh po preteku meseca »M«
nosilcem bilančnih skupin zagotovi naslednje podatke o:
– količini zemeljskega plina, ki je bila prevzeta v omrežje
za uporabnike vsak dan v mesecu »M«,
– količini zemeljskega plina, ki je bila predana iz sistema
za uporabnike vsak dan v mesecu »M«,
– količini zemeljskega plina, ki je bila porabljena za lastno
rabo v mesecu »M«,
– podatkih o dnevnih odstopanjih za vsak obračunski dan
za posamezne uporabnike prenosnega sistema,
– alokaciji dnevnih količin na odjemnih mestih z več dobavitelji oziroma odjemalci in skupno meritvijo;
– podatkih o stroških in prihodkih, ki izhajajo iz izvedenih
ukrepov izravnave in ki so ločeno strukturirani po vrsti izvedenih ukrepov izravnave iz 93. člena tega akta.
(3) Šteje se, da so ugotovitve in meritve, realizirane po
pretečenem mesecu »M«, dokončne in se kot dokončne uporabljajo za vsakokratni obračun prenosa zemeljskega plina.
113. člen
(način obračuna stroškov dnevnega odstopanja)
(1) V skladu s tem aktom obračunani stroški dnevnega
odstopanja se uporabijo na način:
– da se šteje, da je nosilec bilančne skupine po veljavni
ceni, določeni za pozitivna odstopanja skladno s 111. členom
tega akta, prodal operaterju prenosnega sistema zemeljski plin
v količini, ki je za dan dobave »D« enaka količini pozitivnega

kjer oznake pomenijo:
ZPDO,d
znesek negativnega dnevnega odstopanja,
CNDO
cena določena za negativna odstopanja določena skladno s 111. členom tega akta,
DQNDO,d količina negativnega dnevnega odstopanja v
dnevu dobave »D«;
(2) Saldo stroškov dnevnega odstopanja, ugotovljenih
na način iz prejšnjega odstavka, operater prenosnega sistema
poračuna enkrat mesečno za pretekli obračunski mesec. Saldo
postavk za vse dni obračunskega meseca predstavlja končni
znesek, ki ga operater prenosnega sistema zaračuna ali plača
nosilcu bilančne skupine in se določi po naslednji formuli:

kjer oznake pomenijo:
Zo
n

znesek, ki ga operater prenosnega sistema zaračuna ali plača nosilcu bilančne skupine,
število dni v mesecu.
7. Obračun stroškov za bilančne razlike
114. člen
(stroški bilančnih razlik)

(1) Bilančne razlike v prenosnem sistemu so višek ali
manjko energije in so posledica merilnih negotovosti. Bilančnih razlik kot takih ni mogoče izmeriti in predstavljajo računski
popravek kot višek ali manjko energije v prenosnem sistemu.
Operater prenosnega sistema bilančne razlike ugotovi z izračunom prek sistemske enačbe:
Q(pred) – Q(prev) – ΔLP – BR – IZ = 0
(2) Oznake iz prejšnjega odstavka pomenijo:
Q(pred) predana energija iz prenosnega sistema
v kWh
Q(prev) prevzeta energija v prenosni sistem v kWh
ΔLP
spremembe skupne energije v prenosnem sistemu v kWh
BR
bilančne razlike v kWh
IZ
izgube zemeljskega plina v prenosnem sistemu
v kWh.
(3) Izgube zemeljskega plina so na merilnih mestih neregistrirane količine zemeljskega plina, ki lahko nastanejo med
obratovanjem prenosnega sistema ali med izvajanjem vzdrževalnih del na prenosnem sistemu.
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(4) Obračun stroškov, ki nastanejo operaterju prenosnega sistema zaradi izravnave bilančnih razlik, se izvede enkrat
mesečno za pretekli obračunski mesec.
115. člen
(delitev stroškov bilančnih razlik med uporabnike sistema)
(1) Stroški za ugotovljene bilančne razlike se med nosilce
bilančnih skupin porazdelijo sorazmerno z energijo, ki jo je
operater prenosnega sistema prevzel v prenosni sistem od posamezne bilančne skupine v mesecu, za katerega se bilančne
razlike obračuna.
(2) Bilančne razlike se lahko pojavijo kot presežek energije v prenosnem sistemu (pozitivne bilančne razlike) ali kot
primanjkljaj energije v prenosnem sistemu (negativne bilančne
razlike). V primeru, da se bilančne razlike pojavijo kot presežek
v prenosnem sistemu, se šteje, da je operater prenosnega
sistema le-to odkupil od nosilcev bilančnih skupin po ceni,
določeni skladno s petim odstavkom tega člena. V takšnem
primeru predstavljajo bilančne razlike strošek operaterja prenosnega sistema.
(3) Operater prenosnega sistema v 10 delovnih dneh
v naslednjem mesecu od meseca na katerega se presežek
energije v prenosnem sistemu iz naslova bilančnih razlik
nanaša, posreduje obvestilo o bilančnih razlikah in poenostavljen trošarinski dokument. Nosilci bilančnih skupin so dolžni
operaterju prenosnega sistema izstaviti račun za bilančne
razlike nemudoma po prejemu obvestila o bilančnih razlikah
in poenostavljenega trošarinskega dokumenta, najkasneje v
roku 20 dni po zaključku meseca, na katerega se presežek
energije v prenosnem sistemu iz naslova bilančnih razlik
nanaša. V primeru, da nosilci bilančnih skupin računa za
bilančne razlike ne izstavijo, se presežek energije v prenosnem sistemu iz naslova bilančnih razlik šteje kot podarjen
operaterju prenosnega sistema.
(4) V primeru, da se bilančne razlike pojavijo kot primanjkljaj energije v prenosnem sistemu, se šteje, da je sistemski
operater le-te prodal nosilcem bilančnih skupin, skladno z
ugotovljeno energijo iz prvega odstavka tega člena in po ceni,
določeni skladno s petim odstavkom tega člena. V tem primeru
predstavljajo bilančne razlike prihodek operaterja prenosnega
sistema.
(5) Za obračun bilančnih razlik se uporabi povprečna mesečna cena zemeljskega plina, po kateri je operater prenosnega
sistema kupil ali prodal zemeljski plin za izravnavo bilančnih
razlik na podlagi nakupa ali prodaje kratkoročnih standariziranih
produktov na trgu ali na podlagi sklenjene pogodbe o storitvah
izravnave za uravnoteženje prenosnega sistema iz 98. člena
tega akta in ki se določi skladno s 111. členom tega akta.
8. Obračun stroškov za nevtralnost izravnave
116. člen
(četrtletni obračun stroškov za nevtralnost)
(1) V primeru, da operater prenosnega sistema v zvezi
z izravnavo odstopanj konec vsakega četrtletja beleži večje
prihodke, kot je imel s tem stroškov, ki izhajajo iz:
a) stroškov za obračun dnevnega odstopanja,
b) stroškov za izvedene ukrepe izravnave,
c) tehtanih povprečnih stroškov kapitala pred obdavčitvijo,
izračunanih v skladu s splošnim aktom Agencije za energijo o
metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje
upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina,
ki se obračunajo na povprečno vrednost količine zemeljskega
plina za izravnavo,
znesek presežka prihodkov nad navedenimi stroški vrne nosilcem tistih bilančnih skupin, za katere se je v obravnavanem
četrtletju izvajala izravnava dnevnega odstopanja. Presežek
se med upravičene nosilce bilančnih skupin porazdeli v sorazmerju z vsoto absolutnih zneskov obračunanih odstopanj posameznih nosilcev bilančnih skupin v obravnavanem četrtletju.
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(2) V primeru, da operater prenosnega sistema v zvezi
z izravnavo odstopanj konec vsakega četrtletja beleži večje
stroške iz prejšnjega odstavka, kot je imel s tem prihodkov,
operater prenosnega sistema zaračuna primanjkljaj v naslednjem četrtletnem obdobju tistim nosilcem bilančnih skupin,
za katere se je v obravnavanem četrtletju izvajala izravnava
dnevnega odstopanja. Primanjkljaj se med upravičene nosilce
bilančnih skupin porazdeli v sorazmerju z vsoto absolutnih
zneskov obračunanih odstopanj posameznih nosilcev bilančnih
skupin v obravnavanem četrtletju.
(3) V primeru, da operater prenosnega sistema konec
vsakega četrtletja v zvezi z obračunom stroškov bilančnih razlik
beleži večje prihodke, kot je imel s tem stroškov ali beleži večje
stroške, kot je imel prihodkov iz tega naslova, presežek oziroma primanjkljaj le teh obračuna v sorazmerju s prenesenimi
količinami.
117. člen
(letni poračun odstopanj na podlagi podatkov
o odjemu na distribucijskih sistemih)
Operater prenosnega sistema na podlagi podatkov operaterjev distribucijskih sistemov poračuna odstopanja na letni
ravni. Operaterji distribucijskih sistemov sporočijo operaterju
prenosnega sistema podatke letnega odbiranja števcev končnih odjemalcev z merilnimi napravami brez prigrajenih tarifnih
spominskih enot o dejanskem odjemu teh odjemalcev v preteklem koledarskem letu ločeno po bilančnih skupinah in podskupinah. Operater prenosnega sistema na podlagi teh podatkov
poračuna odstopanja na letni ravni.
9. Zaračunavanje stroškov izravnave odstopanj
in način izdajanja računov
118. člen
(zaračunavanje stroškov izravnave odstopanj)
(1) Operater prenosnega sistema nosilcu bilančne skupine najkasneje v roku 20 dni po zaključku obračunskega
intervala, na katerega se nanaša obračun, zaračuna oziroma
odobri naslednje stroške:
a) za vsak obračunski mesec:
– znesek salda stroškov dnevnega odstopanja, določenim
v skladu s 113. členom tega akta,
– znesek salda stroškov za ugotovljene bilančne razlike,
določenim skladno s 115. členom tega akta;
b) za vsako obračunsko četrtletje:
– znesek presežka oziroma primanjkljaja stroškov za nevtralnost, določenim skladno s 116. členom tega akta.
(2) Posamezne postavke zaračunanih stroškov iz prejšnjega odstavka operater prenosnega sistema na računu navede ločeno ter računu priloži ustrezno specifikacijo.
119. člen
(obvezne dajatve)
Zneski iz prejšnjega člena, razen če ni v tem členu drugače določeno, ne vključujejo davkov, taks, trošarin in drugih
dajatev in jih je uporabnik prenosnega sistema dolžan poravnati skladno s predpisi o davkih, taksah, trošarinah in drugih
dajatvah.
120. člen
(zapadlost obveznosti iz naslova stroškov izravnave)
(1) Operater prenosnega sistema izda račun iz 118. člena
tega akta z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve oziroma
zadnji dan v mesecu za mesec februar. Kot datum nastanka
terjatve šteje zadnji dan obračunskega meseca oziroma četrtletja, na katerega se račun nanaša.
(2) V primeru, da nosilec bilančne skupine svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, operater
prenosnega sistema od vključno 31. dne po nastanku terjatve
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in do plačila nosilcu bilančne skupine zaračuna zakonite zamudne obresti.
(3) V primeru, da nosilec bilančne skupine svojih obveznosti, skladno s prvim odstavkom tega člena, ne poravna,
ima operater prenosnega sistema, pravico od nosilca bilančne
skupine nemudoma zahtevati druge, za sistemskega operaterja
sprejemljive instrumente za zavarovanje plačil, ali drugačen
način plačila. Operater prenosnega sistema lahko zahteva, da
nosilec bilančne skupine zavaruje povprečno izračunani znesek dvomesečnega plačila računa iz 118. člena tega akta. Če
nosilec bilančne skupine te zahteve ne izpolni, lahko operater
prenosnega sistema po preteku 72 ur od predhodnega pisnega
obvestila in prejema le-tega, zavrne napovedi količin prevzema
in predaje zemeljskega plina od tega nosilca bilančne skupine.
10. Storitev prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda
121. člen
(storitev prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda)
(1) Operater prenosnega sistema lahko uporabnikom prenosnega sistema, ponudi storitev prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda, če je ta zmogljivost na voljo v prenosnem
sistemu glede na trenutne pretočno tlačne razmere, in če
operater prenosnega sistema oceni, da ta storitev ne ogroža
njegove funkcije prenosa zemeljskega plina ter ne ovira delovanja izravnalnega trga.
(2) Storitev prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda se
omogoči, v kolikor uporabniki sistema izravnajo svoje predaje
in prevzeme v dnevu dobave plina (dan D) in je kljub realizirani
ali napovedani izravnavi operaterju prenosnega sistema še
vedno na voljo notranja zmogljivost plinovoda, ki tudi če bi bila
izkoriščena, še vedno ne ogroža funkcije prenosa ter ne ovira
delovanja izravnalnega trga. Operater prenosnega sistema lahko ponudi storitev prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda,
v kolikor so predhodno izpolnjeni vsi pogoji iz 44. člena Uredbe
Komisije (EU) št. 312/2014.
(3) Količina zemeljskega plina, ki se dobavi ali prevzame
v okviru izvajanja storitve notranje zmogljivosti plinovoda, se
upošteva pri izračunu njihove količine dnevnega odstopanja.
(4) Določbe o obračunu stroškov za nevtralnost izravnave se pri izvajanju storitve notranje zmogljivosti plinovoda
ne upoštevajo. Prihodki operaterja prenosnega sistema, ki
jih le ta ustvari z realizacijo storitve prilagodljive notranje
zmogljivosti plinovoda so drugi prihodki operaterja prenosnega sistema.
(5) Operater prenosnega sistema ni dolžan upoštevati napovedi in popravljenih napovedi pri uporabi storitve prilagodljive
notranje zmogljivosti plinovoda, ki jih operaterju prenosnega
sistema posredujejo uporabniki, v kolikor sam razpolaga z
zadostnimi informacijami, da lahko zagotovi točno dodelitev
uporabe te storitve za naslednji dan dobave plina (D+1).
(6) Storitev prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda,
kot njeno prodajo, nudi operater prenosnega sistema uporabnikom le te po ceni, ki je enaka tehtani dnevni aritmetični
sredini mejne prodajne in mejne nakupne cene zemeljskega
plina izračunane po metodologiji za določitev veljavne cene
za obračun stroškov dnevnega odstopanja po 111. členu tega
akta, pri čemer ta cena ne sme biti nižja, kot je za operaterja
prenosnega sistema nabavna cena sistemske storitve izravnave za uravnoteženje prenosnega sistema.
(7) Storitev prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda,
kot njen nakup, nudi operater prenosnega sistema uporabnikom le te po ceni, ki je enaka polovici tehtane dnevne aritmetične sredine mejne nakupne cene zemeljskega plina izračunane
po metodologiji za določitev veljavne cene za obračun stroškov
dnevnega odstopanja po 111. členu tega akta.
(8) Uporabniki sistema sporočijo operaterju prenosnega
sistema želeni obseg storitve notranje zmogljivosti plinovoda
z elektronsko komunikacijo, kot je opredeljena v bilančni pogodbi.
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(9) Zahteve za prodajo oziroma nakup storitev prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda operater prenosnega sistema obravnava glede na vrstni red prejema zahtev. V primeru
več sočasno prispelih zahtev in pomanjkanju zadostnega obsega razpoložljive storitve se te razdelijo sorazmerno glede na
zahtevano oziroma nakup.
(10) Operater prenosnega sistema izda račun za vse
opravljene storitve prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda za posameznega uporabnika enkrat mesečno za pretekli
mesec z zapadlostjo in plačilnimi pogoji iz 127. člena tega akta.
(11) Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani
v roku pol ure po začetku plinskega dneva »D« objavi obseg
razpoložljive storitve prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda ter ceno te storitve, izraženo v EUR/kWh. Cena se izračuna
skladno s prejšnjim odstavkom ter temelji na podatkih trgovanja
na trgovalni platformi na dan dobave plina »D-1«. Operater
prenosnega sistema na svoji spletni strani ažurira objavljeni
obseg razpoložljive storitve prilagodljive notranje zmogljivosti
plinovoda najmanj enkrat dnevno in najkasneje do 18.30 ure.
V primeru, da se obseg razpoložljive storitve prilagodljive notranje zmogljivosti plinovoda bistveno spremeni, operater prenosnega sistema takšno spremembo nemudoma objavi na
svoji spletni strani.
11. Zagotavljanje informacij
122. člen
(obveznost operaterja prenosnega sistema glede obveščanja
uporabnikov sistema)
(1) Informacije, ki jih v zvezi z izravnavo odstopanj uporabnikom sistema zagotavlja operater prenosnega sistema, se
nanašajo na:
– informacije o celovitem stanju prenosnega sistema v
skladu s točko 3.4(5) Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009;
– informacije o ukrepih za izravnavo, ki jih operater prenosnega sistema sprejme v skladu z določili tega akta, med njimi
za posamezen obračunski mesec naslednje podatke:
– skupne količine in zneske obračunanih odstopanj,
ločeno za pozitivna in negativna odstopanja,
– skupne količine in zneske stroškov in prihodkov iz
naslova izvajanja storitve izravnave;
– informacije o bilančnih razlikah, med njimi za posamezen obračunski mesec naslednje podatke:
– količine zemeljskega plina kot posledica bilančnih
razlik,
– skupne prenesene količine zemeljskega plina,
– izgube v prenosnem sistemu,
– količine zemeljskega plina v prenosnem sistemu na
začetku in koncu obračunskega meseca,
– cena zemeljskega plina za namen obračunavanja
bilančnih razlik;
– informacije o količinah prevzema in predaje zemeljskega plina v skladu s 33. do 42. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 312/2014.
(2) Informacije iz prejšnjega odstavka se uporabnikom
sistema posredujejo v elektronski obliki na enoten način, kot
to določi operater prenosnega sistema, in so za uporabnike
sistema brezplačne.
123. člen
(zagotavljanje informacij o pretoku in količine prevzema
in predaje)
(1) Operater prenosnega sistema brezplačno zagotavlja
nosilcem bilančnih skupin zadostne, pravočasne in zanesljive
informacije o količinskih odstopanjih njihovih bilančnih skupin,
merjenih znotraj vsakokratnega obračunskega dneva v okviru
tehničnih možnosti prenosnega sistema, tako da lahko pravočasno sprejmejo ustrezne ukrepe za izravnavo količinskih
odstopanj.
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(2) Operater prenosnega sistema spremlja podatke o količinskih odjemih v posameznem obračunskem dnevu za končne
odjemalce, ki so neposredno priključeni na prenosni sistem.

(7) Operater prenosnega sistema je podatke iz tega člena
dolžan varovati v skladu z obveznostmi iz 214. člena EZ-1.

124. člen

VIII. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM
ZEMELJSKEGA PLINA

(obveščanja operaterja prenosnega sistema
o alokaciji količinskega odjema na distribucijskem sistemu
med bilančne skupine)
(1) Operaterji distribucijskih sistemov in operaterji zaprtih
distribucijskih sistemov morajo ob uporabi 39. člena Uredbe
Komisije (EU) 312/2014 operaterju prenosnega sistema najmanj dvakrat dnevno za dan dobave plina »D« posredovati
podatke o količinskem odjemu v posameznem obračunskem
intervalu na izstopni točki do distribucijskega sistema, ki so
strukturirani ločeno za posamezne bilančne skupine oziroma
podskupine, katerih člani so priključeni na njihov distribucijski
sistem. Pri obveznostih obveščanja operaterja prenosnega
sistema o alokaciji količinskega odjema na distribucijskem sistemu med bilančne skupine se neposredno uporabljajo določbe
Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 iz drugega do šestega
odstavka 34. člena ter 35. do 37. člena, izbrana varianta 1, čas
druge posodobitve je 20:00 ura.
(2) Če operater prenosnega sistema ne prejme podatkov
iz prejšnjega odstavka pravočasno, se šteje, da razmerje odjema med posameznimi bilančnimi skupinami oziroma podskupinami ustreza zadnjemu sporočenemu razmerju.
(3) Posredovanja podatkov se izvede preko uporabe elektronskega načina sporočanja podatkov skladno s 122. členom
tega akta.
125. člen
(prijavljanje pogodb o dobavi zemeljskega plina)
(1) Operater prenosnega sistema je dolžan, skladno s
sedmim odstavkom 240. člena EZ-1, evidentirati vse pogodbe
o dobavi zemeljskega plina na prenosnem sistemu.
(2) Kupec zemeljskega plina, za potrebe katerega operater prenosnega sistema izvaja prenos zemeljskega plina,
je dolžan takoj po sklenitvi oziroma ne kasneje kot 30 dni po
podpisu pogodbe o dobavi, operaterju prenosnega sistema posredovati najmanj naslednje podatke iz pogodbe o dobavi, ki jih
operater prenosnega sistema vodi v evidenci pogodb o dobavi:
– naziv in naslov kupca;
– naziv in naslov dobavitelja zemeljskega plina;
– datum začetka in datum prenehanja veljavnosti pogodbe o dobavi;
– letne količine zemeljskega plina, določene v pogodbi
o dobavi z vstopno in izstopno točko v oziroma iz prenosnega
sistema zemeljskega plina informacijo o;
– posebnosti pogodbe o dobavi, kot npr. prekinljivost,
največja dnevna količina zemeljskega plina ipd.
(3) Kupci so dolžni operaterju prenosnega sistema posredovati vse spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka v roku
30 dni od dneva nastanka spremembe.
(4) Kupci lahko operaterju prenosnega sistema posredujejo podatke iz drugega odstavka tega člena tako, da mu
posredujejo fotokopije pogodb o dobavi. Šteje se, da so
posredovani podatki, ki jih je prejel operater prenosnega
sistema, resnični. V primeru dvoma o resničnosti podatkov je
dokazno breme na strani kupca, ki ga lahko operater prenosnega sistema pozove, da dokaže pravilnost oziroma točnost
posredovanih podatkov.
(5) Operater prenosnega sistema je dolžan s skrbnostjo
dobrega gospodarja voditi evidenco pogodb o dobavi zemeljskega plina ter jo redno ob vsaki spremembi posodabljati.
(6) Operater prenosnega sistema je dolžan podatke iz
evidence pogodb o dobavi enkrat letno posredovati Agenciji
za energijo, najkasneje pa do 31. oktobra za preteklo plinsko leto. Operater prenosnega sistema je dolžan Agenciji
za energijo posredovati podatke tudi med letom, v kolikor to
Agencija zahteva.

1. Splošne določbe o pogojih dostopa
do prenosnega sistema
126. člen
(izvrševanje dostopa do prenosnega sistema
in menjava dobavitelja)
(1) Uporabnik sistema lahko ob upoštevanju obratovalnih
omejitev zahteva prenos zemeljskega plina po prenosnem sistemu za namene izvršitve dobavnih pogodb, če mu je operater
prenosnega sistema s pogodbo o prenosu dodelil pravico do
uporabe prenosne zmogljivosti na določeni vstopni ali izstopni
točki prenosnega sistema.
(2) Operater prenosnega sistema je na podlagi pogodbe o prenosu in v skladu s splošnimi akti operaterja prenosnega sistema iz 67. člena tega akta dolžan od uporabnika
sistema prevzeti zemeljski plin na vstopni točki oziroma je
uporabniku sistema dolžan predati zemeljski plin na izstopni
točki le do najvišje pogodbene zmogljivosti in največjega
dovoljenega pretoka zemeljskega plina, določenega s pogodbo za posamezno prevzemno ali predajno mesto. Prenos
zemeljskega plina med vstopnimi in izstopnimi točkami se
izvaja v okviru tehnične zmogljivosti prenosnega sistema
in posamezne vstopne ali izstopne točke na prenosnem
sistemu.
(3) Pravica dostopa do sistema se uporabniku sistema,
ki svojih pogodbenih zmogljivosti ne izkorišča, zlasti tako da
v nasprotju z veljavnimi predpisi z zadrževanjem zmogljivosti
omejuje konkurenco, lahko proti njegovi volji deloma ali v celoti
odvzame in dodeli drugim uporabnikom sistema v skladu s
splošnim aktom operaterja prenosnega sistema, ki ureja upravljanje prezasedenosti prenosnega sistema.
(4) Uporabnik sistema, ki mu je s pogodbo o prenosu
dodeljen dostop do prenosnega sistema na vstopni točki, mora
zagotoviti skladnost prevzetega zemeljskega plina z zahtevami
glede kakovosti iz 132. člena tega akta.
(5) Če ni s pogodbo o prenosu za posamezen primer
izrecno drugače določeno, operater prenosnega sistema ne
pridobi lastninske pravice na zemeljskem plinu, ki se prenaša
po prenosnem sistemu po naročilu uporabnika sistema.
(6) Uporabnik sistema ima pravico do menjave dobavitelja, ki jo operater prenosnega sistema izvede v skladu z
EZ-1 in podzakonskim aktom iz sedmega odstavka 162. člena
EZ-1.
127. člen
(plačilni pogoji in opominjanje)
(1) Operater prenosnega sistema izda račun za posamezno storitev dostopa po tem aktu z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve oziroma zadnji dan v mesecu za mesec februar.
Kot datum nastanka terjatve se šteje zadnji dan obračunskega
meseca, v katerem je bila storitev opravljena.
(2) V primeru, da uporabnik sistema svoje obveznosti ne
poravna do dneva zapadlosti računa, mu operater prenosnega
sistema od vključno 31. dne oziroma za mesec februar od
1. marca po nastanku terjatve in do plačila zaračunava zakonite
zamudne obresti.
(3) V primeru nepravočasnega plačila bo operater prenosnega sistema vsa plačila uporabnika sistema vračunaval po
vrstnem redu dospelosti terjatev, tako da se najprej odplačajo
stroški, nato obresti in končno glavnica.
(4) V primeru, da uporabnik sistema ne poravna svojih
obveznosti in za njihovo poplačilo ne zadošča niti izvršitev
zavarovanja iz danega finančnega jamstva, v kolikor je to bilo
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dano, ima operater prenosnega sistema pravico od njega nemudoma zahtevati druge, za operaterja prenosnega sistema
sprejemljive instrumente za zavarovanje plačil, ali drugačen
način plačila. Ko uporabnik sistema izpolni zahtevo operaterja
prenosnega sistema po instrumentu zavarovanja plačil ali
drugačnemu načinu plačila, skleneta operater prenosnega
sistema in uporabnik sistema dogovor o poplačilu zapadlih
obveznosti, ki ne predstavlja novacije le-teh.
(5) V primeru, da uporabnik sistema ne poravna svojih zapadlih obveznosti niti na način v skladu s prejšnjim
odstavkom, ali če ne sklene dogovora o poplačilu zapadlih
obveznosti iz prejšnjega odstavka v roku 15 dni od prejema
ponudbe dogovora s strani operaterja prenosnega sistema,
lahko operater prenosnega sistema po preteku 72 ur od
predhodnega pisnega obvestila prekine izvajanje prenosa
zemeljskega plina na način, da zavrne napovedi količine
prevzema in predaje zemeljskega plina od tega uporabnika
sistema.
(6) Določila tega člena se uporabljajo, če splošni akti
operaterja prenosnega sistema iz 67. člena tega akta plačilnih
pogojev in opominjanja ne urejajo drugače.
2. Merjenje pretoka in količin zemeljskega plina
128. člen
(merilna mesta)
(1) Operater prenosnega sistema zagotovi meritve pretoka in količin zemeljskega plina iz oziroma v prenosni sistem
na vseh vstopnih in izstopnih točkah.
(2) Operater prenosnega sistema zagotovi meritve pretoka, količin, tlaka in po potrebi ostalih parametrov zemeljskega
plina na vseh priključitvah prenosnega sistema na druge
prenosne sisteme (vstopnih in izstopnih točkah sistema), če
tega po predhodnem dogovoru ne zagotovi sistemski operater
drugega prenosnega sistema.
(3) Če je povezani distribucijski sistem zemeljskega
plina, priključen na prenosni sistem z dvema ali več priključki
(povezane izstopne točke) v isti lokalni skupnosti, se za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina iz prenosnega
sistema vse povezane izstopne točke do tega distribucijskega
sistema te lokalne skupnosti, ne glede na njihovo število,
upoštevajo kot ena izstopna točka, pri čemer se upošteva
namen rabe te izstopne točke. Določilo tega odstavka se ne
uporablja za ugotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz 50. člena tega akta.
129. člen
(zahteve za merilna mesta)
(1) Vsako merilno mesto mora biti opremljeno s števcem
in korektorjem, ki omogočata neprekinjeno merjenje pretoka
in količin zemeljskega plina za potrebe obračuna.
(2) Na merilnem mestu se meri količina pretečenega
zemeljskega plina v normnih kubičnih metrih (Nm3). Za pretvorbe količin zemeljskega plina iz normnih kubičnih metrov
v standardne kubične metre je potrebno količino v normnih
kubičnih metrih deliti s pretvorbenim faktorjem 0,9476.
(3) V primeru okvare merilnih naprav se šteje, da je bila v
času okvare predana oziroma prevzeta takšna količina zemeljskega plina, kot je bila povprečna predana oziroma prevzeta
količina zemeljskega plina v treh primerljivih obdobjih pred
nastalo okvaro, za katero obstajajo registrirani podatki.
(4) Vse merilne naprave morajo biti izvedene, vgrajene
in kontrolirane v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo in kontrolo teh naprav.
(5) V primeru, da uporabnik sistema onemogoča pravilno
registriranje obračunskih količin plina, ali da uporablja plin
brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali
mimo njih, ga operater prenosnega sistema odklopi na podlagi 274. člena EZ-1. Pri obračunu omrežnine in odstopanj se
šteje, da je uporabnik sistema na zadevnem priključku reali-
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ziral odjem zemeljskega plina v skladu z največjo pogodbeno
zmogljivostjo.
130. člen
(elektronski prenos podatkov)
(1) Podatki meritev se iz merilnih mest preko elektronskega sistema za prenos podatkov prenašajo v centralni informacijski sistem operaterja prenosnega sistema, kjer se uporabijo
za določanje prenesenih količin in za obračun prenosa zemeljskega plina.
(2) Za merilna mesta, ki še niso vključena v elektronski
sistem za prenos podatkov, uporabniki vnašajo odčitane podatke preko spletne aplikacije operaterja prenosnega sistema.
Operater prenosnega sistema preko spletne aplikacije uporabnikom omogoča tudi dostop do razpoložljivih podatkov o
meritvah in odčitkov merilnih mest.
(3) Podatki meritev iz merilnih mest so last operaterja
prenosnega sistema.
3. Kakovost zemeljskega plina
131. člen
(kakovost prevzetega zemeljskega plina
(1) Operater prenosnega sistema prenaša zemeljski plin
takšne kakovosti, kot ga prevzame na vstopni točki v prenosni
sistem, ki ga nadzoruje in upravlja.
(2) Kakovost prevzetega zemeljskega plina dnevno ugotavlja in dokumentira operater prenosnega sistema, bodisi na
podlagi meritev lastnosti plina operaterja sosednjega prenosnega sistema, bodisi na podlagi lastnih meritev, ali obojega.
Na vstopnih točkah, kjer je priključeno na prenosni sistem
pridobivalno omrežje zemeljskega plina, naprave za oddajo bioplina ali terminal UZP, operater prenosnega sistema ugotavlja
kakovost predanega plina na podlagi meritev.
(3) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem,
priključenim na prenosni sistem, je dolžan operaterju prenosnega sistema na njegov poziv predložiti specifikacijo o sestavi
plina, ki ga je predal v prenos.
(4) Zemeljski plin v prenosnem sistemu ni odoriran.
132. člen
(zahteve kakovosti zemeljskega plina)
(1) Operater prenosnega sistema je dolžan sprejeti v
prenos le zemeljski plin z lastnostmi, določenimi v Prilogi 2, ki
je sestavni del tega akta. Če katerakoli lastnost zemeljskega
plina odstopa od dopustne, operater prenosnega sistema ni
dolžan prevzeti zemeljskega plina v prenos.
(2) Tolerance v sestavi sprejemljivega plina, ki se sprejme
v transport po prenosnem sistemu, morajo omogočati transport
zemeljskega plina, ki je nastal z uplinjenjem utekočinjenega
zemeljskega plina in bioplina, v okvirih specifikacije iz Priloge
2, ki je sestavni del tega akta.
(3) Uporabniki morajo sami zagotoviti ustreznost svojih
trošil sestavi zemeljskega plina.
(4) Operater prenosnega sistema zagotavlja podatke o
prenesenih količinah zemeljskega plina v energijskih enotah.
Pri določanju kurilne vrednosti prenesenega zemeljskega plina
uporablja rezultate meritev lastnosti plina na vstopnih točkah v
prenosni sistem. Znotraj prenosnega sistema operater prenosnega sistema določa kurilnost zemeljskega plina z analitičnimi
postopki. Dnevna količina v energijski enoti se določi na podlagi
povprečne dnevne vrednosti kalorične vrednosti zemeljskega
plina.
4. Odjem zemeljskega plina iz prenosnega sistema
133. člen
(domneva pravilnosti količin)
(1) Šteje se, da uporabnik sistema preda oziroma prevzame zemeljski plin na vstopnih oziroma izstopnih točkah v enaki
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količini kot je bila izmerjena na merilnem mestu za to vstopno
ali izstopno točko.
(2) Če uporabnik sistema ne soglaša s kakovostjo ali
količino zemeljskega plina, kot je bila izmerjena na vstopni
oziroma izstopni točki, je dokazno breme na strani uporabnika
sistema.
(3) Pretok plina mora biti znotraj delovnega območja
plinomera, kot je določen v pogodbi o priključitvi.
(4) Kolikor je pretok zemeljskega plina izven delovnega
območja plinomera, operater prenosnega sistema ne odgovarja za predpisano natančnost merjenja. V tem primeru se
šteje, da je odjemalec prevzel odmerjene količine zemeljskega plina ne glede na možne merske napake merilne naprave.
134. člen
(neupravičen odjem zemeljskega plina)
(1) Za neupravičen odjem zemeljskega plina se šteje
vsak odjem plina iz prenosnega sistema, ki ni merjen z ustrezno merilno napravo ali merilna naprava nima predpisanega
žiga, ki izkazuje njeno ustreznost.
(2) Prav tako se za neupravičen odjem šteje odjem plina
brez sklenjene pogodbe o prenosu.
(3) Za neupravičen odjem zemeljskega plina se šteje
tudi, če uporabnik sistema za posameznega odjemalca kljub
pozivu operaterja prenosnega sistema iz prvega odstavka
100. člena tega akta v roku ne zagotovi uskladitev predaje in
prevzema zemeljskega plina, odjemalec pa kljub temu odjema
zemeljski plin iz prenosnega sistema.
(4) V primeru, da ima odjemalec iz prejšnjega odstavka
na predmetnem odjemnem mestu sklenjenih več dobavnih
pogodb, je odjemalec dolžan operaterju prenosnega sistema
posredovati spremenjeno razmerje med bilančnimi skupinami na odjemnem mestu v 24-tih urah po prejemu obvestila s
strani uporabnika sistema. V kolikor tega ne stori, operater
prenosnega sistema upošteva zadnje sporočeno razmerje.
135. člen
(odgovornost za neupravičen odjem plina)
(1) Če ni mogoče ugotoviti časa trajanja neupravičenega
odjema zemeljskega plina, se neupravičen odjem obračuna
od zadnjega odčitka merilne naprave.
(2) Operater prenosnega sistema za čas, ko je trajal
neupravičen odjem, zaračuna neupravičeno uporabo prenosne zmogljivosti in v tem času odvzete količine zemeljskega
plina po cenah, ki na dan obračuna veljajo za obračunavanje
omrežnine in izravnavo dnevnih odstopanj.
(3) Obveznost plačila za neupravičen odjem zemeljskega plina nosi odjemalec, solidarno z njim pa tudi nosilec bilančne skupine v katero je vključeno odjemno mesto odjemalca, če za tega odjemalca kljub pozivu operaterja prenosnega
sistema iz prvega odstavka 100. člena tega akta ne preda
zemeljskega plina ali zadostnih količin zemeljskega plina v
prenos operaterju prenosnega sistema.
(4) Če je dobavitelj obvestil operaterja prenosnega sistema, da bo ob vnaprej določenem času prenehal z dobavo
zemeljskega plina za odjemalca in odjemalec kljub temu
nadaljuje z odjemom zemeljskega plina, odjemalec v celoti
odgovarja za neupravičen odjem zemeljskega plina operaterju
prenosnega sistema in se šteje, da moti dobavo zemeljskega
plina drugim odjemalcem, razen v primeru, da ima odjemalec
na predmetnem odjemnem mestu sklenjenih več dobavnih
pogodb. V primeru, da ima odjemalec na predmetnem odjemnem mestu sklenjenih več dobavnih pogodb, je odjemalec
dolžan operaterju prenosnega sistema posredovati novo razmerje med bilančnimi skupinami na odjemnem mestu v 24-tih
urah po prejemu obvestila s strani dobavitelja. V kolikor tega
ne stori, se upošteva zadnje sporočeno razmerje brez pogodbe ali pogodb, ki so prenehale veljati, sorazmerno uporabljeno
na preostale veljavne pogodbe.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
136. člen
(ureditev lastniškopravnih razmerij na prestavljenih delih
prenosnega sistema)
Investitorji, ki so zaradi načrtovanih gradenj ali drugih
posegov v varovalnem pasu prenosnega sistema zemeljskega
plina izvedli prestavitve delov prenosnega sistema, so v skladu z drugim odstavkom 191. člena EZ-1 dolžni z operaterjem
prenosnega sistema skleniti dogovor o izročitvi v last in posest
tako zgrajenih nadomestnih (prestavljenih) delov prenosnega
sistema zemeljskega plina. Pri sklenitvi dogovora se upoštevajo pogoji iz soglasja operaterja prenosnega sistema za izvedbo
prestavitve dela prenosnega sistema in funkcionalni namen
prestavljenega dela prenosnega sistema.
137. člen
(merilna mesta uporabnika sistema)
(1) Če so ob uveljavitvi tega akta merilno-regulacijske
postaje ali instalacije, ki so potrebne za izvajanje meritev pretoka in količin zemeljskega plina na predajnih mestih, v lasti
uporabnika sistema, sta se operater prenosnega sistema in
uporabnik sistema dolžna pisno dogovoriti o izvedbi meritev
na teh merilnih mestih.
(2) Operater prenosnega sistema je ne glede na 128. člen
tega akta dolžan vzpostaviti meritve pretoka in količin zemeljskega plina v merilno-regulacijskih postajah ali na instalacijah,
ki niso v njegovi lasti, le, če je dosežen dogovor med strankama
iz prejšnjega odstavka ali če je to dogovorjeno s pogodbo o
priključitvi.
(3) Če uporabnik vzpostavi merilno mesto z meritvami
pretoka in količin zemeljskega plina sam, mora zagotoviti operaterju prenosnega sistema podatke o pretoku in prevzetih
količinah zemeljskega plina. Podatki o pretoku in prevzetih
količinah zemeljskega plina morajo biti skladno s predhodnim
dogovorom med uporabnikom in operaterjem posredovani operaterju prenosnega sistema.
(4) Operater prenosnega sistema mora imeti za potrebe
nadzora nad merilno opremo možnost neoviranega dostopa
do merilnega mesta.
(5) Lastnik merilne opreme je dolžan zagotoviti vzdrževanje in skrbeti za redne uradne kontrole merilne opreme v
skladu s predpisi. Lastnik merilne opreme mora izvajati tudi
izredne kontrole na zahtevo pogodbene stranke ali operaterja prenosnega sistema. V primeru izvajanja izrednih kontrol
meritev nosi stroške izredne kontrole meritev lastnik merilne
opreme, če se z izredno kontrolo meritev izkaže, da je bila
izredna kontrola upravičena in da so bile meritve pred izredno
kontrolo nepravilne. V nasprotnem primeru nosi stroške izredne
kontrole stranka, ki je izredno kontrolo zahtevala.
(6) Kadar je uporabnik sistema operater distribucijskega
sistema zemeljskega plina na povezanem območju iz tretjega
odstavka 128. člena tega akta, se vsa predajna mesta za
ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina iz prenosnega
sistema, ne glede na njihovo število, upoštevajo kot eno predajno mesto, pri čemer se upošteva namen rabe tega predajnega
mesta. Podatki iz meritev, ki jih je uporabnik sistema vzpostavil
sam, morajo biti urejeni po posameznih predajnih mestih in kot
zbir vseh podatkov, kot je določeno v drugem odstavku tega
člena.
(7) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka operater
prenosnega sistema zaračuna znesek za izvajanje meritev za
vsako posamezno merilno mesto v posamezni izstopni točki v
skladu z aktom, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
138. člen
(začetek uporabe 51. člena tega akta za nove priključke)
Določila 51. člena tega akta o vračilu dela nesorazmernih
stroškov se uporabljajo za nove priključitve odjemalcev na
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priključke, ki bodo zgrajeni na podlagi soglasij o priključitvi,
izdanih po uveljavitvi tega akta.
139. člen
(prehodno obdobje za določitev cene plina (cplina) iz drugega
odstavka 90. člena tega akta)
Določilo o načinu določitve cene plina (cplina) za izračun
višine finančnega jamstva iz drugega odstavka 90. člena
tega akta se začne uporabljati 1. januarja 2016, do takrat
pa se cena plina (cplina) določi kot povprečje osnovnih cen
zemeljskega plina (C(B)) v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo
vloge, izračunanih skladno s Pravili za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 23/11 in
31/11 – popr.).
140. člen
(rok za vzpostavitev trgovalne platforme)
Delovanje trgovalne platforme iz 94. člena tega akta operater prenosnega sistema zagotovi najkasneje do 1. oktobra
2015.
141. člen
(začetek uporabe privzetega pravila za določitev veljavne
cene za obračun stroškov dnevnega odstopanja)
(1) Določba četrtega odstavka 111. člena tega akta, ki
ureja privzeto pravilo za določitev veljavne cene za obračun
stroškov dnevnega odstopanja za primer, če se veljavna cena
ne oblikuje na trgovalni platformi, se začne uporabljati 1. januarja 2016.
(2) Od 1. oktobra 2015 do začetka uporabe pravila iz
četrtega odstavka 111. člena tega akta se privzeta cena za obračun stroškov dnevnega odstopanja določi kot osnovna cena
zemeljskega plina (C(B)), izračunana skladno s Pravili za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS,
št. 23/11 in 31/11 – popr.), ki se zmanjša (pozitivna odstopanja)
ali poveča (negativna odstopanja) za 10 %.
142. člen
(prehodne določbe za obračunavanje dnevnega odstopanja)
(1) Določbe 110. do 120. člena tega akta se za obračunavanje količin dnevnega odstopanja in bilančnih razlik začnejo
uporabljati 1. oktobra 2015.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka
operater prenosnega sistema obračunava odstopanja in bilančne razlike po do sedaj veljavnih splošnih aktih:
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– Pravila za obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 23/11);
– Pravila za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim
plinom (Uradni list RS, št. 23/11).
(3) Določba točke (c) v prvem odstavku 116. člena tega
akta se za obračunavanje četrtletnega obračuna stroškov za
nevtralnost začne uporabljati od 1. januarja 2016 dalje.
143. člen
(začetek uporabe storitev prilagodljive notranje
zmogljivosti plinovoda)
Določbe 121. člena tega akta se začnejo uporabljati v
roku treh mesecev po pridobitvi soglasja Agencije za energijo.
Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani objavi
podatek o datumu pridobitve soglasja Agencije za energijo in
datumu začetka uporabe določb 125. člena tega akta.
144. člen
(nastavitev merilnih naprav na mersko enoto Nm³)
Operater prenosnega sistema v roku treh mesecev od
uveljavitve tega akta izvede potrebne nastavitve v merilnih
napravah na prenosnem sistemu, tako da bo zagotovljeno merjenje količin zemeljskega plina v merskih enotah iz 129. člena
tega akta, in o tem obvesti uporabnike sistema.
145. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega akta se prenehajo uporabljati
Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina
(Uradni list RS, št. 89/05).
146. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. POSL-41-SM
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EVA 2015-2430-0065
Plinovodi d.o.o.
Glavni direktor
Marjan Eberlinc l.r.
Namestnica glavnega direktorja
mag. Sarah Jezernik l.r.
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PRILOGA 1
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE V VAROVALNI IN VARNOSTNI PAS
PRENOSNEGA PLINOVODA
A. Zahteve za projektne pogoje za potrditev projektnih rešitev za posege v varovalni
pas prenosnega sistema zemeljskega plina
1. odmik posega v varovalni pas prenosnega sistema mora biti usklajen s predpisi;
2. v projektni dokumentaciji posega v varovalni pas prenosnega sistema morajo biti
obdelane in z operaterjem prenosnega sistema, v okviru predpisov, usklajene vse
projektne rešitve, ki se nanašajo na prenosne plinovode in pripadajoči varnostni oz.
varovalni pas. V projektni dokumentaciji se projektno obdela prenosni sistem
zemeljskega plina, komunalno in cestno infrastrukturo, objekte ter potrebni drugi
posegi zunanje ureditve. Izdelati je potrebno geološko poročilo o morebitnih vplivih
predvidenih objektov in ostalih posegov na obstoječi prenosni plinovod, predvideti
zaščito plinovoda, če je ta potrebna, ter kotirati najbližje odmike. V primeru
križanj s prenosnim plinovodom se izdela podolžni profil ali prerez križanja
prenosnega plinovoda s kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehničnim
opisom. Vse rešitve morajo biti obdelane ob upoštevanju veljavne zakonodaje in
predpisov za prenosne plinovode;
3. pred projektiranjem se z lokatorjem ali sondažnim izkopom preveri položaj in
globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema, kot. npr.
elementi katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni kabli, kabelska
kanalizacija. Zakoličenje za potrebe projektiranja izvede pooblaščenec operaterja
prenosnega sistema;
4. na ureditvenem območju je potrebno predvideti gradnjo načrtovanega prenosnega
sistema, kot je predviden v veljavnem 10 letnem razvojnem načrtu operaterja
prenosnega sistema oziroma veljavnih prostorskih aktih;
5. najmanjši prosti odmik pri križanju komunalnih vodov s prenosnim plinovodom mora
biti skladen s predpisi o gradnji plinovodov ustrezne tlačne stopnje. V primeru
poteka komunalnih vodov pod prenosnim plinovodom se v projektu obdela zaščita
prenosnega plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije prenosnega plinovoda
pred poškodbami, opiranje sten izkopa). Pri prečkanju kanalizacije nad prenosnim
plinovodom se med revizijskima jaškoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije
(npr. obbetonirane plastične cevi s tesnili) in perforirani pokrovi obeh jaškov. Pri
vzdrževanju kanalizacije se mora upoštevati požarno varnostne predpise in ukrepe.
Pri križanju s prenosnim plinovodom se komunalne vode, kot so javna razsvetljava,
elektro in telekomunikacijski kabli položi v zaščitno cev dolžine najmanj 3 m na
vsako stran od osi prenosnega plinovoda. V primeru prečkanja prenosnega
plinovoda, ki je katodno zaščiten, z instalacijo v kovinski izvedbi (npr. električni
kabli s kovinskim opletom itd.), se predvidi zaščitni ukrep (npr. merilno mesto za
merjenje napetostne interference in izvedba meritev po končanih delih) oz. se
navede, zakaj le–ta ni potreben. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti oddaljen
najmanj 3 m od prenosnega plinovoda. Za del prenosnega plinovoda pod
morebitnimi novimi povoznimi površinami je potrebno izdelati statični izračun
prenosa obremenitev v smeri proti prenosnemu plinovodu glede na prometne
obremenitve in obremenitve v fazi izvedbe glede na geološko sestavo terena v
sodelovanju z geološko stroko. Če izračun pokaže obremenitve prenosnega
plinovoda, se obdela ustrezno dimenzionirana zaščita prenosnega plinovoda, pri
čemer nižanje terena nad prenosnim plinovodom in s tem zmanjševanje globine
vkopa plinovoda ni dovoljeno;
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6. pri izvajanju del v 2 x 5 m pasu od osi prenosnega plinovoda je potrebno predvideti
posebne pogoje dela, ki se nanašajo na zakoličenje in zaščito plinovoda, ročno
izvajanje zemeljskih del, statično utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom
brez vibracij in nadzor operaterja prenosnega sistema;
7. podatki o obstoječih prenosnih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru
gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z
veljavnimi predpisi, in pri operaterju prenosnega sistema. Podatki o načrtovanih
prenosnih plinovodih so dostopni pri operaterju prenosnega sistema;
8. pri hortikulturni obdelavi (drevored ali drevju podobna zasaditev), postavitvi ograje
in njenih stebričkov, drogov, logotipov in podobno se upošteva najmanj 2,5 m
odmika od prenosnega plinovoda;
9. najmanj 10 dni pred pričetkom del mora investitor operaterju prenosnega sistema
predložiti pisno prijavo, projekt za izvedbo, naročiti nadzor in sporočiti podatke o
izvajalcu in odgovornem vodji del. Investitor oz. izvajalec mora dostaviti operaterju
prenosnega sistema v potrditev situacijski prikaz transportnih poti na gradbišče
zaradi preprečitve poškodovanja prenosnega plinovoda;
10. pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenca družbe operaterja prenosnega
sistema zakoliči prenosni plinovod s pomočjo lokatorja, zakoličena trasa pa mora
ostati vidno označena v času trajanja del;
11. vsa dela v 2 x 5 m pasu prenosnega plinovoda se morajo izvajati pod nadzorom
pooblaščenca operaterja prenosnega sistema ter ob upoštevanju njegovih navodil. V
tem pasu prenosnega plinovoda tudi niso dovoljene deponije gradbenega ali
drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Zemeljska dela
na križanjih s komunalnimi vodi se morajo izvajati ročno, utrjevanje nasipnega
materiala nad prenosnim plinovodom pa je dovoljeno le statično. Transport preko
prenosnega plinovoda na slabo nosilnem terenu in izven javnih poti se lahko opravi
le po predhodno zavarovanih prehodih preko prenosnega plinovoda, vse v dogovoru
s pooblaščencem operaterja prenosnega sistema;
12. zaščito prenosnega plinovoda in vsa ostala dela v njegovem varnostnem pasu se
izvede po predloženem in s strani operaterja prenosnega sistema potrjenem
projektu. V kolikor bi pri izvajanju del prišlo do novih vprašanj, ki nisi projektno
obdelana, mora projektne rešitve pripraviti in z operaterjem prenosnega sistema
uskladiti, pooblaščeni projektant. Za komunalne vode ali druge posege v varnostni
pas prenosnega plinovoda, ki niso obdelani v predloženi dokumentaciji, se mora na
osnovi projektno obdelanih rešitev pridobiti soglasje operaterja prenosnega
sistema;
13. zasipanje odkopanega prenosnega plinovoda se sme opraviti potem, ko je s strani
pooblaščenca operaterja prenosnega sistema pisno potrjeno, da je izolacija
nepoškodovana, oz. da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi,
da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih
sestavin;
14. po končanih delih mora investitor operaterju prenosnega sistema predložiti načrt in
opis izvedenega stanja ter od operaterja prenosnega sistema pridobiti pisno izjavo
oz. soglasje k izvedenemu stanju. Operater prenosnega sistema z izjavo potrdi
izpolnitev njegovih pogojev in zahtev, njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost
izvedenih del z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi.
B. Zahteve za projektne pogoje za posege na prenosni sistem zemeljskega plina prestavitve prenosnega sistema zemeljskega plina
1. odmik objektov od nove lokacije prenosnega sistema zemeljskega plina ali
njegovega dela mora biti skladen s predpisi;
2. pred projektiranjem se z lokatorjem ali sondažnim izkopom preveri položaj in
globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema. Zakoličenje
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plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblaščenec operaterja prenosnega
sistema;
investitor mora izdelati izvedbeni projekt prestavitve prenosnega plinovoda, ki je
del projektne dokumentacije, kjer morajo biti obdelane in z operaterjem
prenosnega sistema usklajene vse projektne rešitve, ki se nanašajo na prenosni
plinovod in pripadajoči varnostni pas. Dokumentacija mora obravnavati fazo
prestavitve prenosnega plinovoda ločeno od faze gradnje ostalih objektov tako, da
je možna pridobitev uporabnega dovoljenja samo za prestavljeni del prenosnega
plinovoda. Pred zaplinitvijo prestavljenega dela prenosnega sistema je potrebno
operaterju prenosnega sistema predložiti uporabno dovoljenje za prestavljeni del
prenosnega sistema (ali zapisnik tehničnega pregleda brez zadržkov za izdajo
uporabnega dovoljenja);
izvedbeni projekt prestavitve prenosnega sistema mora med drugim vsebovati
situacijo z vrisanim prenosnim sistemom, komunalno in cestno infrastrukturo,
objekti ter drugimi posegi. Izdela se podolžni profil ali prerez križanja prenosnega
plinovoda s kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehničnim poročilom. Vse
rešitve morajo biti obdelane ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov za
plinovode. Najmanjši prosti odmik pri križanju komunalnih vodov s prenosnim
plinovodom mora biti skladen s predpisi s področja gradnje prenosnih plinovodov. V
primeru poteka komunalnih vodov pod plinovodom se obdela zaščita prenosnega
plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije prenosnega plinovoda pred
poškodbo, opiranje sten izkopa). Pri prečkanju kanalizacije nad prenosnim
plinovodom se med revizijskima jaškoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije
(npr. obbetonirane plastične cevi s tesnili) in perforirani pokrovi jaškov. Pri
vzdrževanju kanalizacije se morajo upoštevati požarno varnostni predpisi in ukrepi.
V primeru križanja katodno zaščitenega prenosnega plinovoda s kovinsko instalacijo
(ozemljitveni trak, kabli s kovinskim opletom itd.) je potrebno obdelati morebitne
negativne vplive ter njihovo odpravo (npr. položitev v zaščitno plastično cev dolžine
najmanj 3 m na vsako stran od osi prenosnega plinovoda, postavitev merilnega
mesta ter izvedba meritev). Morebitni ozemljitveni sistem mora biti oddaljen
najmanj 3 m od prenosnega plinovoda;
projektna dokumentacija za izdajo soglasja mora vsebovati tudi varnostni načrt za
prestavitev prenosnega sistema in geodetski elaborat (koordinate, katastrski načrt,
seznam lastnikov parcel, po katerih poteka prestavljeni del prenosnega sistema s
služnostnim pasom, ki znaša 5 m na vsako stran prenosnega plinovoda);
investitor mora dostaviti operaterju prenosnega sistema obvestilo o pričetku del
(izven kurilne sezone) s podatki: izvajalec del, gradbeni nadzor, izdelovalec
podzemnega katastra, podatki o super kontroli nad varjenjem in antikorozijska
zaščita;
na celotnem odseku prestavljenega prenosnega sistema se nad prenosnim
plinovodom položi opozorilni trak za zemeljski plin;
predvidijo se posebni pogoji dela v 2 x 5 m pasu prenosnega plinovoda, ki se
nanašajo na zakoličbo prenosnega plinovoda ves čas izvajanja del, ročno izvajanje
zemeljskih del, nadzor operaterja prenosnega sistema in statično utrjevanje zasipa.
Obdela se zaščito prenosnega plinovoda pod povoznimi površinami glede na
predvidene prometne obremenitve in obremenitve v fazi izvedbe v sodelovanju z
geološkim strokovnjakom (izdelati statični izračun obremenitev in zaščite
prenosnega plinovoda), pri čemer morebitno nižanje terena nad prenosnim
plinovodom in s tem zmanjševanje globine vkopa prenosnega plinovoda ni
dovoljeno. Pri hortikulturni obdelavi se za drevored ali drevju podobno zasaditev
ter postavitev ograje in njenih stebričkov, jaškov, drogov, logotipov, nadzemne
prometne signalizacije in podobno upošteva najmanj 2,5 m odmika od prenosnega
plinovoda;
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9. podatki o obstoječem prenosnem sistemu so dostopni v Zbirnem katastru
gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu
veljavnimi predpisi, in pri operaterju prenosnega sistema. Podatki o načrtovanih
prenosnih plinovodih so dostopni pri operaterju prenosnega sistema;
10. operater prenosnega sistema izda soglasje za prestavitev prenosnega sistema, ko
investitor predloži operaterju prenosnega sistema popolno projektno dokumentacijo
in podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, in če pristojni organ izda
soglasje k predlagani izvedbi prestavitve prenosnega sistema. Po izdaji soglasja za
prestavitev prenosnega sistema izda operater prenosnega sistema tudi soglasje za
poseg v varovalni pas;
11. najmanj 10 dni pred pričetkom del mora investitor operaterju prenosnega sistema
predložiti pisno prijavo, izvedbeni projekt, gradbeno dovoljenje, naročiti nadzor in
zakoličbo ter sporočiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del. Investitor oz.
izvajalci morajo dostaviti operaterju prenosnega sistema v potrditev načrt ureditve
gradbišča, iz katerega bodo razvidne tudi transportne poti ob in preko prenosnega
plinovoda zaradi preprečitve poškodovanja prenosnega plinovoda. Zaščita
prenosnega plinovoda se izvede skladno z zahtevami pooblaščenca operaterja
prenosnega sistema in potrjenim načrtom ureditve gradbišča. Za gradbišče, kjer se
izvajajo dela na prenosnem plinovodu in v njegovem varnostnem pasu, se izdela
varnostni načrt skladno s predpisi za varno delo, gradbišče pa omeji z ustrezno
stabilno ograjo;
12. pred pričetkom aktivnosti pooblaščenec operaterja prenosnega sistema zakoliči
položaj in globino prenosnega plinovoda. Dela je treba najaviti operaterju
prenosnega sistema najmanj 5 dni pred pričetkom;
13. morebitne tehnične spremembe pri izvajanju del v varnostnem pasu prenosnega
plinovoda mora pripraviti projektant in jih dostaviti operaterju prenosnega sistema
v potrditev. Za posege, ki niso predmet spremembe gradbenega dovoljenja, je
potrebno na osnovi obdelanih rešitev pridobiti soglasje operaterja prenosnega
sistema;
14. v 2 x 5 m pasu prenosnega plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali
drugega materiala niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Pri izvajanju del v
varnostnem pasu prenosnega plinovoda se morajo upoštevati morebitne dodatne
zahteve pooblaščenca operaterja prenosnega sistema. V primeru izvajanja del v
nasprotju s to prilogo tega akta je operater prenosnega sistema dolžan na stroške
investitorja izvesti vse ukrepe, ki jih dopuščajo predpisi in ustaviti vsa dela ob ali
na prenosnem plinovodu oz. nemudoma preveriti ustreznost in skladnost izvedenih
del s projektnimi pogoji;
15. investitor ali izvajalec organizira izvedbo tehničnega pregleda in pridobi uporabno
dovoljenje;
16. pred zaplinitvijo prestavljenega dela prenosnega sistema mora investitor pridobiti
in dostaviti operaterju prenosnega sistema vso potrebno dokumentacijo, na podlagi
katere bo omogočeno obratovanje prenosnega sistema skladno s predpisi takoj po
vključitvi prestavljenega dela prenosnega sistema v obstoječi prenosni sistem
zemeljskega plina, med drugim tudi podpisane pogodbe o služnosti prenosnega
plinovoda za parcele, po katerih poteka služnostni pas prestavljenega prenosnega
plinovoda, uporabno dovoljenje ali dokazilo o uspešno opravljenem tehničnem
pregledu novozgrajenega prenosnega plinovoda brez zadržkov za izdajo uporabnega
dovoljenja, Geodetski posnetek izvedenega stanja, Dokazilo o zanesljivosti objekta;
17. tehnološki postopek priprave prenosnega plinovoda za rezanje in termin prevezave
izvede oz. določi operater prenosnega sistema po predhodnem programu. Pri
izvajanju vseh strojnih del in pri zagonu novozgrajenega prenosnega plinovoda je
obvezna prisotnost pooblaščenega predstavnika operaterja prenosnega sistema.
Spojitev in zagon novozgrajenega prenosnega plinovoda se izvede na podlagi
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urejene dokumentacije in po predhodnem dogovoru s strokovno službo operaterja
prenosnega sistema;
18. prestavitev je potrebno izvesti pred gradnjo objektov, zaradi katerih se prenosni
sistem prestavlja;
19. zasipanje odkopanega prenosnega plinovoda se sme izvesti potem, ko je s strani
pooblaščenega predstavnika operaterja prenosnega sistema pisno potrjeno, da je
izolacija nepoškodovana, oz. da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo
ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati do
plinovodnega sistema agresivnih sestavin;
20. izvede se primopredaja skladno s pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, pri
čemer se prestavljeni del prenosnega sistema preda v last in posest operaterju
prenosnega sistema.
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PRILOGA 2 – Tehnične specifikacije kvalitete zemeljskega plina
Zemeljski plin, ki bo dobavljen za transport, mora imeti naslednje lastnosti:

Veličina

Oznaka

Wobbe indeks
WI
Zgornja kurilnost
Hs
Relativna gostota
d
Skupno žveplo
Total S
Vodikov sulfid in karbonil sulfid H2S + COS
Merkaptansko žveplo
RSH
Kisik
O2
Ogljikov dioksid
CO2
Rosišče vode
H2O DP

Enota

Vrednost
min max

kWh/m3
13,79 15,7
kWh/m3
10,7 12,8
m3/m3
0,555 0,7
mg/m3
30
mg/m3
5
mg/m3
6
mol %
0,02
mol %
2,5
°C pri
-8
pa = 40 bar
°C pri
0
(1 bar < pa < 70 bar)

Rosišče ogljikovodikov

HC DP

Največja temperatura plina

t

°C

Metansko število

MN

/

42
78

Opombe:
 pa … absolutni tlak;
 Wobbe indeks je podan pri referenčni temperaturi zgorevanja zemeljskega plina 25
C;
 prostornine zemeljskega plina v m3 se nanašajo na referenčne pogoje pri
temperaturi 0 C in pri absolutnem tlaku 1,01325 bar;
 metansko število se izračuna na podlagi algoritmov v standardu SIST EN ISO 154031:2008 ali drugih veljavnih standardih EN;
 zemeljski plin je brez mehanskih primesi, smol, tekočih ogljikovodikov ali spojin, ki
tvorijo smole.
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PRILOGA 3 – Obrazec zahteve za izdajo soglasja
___________________________________________________________________
VLAGATELJ ZAHTEVE ZA SOGLASJE
* vlagatelj navede naslov za vročanje
Firma:
Sedež:

in priloži izpis
iz registra poslovnih subjektov
** v primeru prenosa priključka dosedanji uporabnik
_______________________________________________________________
kot vlagatelj navede svoje podatke in sporoči
istovrstne podatke tudi za novega uporabnika

________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik/pooblaščenec: ________________________________________
* vlagatelj/pooblaščenec priloži pooblastilo

__________________________________________________________________
PODATKI O PRIKLJUČKU
Lokacija priključitve:

________________________________________________
___________________________________________________
* vlagatelj navede občino in krajevni naslov in po
potrebi priloži grafični prikaz z razvidom lokacije
načrtovanih trošil
** v primeru prenosa priključnega mesta vlagatelj
navede tudi ime in šifro obstoječega mesta

Čas predvidenega začetka uporabe priključka: _______________________________
Predajni tlak: ________ bar
* vlagatelj izpolni preglednico, predvidoma za 20
letno obdobje uporabe
** v primeru želje po krajšem obdobju uporabe
vlagatelj izpolni preglednico za želeno obdobje

Obdobje in obseg uporabe priključka
Leto

Največji pretok
[Nm3/h]

Najmanjši pretok
[Nm3/h]

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

10

Zakup prenosne
zmogljivosti
[Nm3/dan]

Predvidene
prenesene
količine
[Nm3/leto]
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___________________________________________________________________
PODATKI O TROŠILIH
* vlagatelj (razen, če gre
Značilnosti odjema in tehnologije uporabe priključka

Trošilo
Naziv

za distribucijo)
izpolni preglednico; v stolpcu Tehn.
proces vpiše ustrezno številko (1-13),
upoštevaje spodnjo razvrstitev iz 9.
člena Akta o načrtu za izredne razmere
pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni
list RS, št. 43/14 in 2/15)

Poraba in obseg proizvodnje
[Nm3/h]
Tehn.
proces

Q min

Q max

Q
mirovanja

Nadomestno gorivo
Tip

Čas
preklopa

1. trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot energetski vir za
proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kjer je na razpolago nadomestno
gorivo;
2. trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo
električne energije, kjer je na razpolago nadomestno gorivo;
3. trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo
tehnološke pare, ki omogoča zanesljivejšo in čistejšo proizvodnjo;
4. trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških
postopkih omogoča večji energijski izkoristek, ne vpliva pa bistveno na kakovost
proizvoda;
5. trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških
postopkih neposredno vpliva na kakovost proizvoda (neposreden prenos toplote plamena
na predmet proizvodnje, redukcija in prehod na nadomestno gorivo pa povzročijo
spremembo kakovosti proizvoda ali proizvodnje);
6. trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot surovino in pri
katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje;
7. trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo
električne energije in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje
električne energije;
8. trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih iz tehnoloških razlogov ni
mogoče uporabljati nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave povzročila večjo škodo;
9. trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev in odjemalcev, ki porabljajo plin kot
energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kadar ni na
razpolago nadomestnega goriva;
10.trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki porabljajo plin kot energetski vir za
proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kadar ni na razpolago
nadomestnega goriva;
11.trošila operaterjev sistema, ki uporabljajo plin za delovanje tehnološke opreme, s
katero se izvaja prenos in distribucija plina za potrebe zaščitenih odjemalcev;
12.trošila zaščitenih odjemalcev razen gospodinjskih odjemalcev;
13.trošila gospodinjskih odjemalcev.
Posebnosti odjema in tehnologije uporabe priključka
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___________________________________________________________________
* vlagatelj opiše specifike tehnološkega
procesa, ki terjajo posebne režime
izvajanja prenosa zemeljskega plina

Vlagatelj v primeru distribucije priloži dokazilo o koncesiji oziroma drug ustrezen
dokument (z navedbo izvajalca, območja in obdobja) v zvezi z izvajanjem dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina.
Datum: ____________

Žig in podpis z navedbo naziva

Število prilog: ______

12
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2310.

Operativno-tehnična zahteva o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati operaterji
zrakoplovov, osebje in organizacije, vključeni
v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti
EASA zrakoplovov pri uporabi v državnih
dejavnostih

Na podlagi 5. člena in petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno
besedilo) ter 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za
civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10),
izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike
Slovenije naslednjo

OPERATIVNO-TEHNIČNO
ZAHTEVO
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati operaterji
zrakoplovov, osebje in organizacije, vključeni
v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA
zrakoplovov pri uporabi v državnih dejavnostih
1. člen
(vsebina)
Ta operativno-tehnična zahteva določa zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati operaterji zrakoplovov, osebje in organizacije, vključeni v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti
EASA zrakoplovov, vpisanih v Register zrakoplovov Republike Slovenije, med uporabo teh zrakoplovov v državnih
dejavnostih.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi,
imajo naslednji pomen:
a) EASA zrakoplov pomeni zrakoplov, za katerega se
šteje, da ima v EU priznan certifikat tipa ali omejeni certifikat
tipa;
b) Državne dejavnosti pomenijo dejavnosti, navedene
v točki (a), drugega odstavka, 1. člena, Uredbe (ES) št.
216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva
in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in
razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št.
1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (v nadaljnjem besedilu
Uredba (ES) št. 216/2008);
c) Certifikat pomeni katero koli obliko priznavanja/ugotavljanja, da je letalski produkt, del in naprava, organizacija
ali oseba skladna z zahtevami, ki se uporabljajo, vključno s
to operativno- tehnično zahtevo;
d) EASA pomeni Evropsko agencijo za letalsko varnost;
e) Operater pomeni fizično ali pravno osebo, ki uporablja zrakoplov za opravljanje državnih dejavnosti.
(2) Predpisi, povezani z izdajo te operativno-tehnične
zahteve so:
a) Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na
področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije
za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/
EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES,
kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU)
št. 6/2013 z dne 8. januarja 2013;
b) Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki
se ukvarjajo s temi nalogami (v nadaljnjem besedilu Uredba
Komisije št. 1321/2014), ki prenavlja uredbo 2042/2003 z
dne 20. novembra 2003 z vsemi spremembami.

Št.

55 / 24. 7. 2015 /

Stran

6365

3. člen
(zahteve za vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA
zrakoplovov)
Za vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov med uporabo teh zrakoplovov v državnih dejavnostih se uporablja Uredba (ES) št. 216/2008 in njeni izvedbeni
predpisi.
4. člen
(pristojni organ)
Ko določbe te operativno-tehnične zahteve napotujejo
k izvajanju po določilih Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih
izvedbenih predpisov, je pristojni organ Javna agencija za
civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu
agencija).
5. člen
(veljavnost certifikatov)
(1) Certifikati izdani zrakoplovom v skladu z Uredbo
(ES) št. 216/2008 pred njihovo uporabo v državnih dejavnostih se štejejo izključno za nacionalne certifikate izdane
po določilih Zakona o letalstvu in te operativno-tehnične
zahteve.
(2) Nacionalni certifikati iz prvega odstavka tega člena
se ne štejejo kot certifikati izdani v skladu z Uredbo (ES)
št. 216/2008.
6. člen
(izdajanje certifikatov)
(1) Obrazci certifikatov, ki se izdajajo v skladu s to operativno-tehnično zahtevo so enaki obrazcem, ki se izdajajo
v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi
predpisi, s to razliko, da se beseda "EASA" nadomesti z besedno zvezo "CAA Slovenija", sklicevanje na Uredbo (ES) št.
216/2008 in njenime izvedbenime predpise pa se nadomesti
s sklicevanjem na Zakon o letalstvu in to operativno-tehnično
zahtevo.
(2) Ne glede določila prvega odstavka tega člena, se
potrdila o vrnitvi v uporabo komponent izdajajo v skladu z
Delom 145, Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014.
7. člen
(obveznosti operaterjev zrakoplovov)
(1) Operaterji zrakoplovov morajo zagotoviti, da je iz
operativnega dnevnika oziroma tehničnega dnevnika v vsakem trenutku razvidno, ali se zrakoplov trenutno uporablja v
državnih dejavnostih.
(2) Če se zrakoplov uporablja za potrebe državnih
dejavnostih samo občasno, mora operater zrakoplova zagotoviti, da je v operativnem dnevniku oziroma tehničnem
dnevniku vpisan vsak začetek in konec teh dejavnosti.
(3) Pred začetkom dejavnosti, ki niso državne dejavnosti, mora operater zrakoplova zagotoviti, da zrakoplov ustreza zahtevam Dela M, Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014,
ustrezanje tem zahtevam pa mora potrditi v operativnem
dnevniku oziroma tehničnem dnevniku.
8. člen
(stalna plovnost zrakoplova v času uporabe v državnih
dejavnostih)
(1) Organizacija za vodenje stalne plovnosti, odobrena
v skladu z Delom M, Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014,
lahko vodi stalno plovnost zrakoplovov v času uporabe v
državnih dejavnostih, če s strani agencije predhodno pridobi
odobritev dodatka organizacijskega priročnika, v katerem
so opisani postopki, specifični za vodenje stalne plovnosti v
skladu s to operativno-tehnično spremembo.
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(2) Organizacija za vodenje stalne plovnosti se mora v
času uporabe zrakoplova v državnih dejavnostih tekom vodenja stalne plovnosti zrakoplovov držati postopkov opisanih v
organizacijskem priročniku, razen, če je to opisano drugače s
specifičnimi postopki v dodatku priročnika.
(3) Dodatek organizacijskega priročnika mora vsebovati:
– izjavo odgovorne osebe organizacije, da dodatek ni
del organizacijskega priročnika, ter da se nanaša samo na
postopke z zrakoplovi v času uporabe v državnih dejavnostih,
– postopek, ki zagotavlja, da je certifikat o vrnitvi zrakoplova v uporabo v času uporabe v državnih dejavnostih, kot
je predpisan s to operativno-tehnično zahtevo,
– postopek za ugotovitev, ali zrakoplov ustreza zahtevam Delom M, Uredbe (ES) št. 1321/2014, pred uporabo v
dejavnostih, ki niso državne dejavnosti,
– postopek za označevanje, ali se zrakoplov trenutno
uporablja v državnih dejavnostih,
– postopek za označitev vsakega začetka in konca uporabe v državnih dejavnostih – za zrakoplove, ki se občasno
uporabljajo v državnih dejavnostih, in
– ostale postopke, ki se razlikujejo od postopkov, odobrenih v organizacijskem priročniku.
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– ostale postopke, ki se razlikujejo od postopkov odobrenih v organizacijskem priročniku.
10. člen
(uskladitev z določili te operativno-tehnične zahteve)
Operateji zrakoplovov, osebje in organizacije vključeni
v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov,
med uporabo teh zrakoplovov v državnih dejavnostih, morajo
pred začetkom uporabe EASA zrakoplovov v državnih dejavnostih izpolnjevati zahteve te operativno-tehnične zahteve.
11. člen
(veljavnost)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. julija 2015
Sandi Knez l.r.
v.d. direktor
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije

9. člen
(vzdrževanje zrakoplovov med uporabo
v državnih dejavnostih)
(1) Potrdilo o sprostitvi zrakoplova v uporabo po izvršenih vzdrževalnih delih, med uporabo v državnih dejavnostih,
izda organizacija ali oseba, ustrezno odobrena v skladu z
Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi.
(2) Potrdilo o sprostitvi zrakoplova v uporabo tekom uporabe v državnih dejavnostih se izda na način, predpisan z
Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, z
izjemo izjave v potrdilu o vrnitvi zrakoplova v uporabo, ki se
mora glasiti:
"Potrjuje se, da so v tem potrdilu o vrnitvi zrakoplova v uporabo navedena dela opravljena v skladu z operativno-tehnično
zahtevo o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati operateji zrakoplovov, osebje in organizacije vključeni v vzdrževanje in vodenje
stalne plovnosti EASA zrakoplovov med uporabo teh zrakoplovov v državnih dejavnostih, razen, če ni drugače določeno, in
da se v zvezi s temi deli zrakoplov šteje pripravljen za uporabo."
ali v primeru, da se izdaja v angleškem jeziku:
"It is hereby certified that work specified in this aircraft
certificate of release to service was carried out in accordance
with Operational technical directive on conditions to be met by
operators, personnel and organizations involved in the maintenance and continuing airworthiness management of EASA
aircraft while used in the state activities, unless otherwise
noted, and that in relation to this work aircraft is considered
ready for release to service."
(3) Organizacija, odobrena za vzdrževanje zrakoplovov med uporabo v državnih dejavnostih, se je dolžna med
vzdrževanjem teh zrakoplovov držati postopkov, predpisanih
v organizacijskem prirošniku, razen če je drugače opisano s
specifičnimi postopki v dodatku priročnika.
(4) Dodatek organizacijskega priročnika mora vsebovati:
– izjavo odgovorne osebe organizacije, da dodatek ni
del organizacijskega priročnika, ter da se nanaša samo na
postopke z zrakoplovi tekom uporabe v državnih dejavnostih,
– postopek ki zagotavlja, da je certifikat o vrnitvi zrakoplova v uporabo tekom uporabe v državnih dejavnostih kot je
predpisan s to operativno-tehnično zahtevo,
– postopek za ugotovitev, ali zrakoplov ustreza zahtevam Delom M, Uredbe (ES) št. 1321/2014, pred uporabo v
dejavnostih, ki niso državne dejavnosti,
– postopek za ugotavljanje ali se zrakoplov trenutno
uporablja v državnih dejavnostih,
– postopek za ugotavljanje vsakega začetka in konca
uporabe v državnih dejavnostih (za zrakoplove, ki se občasno uporabljajo v državnih dejavnostih), in

2311.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
junij 2015

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, junij 2015
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2015 v primerjavi z
majem 2015 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija
2015 je bil –0,003.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka
leta do konca junija 2015 je bil 0,000.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2015 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil –0,002.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
junija 2015 v primerjavi z majem 2015 je bil –0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do junija 2015 je bil 0,006.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do junija 2015 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2015
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,007.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do junija 2015 v primerjavi s povprečjem leta
2014 je bil –0,005.
Št. 9621-101/2015/5
Ljubljana, dne 21. julija 2015
EVA 2015-1522-0020
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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Obvestilo o ukinitvi monografije Tinktura
skorje cimetovca (1819) iz Evropske
farmakopeje

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 17/14) Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

OBVESTILO
o ukinitvi monografije Tinktura skorje cimetovca
(1819) iz Evropske farmakopeje
I
Monografija Tinktura skorje cimetovca (1819) iz Evropske
farmakopeje (European Pharmacopoeia) se v skladu z “Resolucijo AP-CPH (15) 4”, ki jo je 8. aprila 2015 na predlog Komisije
za Evropsko farmakopejo v Strasbourgu z dne 18. marca 2015
sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke
in farmacevtsko skrb (CD-P-PH) (Delni sporazum), 1. aprila
2016 ukine.

nije.

II
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 715-2/2015
Ljubljana, dne 26. maja 2015
EVA 2015-2711-0015
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
mag. Katarina Štraus l.r.
v. d. direktorice
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OBČINE
DOBRNA
2313.

78

Odlok o 1. rebalansu proračuna
Občine Dobrna za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 110/12 – ZUJF),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
UPB in 14/13 popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06 in
101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 7. redni seji dne
14. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
2. člen Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2015
(Uradni list RS, št. 92/14) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(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/Konto/Podkonto
I.
70

71

72

74

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

v eurih
Rebalans
Proračuna
za leto
2015
3.274.970
2.146.748
1.487.004
1.228.904
66.000
192.100
659.744
320.600
700
2.500
12.000
323.944
140.000
0
140.000
988.222
290.869
697.353

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU
za kohezijsko politiko
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

0
0
3.286.457
935.225
276.719
40.990
557.413
30.000
30.103
910.243
24.600
558.904
67.776
258.963
1.407.489
1.407.489
33.500
28.000
5.500
–11.487

0
0
0
1.500
0
0
0
0
140.000
140.000
–149.987
140.000
11.487

149.987

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
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podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2015-1(1)
Dobrna, dne 14. julija 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

2314.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna
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 15. člena
Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02,
136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na
7. redni seji dne 14. 7. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Dobrna 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 Dobrna
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7.
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 702/2014),
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter
– druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev
se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
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3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij.
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) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje,
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje
ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje,
izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
(15) »velika podjetja« pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(16) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
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(17) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije,
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(18) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva;
(19) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(20) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
(21) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(22) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo
kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
(23) »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);
(24) »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;
(25) »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;
(26) »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;
(27) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu,
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(28) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(29) »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;
(30) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
(31) »društva« registrirana stanovska in interesna združenja (društva), registrirana v skladu z zakonom o društvih.
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5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko
pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije
EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in
omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Državne pomoči
po skupinskih
izjemah v kmetijstvu
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU)
št. 702/2014)

Ukrepi:
UKREP 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014);
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi
s premestitvijo kmetijskih poslopij
(16. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014);
UKREP 3: Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij (28. člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014);
UKREP 4: Pomoč za naložbe
za ohranjanje kulturne in naravne
dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(29. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
De minimis pomoči UKREP 5: Pomoč za naložbe
(na podlagi Uredbe v predelavo in trženje kmetijskih
Komisije (EU)
in živilskih proizvodov ter naložbe
št. 1407/2013)
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji –
de minimis;
UKREP 6: Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja;
Ostali ukrepi občine UKREP 7: Podpora delovanju društev
s področja kmetijstva in razvoja
podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa
je veljavna zakonodaja s področja
javnih financ)
6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
(1) Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v
primeru ukrepa po členu 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi
komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež na območju občine;
3) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine oziroma so člani društva, s sedežem izven Občine
Dobrna, občani Občine Dobrna.
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.

Uradni list Republike Slovenije
(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 Dobrčan in spletni strani Občine
Dobrna, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ
ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen
ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pooblaščena oseba.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe.
Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
odločbe.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov).
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12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13. člena do vključno 16. člena tega pravilnika,
ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih
14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, 16. člena Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014, 28. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 in 29. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU)
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT. 702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– Zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti
z zagotavljanjem boljših pogojev za pridelavo ter večanjem
lokalne pridelave hrane.
(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.
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(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 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 postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le
ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, če vrednost investicije
presega 30.000,00 EUR.
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji
znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost,
agrarna skupnost);
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
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– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji
znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Cilj premestitve kmetijskih poslopij mora biti povezan z
javnim interesom.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega
poslopja,
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji in vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
Pogoji upravičenosti:
– premestitev na podlagi javnega interesa mora biti opredeljena v določbah občinskega akta,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % dejanskih nastalih stroškov, kadar premestitev
kmetijskega poslopja zajema razstavljanje, odstranitev in ponovno izgradnjo obstoječih objektov;
– do 50 % dejanskih stroškov, če se premestitev nanaša na dejavnost blizu podeželski naselij, katerih namen je
izboljšati kakovost življenja ali povečati okoljsko učinkovitost
podeželskega naselja.
Če ima premestitev poslopja v javnem interesu za posledico modernizacijo teh objektov ali povečanje proizvodnje
zmogljivosti, se v zvezi s stroški, povezanimi z modernizacijo
objektov ali povečanjem proizvodne zmogljivosti, uporabljajo
intenzivnosti pomoči, kot veljajo za ukrep Pomoč za naložbe v
opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Zamenjava obstoječe zgradbe ali objekta z novo sodobno zgradbo ali objektom, ki ne vključuje bistvene spremembe
zadevne proizvodnje ali tehnologije, ne šteje, da je povezana
z modernizacijo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
15. člen
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub
zaradi naslednjih dejavnikov:
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– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami, in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz
prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s
pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo
zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov
zavarovalne premije.
16. 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, ki so dejavna v kmetijskem
sektorju in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter
so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne
dediščine in ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor je le-to
potrebno,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) Št. 1407/2013
17. 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;
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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
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna,
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00
EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli
iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih,
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči
de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
18. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
19. člen
UKREP 5: 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;
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– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov, če vrednost investicije presega 30.000,00 EUR;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.
20. člen
UKREP 6: 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 17. člena tega pravilnika.
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21. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim
zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na
določilo sedmega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
22. člen
UKREP 7: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja (106.i člen Zakona o javnih
financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13)
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in
materialnih stroškov društev oziroma združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki imajo sedež v Občini Dobrna
oziroma so člani društva, s sedežem izven Občine Dobrna,
občani Občine Dobrna in ne predstavljajo državno pomoč ter
njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.
Upravičeni stroški
– stroški povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva in razvoja
podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve
certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na
posvetih, okrogle mize ipd.;
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih
aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih,
organizacija samostojnih prireditev ipd.;
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine
kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in
običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali
mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in
organizacij;
– materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela
društva oziroma združenja,
– seznam članov.
Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena
sredstva na drugih razpisih Občine Dobrna, oziroma so njihovi
programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Dobrna,
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
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Dodatni pogoj za pridobitev sredstev
– določena z javnim razpisom
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki
delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež na območju Občine Dobrna oziroma
so člani društva občani Občine Dobrna.
Finančna določbe/intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
V. NADZOR IN SANKCIJE
23. člen
(Nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti
župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor
občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
24. člen
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
25. člen
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
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Sklep o določitvi območij kratkotrajnega
parkiranja v Občini Dobrna

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10 in 48/12), 6. člena Zakona o pravilih cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02,
136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na
7. redni seji dne 14. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja
v Občini Dobrna
1. člen
(1) S tem sklepom se odloči o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja na območju Občine Dobrna, na podlagi
česar se pristopi k izvedbi in namestitvi potrebne prometne
signalizacije.
(2) Za območje kratkotrajnega parkiranja se določi javno
parkirišče za objektom Dobrna 19 na območju naselja Dobrna
na zemljiščih označenih s parc. št. 1583/1, 1583/2-del, 1579/7del, 1579/9-del, vse k.o. 1056, Dobrna. Sestavni del tega
sklepa je grafična priloga s prikazom območja kratkotrajnega
parkiranja v Občini Dobrna.
(3) Upravljavec parkirišča je Občina Dobrna.
(4) Za območje kratkotrajnega parkiranja se šteje prometna površina označena kot parkirni prostor in se na njej ne
plačuje parkirnina, čas trajanja parkiranja je omejen in označen
z ustrezno signalizacijo.
2. člen
(1) Parkiranje na območju je omejeno na največ tri ure.
(2) Parkirni prostori na katerih velja omejitev, so označeni
s talnimi označbami modre barve in s prometno signalizacijo
ob dostopu na parkirišče.
3. člen
(1) Omejitev kratkotrajnega parkiranja velja vsak delavnik med 7.00 in 17.00 uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih
omejitve parkiranja ni.
(2) Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik
označiti čas prihoda na parkirni prostor z vozilom na vidnem
mestu v vozilu. Po izteku dovoljenega časa mora voznik vozilo
odpeljati.
(3) Nadzor nad izvajanjem kratkotrajnega parkiranja je
v pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Vojnik in Zreče, Keršova ul. 12, 3212 Vojnik.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna (Uradni
list RS, št. 71/07, 24/08).

4. člen
(1) Na območjih kratkotrajnega parkiranja se lahko za
zaposlene v objektu Dobrna 19 in Dobrna 19 b v območjih
kratkotrajnega parkiranja izda dovolilnica za uporabo parkirišča. Dovolilnica se lahko izda kot mesečna, letna ali prenosna.
(2) Dovolilnico izda občinska uprava Občine Dobrna na
podlagi vloge upravičenca.

27. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne z dnem 1. 10.
2015.

VII. KONČNE DOLOČBE

Št. 007-0006/2015-1(1)
Dobrna, dne 14. julija 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

Št. 007-0007/2015-1(1)
Dobrna, dne 14. julija 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
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DOBROVA - POLHOV GRADEC
2316.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr. in 101/13) in 30. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine
Dobrova - Polhov Gradec na 7. redni seji dne 15. julija 2015
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 17/15) se v 10. členu doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca
proračunskega leta.«
2. člen
Vsa ostala določila ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2015-1
Dobrova, dne 15. julija 2015
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

IVANČNA GORICA
2317.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec Ivančna Gorica

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) 42. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in
57/12 – ZPCP-2D) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB1 (Uradni list RS, št. 11/15) je Občinski svet Občine
Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 6. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec Ivančna Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 63/08, 94/09,
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57/11, 15/13 – v nadaljevanju: odlok) se 1. člen spremeni tako,
da se po novem glasi:
»1. člen
S tem odlokom Občina Ivančna Gorica, s sedežem Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih
otrok javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica (v
nadaljevanju: vrtec), v čigar sestavo sodijo:
– Enota vrtca Marjetica, Ivančna Gorica
z dislociranimi oddelki na Muljavi in v Ivančni Gorici;
– Enota vrtca Pikapolonica, Ivančna Gorica;
– Enota vrtca Čebelica, Šentvid pri Stični
z dislociranim oddelkom v Šentvidu pri Stični;
– Enota vrtca Polžek, Višnja Gora;
– Enota vrtca Miška, Stična;
– Enota vrtca Sonček, Zagradec;
– Enota vrtca Krka, Krka.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za
to podani zakonski razlogi.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»2. člen
Vrtec posluje pod imenom: VVZ Vrtec Ivančna Gorica.
Sedež zavoda: Cesta občine Hirschaid 6, 1295 Ivančna
Gorica.
Skrajšano ime vrtca: Vrtec Ivančna Gorica.«
3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku ».« nadomesti z »,« in
doda besedilo:
»Cesta občine Hirschaid 6, 1295 Ivančna Gorica.«
4. člen
V 10. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Vrtec izvaja dnevni, poldnevni in krajši program ter prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami.«
Drugi odstavek postane tretji odstavek, v katerem se v
drugem stavku besedilo »dnevno varstvo« nadomesti z besedilom »programe vrtca«.
5. člen
V 16. členu odloka se četrti odstavek po novem glasi:
»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah.«
Dodajo nov peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Ivančna Gorica. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki
ustanovitelja v svetu zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer: trije predstavniki staršev, ki so na tajnih volitvah na Svetu
staršev dosegli največje število glasov vseh volivcev, vendar
ne smeta biti imenovana dva predstavnika staršev iz iste enote
vrtca. V primeru, da dva ali več kandidatov iz iste enote dobita
enako število glasov, se volitve med njima ponovijo. O načinu
volitev (tajno ali javno) med njima odloči Svet staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov vseh svojih članov. Mandat članov sveta traja štiri leta. Za
člana sveta je ista oseba lahko izvoljena dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan s statusom njihovega otroka v vrtcu.«
6. člen
V 39. členu se drugi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
»O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma
pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem
računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica.«
Tretji in četrti odstavek se črtata.
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7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2008-8
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

2318.

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih
in padavinskih odpadnih voda na območju
Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 46. člena Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13) in 16. člena Statuta
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne
6. 7. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
za odvajanje in čiščenje komunalnih
in padavinskih odpadnih voda na območju
Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje uporabe in obvezna uporaba drugih predpisov)
S tem pravilnikom se urejata tehnična izvedba in uporaba
objektov in naprav za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih in industrijskih ter padavinskih odpadnih vod (v nadaljevanju odpadnih vod) na območju Občine Ivančna Gorica, ki jih
nalaga Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, št. 43/13). Pravilnik se mora upoštevati pri načrtovanju, v
upravnih postopkih, pri gradnji, komunalnemu opremljanju in
uporabi objektov in naprav s področja odvajanja in čiščenja
odpadnih vod.
Pravilnik predstavlja tehnično izvedbeni predpis veljavnega Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: odlok).
Poleg določil tega pravilnika je treba obvezno upoštevati
tudi:
– vse veljavne zakone, predpise, odloke in pravilnike za
tovrstno dejavnost,
– slovenske (SIST, SIST EN, SIST ISO), evropske (EN)
in mednarodne (ISO) standarde, ki so navedeni v posameznih
poglavjih tega pravilnika,
– organizacijske predpise in navodila za delo, ki so navedeni v posameznih poglavjih tega pravilnika.
2. člen
(opredelitev kanalizacijskih omrežij po namenu uporabe)
Kanalizacijsko omrežje je sklop povezanih kanalov in
jarkov ter z njimi povezanih tehničnih sklopov in naprav, namenjenih zbiranju in odvajanju odpadnih vod z določenega
območja v naprave za čiščenje odpadnih voda ali v naravni
odvodnik padavinskih vod oziroma ponikanje.
Po namenu uporabe se kanalizacijsko omrežje deli na
javno in zasebno kanalizacijsko omrežje.
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Po namenu odvajanja je lahko kanalizacijsko omrežje
mešano, če se po kanalizacijskem sistemu odvajata komunalna in padavinska odpadna voda skupaj ter ločeno, če se po
kanalizacijskem omrežju ločeno odvajata komunalna odpadna
voda in padavinska odpadna voda.
3. člen
(sestavni deli kanalizacijskega omrežja)
Sestavni deli kanalizacijskega omrežja so:
– povezovalni kanali in jarki s tehničnimi sklopi in naprave
za zbiranje in odvajanje odpadnih voda (gravitacijski, tlačni in
podtlačni cevovodi, revizijski jaški, podtlačni jaški z batnimi
ventili, padavinski požiralniki, lovilci peska, lovilci lahkih tekočin,
lovilci maščob, lovilci olja, črpališča, razbremenilniki, združitveni objekti, zadrževalniki čistilnega vala, regulacijski objekti,
podtlačne postaje, telemetrijske postaje, nadzorni centri) ter
– objekti in naprave za čiščenje komunalne in/ali padavinske odpadne vode (komunalne čistilne naprave (v nadaljnjem besedilu: KČN)), in male komunalne čistilne naprave
(v nadaljnjem besedilu: MKČN) z zmogljivostjo čiščenja do
50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: PE), male
komunalne čistilne naprave med 50 in 2000 PE, čistilne naprave padavinske odpadne vode.
Kanalizacijsko omrežje je praviloma v lasti občine, z njim
pa upravlja izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih vod na območju občine.
Zasebno oziroma interno kanalizacijsko omrežje so: kanalizacijski priključek, MKČN ter nepretočne greznice za stanovanjske in nestanovanjske objekte. Kot taki so sestavni del
objekta v lasti in upravljanju uporabnika.
II. TEHNIČNI NORMATIVI ZA PROJEKTIRANJE,
GRADNJO IN OBNOVO
4. člen
(zavezujoča osnovna izhodišča)
Kanalizacijsko omrežje mora biti projektirano in grajeno
tako, da zagotavlja optimalno odvajanje in čiščenje komunalne
in padavinske odpadne vode ob najmanjših stroških izgradnje,
vzdrževanja in obratovanja. Pri načrtovanju, gradnji in obnovi
kanalizacijskih omrežij se mora zagotavljati zaščito zdravja
ljudi in obratujočega osebja, zaščito odvodnika in čistilne naprave pred hidravlično in okoljsko preobremenitvijo, zaščito
podtalnice, zagotovitev primerne hidravlične zmogljivosti kanalizacijskega omrežja in naprav za čiščenje, zagotovitev varnih
delovnih pogojev, trajnost, pravilno delovanje in vzdrževanje
ter nadzorovanje, statično in dinamično nosilnost kanalizacije,
vodotesnost ter omejitev pogostosti preplavitve nad predpisano
vrednostjo.
5. člen
(izbira vrste omrežja)
Izbira vrste omrežja za odvod odpadnih vod po namenu
uporabe je odvisna od vrste omrežja, ki na določenem območju
že obstaja, od zmogljivosti in kakovosti naravnega odvodnika, vrste dotokov v omrežje, potrebe po čiščenju, topografije
zemljišča, obstoječih čistilnih naprav ter od drugih lokalnih
pogojev.
Po namenu uporabe je lahko kanalizacijsko omrežje ločeno ali mešano, po načinu odvajanja pa je lahko težnostno,
kombinirano (tlačno-težnostno) ter podtlačno.
Pri gradnji novih kanalizacijskih omrežij se pri izbiri vrste
omrežja po namenu upošteva zahteve 25. člena odloka.
6. člen
(geomehanski in hidrogeološki pogoji za gradnjo)
V fazi načrtovanja je potrebno upoštevati geomehanske
in hidrogeološke značilnosti zemljine. Podatki se pridobijo z
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raziskavami ali z interpretacijo javno dostopnih baz podatkov.
Pri tem je potrebno upoštevati karakteristične značilnosti izbranih materialov iz katerih bodo sestavljeni deli kanalizacijskega
omrežja in upoštevati njihove obtežbe na zemljino, nevarnosti
drsin, posedanja, tok in gladino podtalnice, obremenitve bližnjih
objektov in cest ter upoštevati trenutno rabo zemljišča.
Na podlagi izsledkov iz prejšnjega odstavka je potrebno
določiti možnost gradnje z alternativnimi vrstami gradnje, uporabe posameznih vrst cevi, možnost uporabe peščene posteljice ter načine stabilizacije brežin jarkov in zasipa gradbenih
jarkov.
7. člen
(projektne osnove)
Osnovo za dimenzioniranje kanalizacijskih omrežij in
naprav za odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavljata količina in kakovost odvedene vode. Pri sušnemu odtoku
predstavlja količina odpadne vode osnovo za dimenzioniranje
kanalizacije za odpadno vodo in za izračun sušnega odtoka pri
dimenzioniranju zbiralnikov mešanega sistema. Količina sušnega odtoka se izračuna ob upoštevanju predvidenega števila
uporabnikov in normirane porabe vode v višini 150 l/os/dan za
prebivalce in 50 l/os/dan za zaposlene. Količina industrijske
odpadne vode (odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo) se določi na podlagi merjenih pretokov ali
ocenjenih vrednosti glede na posebnosti proizvodnje. Količina
tuje vode (infiltracija) se oceni in znaša med 0 % in 100 %
sušnega odtoka ali kot specifična infiltracija zemljišča med 0
in 0,15 l/s/ha. Urni maksimum za določitev sušnega odtoka je
odvisen od števila prebivalcev in zaposlenih na obravnavanem
območju, izražen v  % dnevnega pretoka in navadno znaša
1/10–1/18 dnevne potrošnje vode glede na velikost območja. Pri hidravličnem dimenzioniranju padavinske in mešane
kanalizacije se mora upoštevati pogostnost nalivov glede na
vrednosti iz tabele 1. Intenzivnost in trajanje naliva za posamezno območje se določi tako, da je trajanje naliva enako trajanju
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odtoka. Koeficient odtoka se določi glede na pozidavo, nagib in
vrsto zemljišča. Upoštevati je treba zmanjšanje odtoka zaradi
podaljšanja časa zbiranja (zakasnitve) ali akumulacijske sposobnosti kanalske mreže in objektov za zadrževanje odtoka.
Kanalizacija mora biti načrtovana tako, da pri določenem nalivu
ne poplavlja. Za določitev jakosti naliva se upošteva vrednosti
gospodarsko enakovrednih nalivov za Ljubljano iz tabele 2.
Padavinski odtok se določi na osnovi predvidene pogostosti
nalivov in jakosti odtoka naliva (običajno 10 oziroma 15 minut)
ter koeficienta odtoka, ki se ga določi glede na pozidavo, nagib
in vrsto zemljišča za vsak posamezni kanalski odcep oziroma
manjše območje.
Tabela 1: Upoštevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrežja in spremljajočih objektov (po standardu SIST EN
752-2)
Pogostost nalivov1
(1× v »n« letih)

Kraj

Pogostost poplav
(1× v »n« letih)

1v1

Podeželje

1 v 10

1v2

Stanovanjska območja

1 v 20

1v2

Mestni centri, industrijska in obrtna
območja:
– s preskusom
poplavljanja
– brez preskusa
poplavljanja

1 v 30

Podzemni prometni
objekti
Podvozi

1 v 50

1v5

1 v 10

1

Pri nalivih ne sme priti do preobremenitve

Tabela 2: Upoštevanje jakosti nalivov pri zasnovi kanalskega omrežja in spremljajočih objektov
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8. člen
(hitrosti odpadne vode v cevi)
Najmanjša dovoljena hitrost odpadne vode v kanalu je
0,3 m/s pri sušnem odtoku. Največja dovoljena hitrost odpadne
vode je 3 m/s. Občasno je ta hitrost lahko tudi višja (do 6 m/s),
če izbrani material cevi to omogoča brez poškodb njenega
ostenja.
9. člen
(globine in padci cevi)
Cev za komunalno odpadno vodo mora omogočati priključitev odtokov iz pritličja bližnjih objektov in gravitacijsko
odvajanje ter znaša praviloma 1,20 m, izjemoma lahko tudi
manj. Cev za padavinsko odpadno vodo mora omogočati priključitev cestnih požiralnikov in dvorišč bližnjih objektov in
praviloma znaša 0,80 m. Pri projektiranju je potrebno slediti
naravnemu padcu terena. Najmanjši padci javne kanalizacije
so določeni z upoštevanjem najmanjših dovoljenih hitrosti in
morajo preprečevati odlaganje in zastajanje trdnih delcev. Če
to ni mogoče, je treba predvideti ukrepe za stalno čiščenje in
pogostejšo kontrolo kanalov, bodisi s čistilnimi prekucniki, priključitvijo padavinskih vod zadnje stavbe kanalskega odcepa
oziroma manjšega območja, izjemoma v soglasju z upravljavcem z vzpostavitvijo rednega strojnega čiščenja, kar mora biti
opredeljeno v projektni dokumentaciji.
Tabela 3: Priporočljivi padci cevi
DN (mm)
200
250–300
400–500
550–1.000
>1.000

Padec (‰)
3–100
2–50
1–30
0,5–30
0,2–6
10. člen
(premeri cevi)

Premeri cevi javne kanalizacije (notranji premer cevi) se
označujejo v mm (DN) in znašajo: 200, 250, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1800, 2100 in 2400.
Premere cevi kanalizacije se določi na podlagi hidravličnih
zahtev, pogojev glede vzdrževanja in najmanjše možnosti zamašitve. Najmanjši premer cevi javne komunalne kanalizacije
znaša 200 mm. Najmanjši premer cevi javne padavinske kanalizacije znaša 200 mm. Najmanjši premer cevi tlačnih vodov iz
črpališč javne kanalizacije znaša 80 mm. Ustreznost dimenzij
cevi kanalizacije je treba dokazati s hidravličnim računom,
upoštevati je potrebno pogoje glede vzdrževanja, tako, da je
možnost zamašitve minimalna.
Za največje vrednosti polnitev se upoštevajo naslednje
vrednosti:
– cevovod za odvajanje komunalne odpadne vode, do
50 % polnitve cevi pri največjem sušnem odtoku,
– cevovod za odvajanje padavinske odpadne vode, do
70 % polnitve cevi pri projektiranem nalivu,
– cevovod mešanega tipa, do 70 % polnitve cevi pri projektiranem nalivu in največjem sušnem odtoku.
11. člen
(mehanski vplivi na cevi)
Kanalizacijske cevi morajo biti vgrajene po navodilih proizvajalcev tako, da so zaščitene pred mehanskimi vplivi kot so
obtežbe, vibracije, posedanje tal. Kot komunalna infrastruktura
se šteje za najglobje vgrajeni komunalni vod, zato morajo biti
cevi kanalizacije lokacijsko vgrajene po principu prioritete tako,
da je v primeru okvare možen strojni izkop s strojem z orodjem za izkop s širino najmanj 30 cm. Na mestih, kjer zaradi
objektivnih razlogov ni možna kasnejša intervencija z izkopom,
morajo biti cevi kanalizacije položene v prehodnih kolektorjih

ali kinetah ali v zaščitnih ceveh. Odločitev o obbetoniranju cevi
mora izhajati s statične presoje.
Kanalizacijske cevi morajo zagotavljati ustrezno obodno
togost, ki je odvisna od lokacije vgradnje in načina obremenitve, vendar ne sme biti manjša od SN 4 kN/m2.
12. člen
(dostopnost in varovanje)
Objekti in naprave javnega kanalizacijskega omrežja morajo biti projektirani in izvedeni tako, da v normalnih pogojih ni
možen pristop ali kakršnokoli delovanje nepooblaščenih oseb
in živali. Način se določi v tehnični dokumentaciji.
13. člen
(vgrajeni materiali)
Elementi javne kanalizacije morajo biti iz atestiranih materialov z možnostjo vgradnje na način, ki zagotavlja vodotesnost in varno rokovanje v času gradnje in v času obratovanja
sistema.
Materiali, iz katerih so izdelani elementi kanala, vključno
s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali
mikrobioloških lastnosti ne smejo slabšati kakovosti odvedene
vode.
Material, iz katerega so izdelane cevi in drugi elementi
javne kanalizacije, se izbere glede na namen, statične obremenitve, hidravlične zahteve, sestavo tal, višino podtalnice,
poplavno območje, pričakovano življenjsko dobo po veljavnih
amortizacijskih stopnjah, abrazivnost, odpornost na mehanske,
kemične in druge vplive (npr. pri čiščenju) ter možnost izdelave
enostavnih naknadnih priključkov.
Pri novih kanalih ali obnovah je dovoljeno uporabiti naslednje materiale:
– za odvod komunalne odpadne vode in mešano kanalizacijo: polivinil klorid (PVC), polietilen (PE), polipropilen
(PP), armirani poliester (GRP), nodularna litina (NL), keramika
(KER), jeklo (JE), betonske (BET) ali armiranobetonske (AB)
cevi.
Vgrajeni materiali javne kanalizacije (gradbeni proizvodi)
morajo imeti pridobljene ustrezne listine o skladnosti, na podlagi harmoniziranih standardov ter morajo biti označeni z oznako
CE. Uporabi se lahko tudi gradbene proizvode, za katere so
tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili
slovensko tehnično soglasje (STS), ali gradbene proizvode,
ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi
standardi. Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi in ostali polizdelki,
ki se vgrajujejo kot posamezni element javne kanalizacije,
morajo vsebovati vtisnjene ali na drug način razvidne podatke,
iz katerih je mogoče razbrati in slediti njihove značilnosti in
pomembne informacije (material, serijsko številko, tip, saržo,
različne piktograme).
Materiali, ki se uporabljajo pri gradnji kanalov morajo
zadostiti pogojem iz naslednjih standardov:
– za vse rebraste cevi (PE HD, PP, PVC …) standard
SIST EN 13476-3,
– za vse gladke cevi (PVC, PE …) standard SIST EN
13476-2,
– za revizijske jaške standard SIST EN 13598-2 in SIST
EN 1401-1,
– materiali morajo zadostiti tudi zahtevam standarda EN
ISO 9969 SN4, SN8 in SN16 (tlačna trdnost).
14. člen
(križanja)
Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi vodi kanalizacija poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja
morajo potekati pravokotno, izjemoma lahko znaša kot prečkanja osi kanalizacije in drugega podzemnega voda največ 45°.
Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec,
ima njena lega glede na druge komunalne instalacije prednost,
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zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji. Praviloma
kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi.
15. člen
(vertikalni odmiki)
V primerih, ko novo načrtovani vodovod poteka pod kanalizacijo, mora biti vodovodna cev vgrajena v zaščitno cev,
ustji zaščitne cevi pa morata biti odmaknjeni od zunanje stene
cevi kanalizacije najmanj 3 m. V primeru možnosti nadzora
drenirane vode sta ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije 0,8 m na vsako stran. V izjemnih
primerih je lahko kanalizacija zaščitena s PVC folijo ali glinenim
nabojem, vse po dogovoru z upravljavcem. Vertikalni odmik ne
sme biti manjši od 0,4 m.
V primeru, ko novo načrtovani vodovod poteka nad kanalizacijo, na vodoprepustnem zemljišču, mora biti vodovod
vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi pa odmaknjeni od
zunanje stene kanalizacije najmanj 2 m. Vertikalni odmik ne
sme biti manjši od 0,4 m.
V izjemnih primerih, predvsem pri rekonstrukcijah obstoječih komunalnih vodov, se lahko zaradi različnih okoliščin
določi tudi drugačen vertikalni odmik, za katerega mora biti
pridobljeno soglasje upravljavca drugega komunalnega voda.
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16. člen
(horizontalni odmiki in varovalni pas)
Odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod
dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na
robu temelja ali objekta, kot 35°.

Tabela 4: Najmanjši horizontalni odmik od ostalih podzemnih vodov
Komunalni vod
Plinovodi, elektrovodi, vodi javne
razsvetljava, telekomunikacijski vodi
Toplovod
Vodovod
Vodovod
Plinovodi, elektrovodi, vodi javne
razsvetljave, telekomunikacijski vodi
Toplovod

Globina komunalnega voda
v odvisnosti od kanala
Večja ali enaka

Odmik

Večja ali enaka
Manjša ali enaka
(fekalni in mešani kanal)
Večja ali enaka (padavinska kanalizacija)
Manjša

50 cm
100 cm

Manjša

50 cm

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z
upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni,
vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805, in sicer:
– horizontalni odmik od podzemnih temeljev in podobnih
naprav ne sme biti manjši od 0,4 m,
– horizontalni odmik od obstoječih (drugih) podzemnih
napeljav ne sme biti manjši od 0,4 m,
– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih komunalnih vodov velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m, v tem
primeru je potrebno med izkopom zagotoviti stabilnost prisotnih
naprav in podzemnih napeljav, s strani upravljavca komunalnega voda pa je potrebno pridobiti soglasje.
Pri načrtovanju objektov in stavb je potrebno upoštevati varovalni pas javnega kanalizacijskega omrežja, ki
znaša 3 m, merjeno od osi voda, če drug predpis ne določa
drugače.
17. člen
(prečkanja)
Nadzemno prečkanje se lahko izvede po samostojni nosilni ali po mostni konstrukciji. Cevovod kanalizacije je lahko
vidno obešen na mostno konstrukcijo, lahko pa je vgrajen v
kineti. V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne
konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način pritrditve
kanala, kompenzacijo dilatacij ter toplotno izolacijo cevovodov
z zaščito pred UV žarki.
Pri prečkanju vodotoka, železnice in ceste mora biti prečkanje izvedeno v skladu z zahtevami posameznega soglasoda-

50 cm

50 cm
100 cm

jalca. Pred in za prečkanjem vodotoka morata biti načrtovana
revizijska jaška za čiščenje cevi.
Na poplavnih območjih morajo biti pokrovi revizijskih jaškov
vodotesni, na razdalji največ 150 metrov mora biti pokrov dvignjen nad koto poplav in izveden s prezračevalnimi odprtinami.
Prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi, pri
čemer morata biti ustji zaščitne cevi izven gradbenega nasipa
železniškega tira in se na obeh koncih zaključiti v revizijskem
jašku. V primeru jeklenih cevovodov je potrebno predvideti
zaščito proti blodečim električnim tokovom. Upoštevati je potrebno zahteve soglasodajalca.
Podzemno prečkanje krajevnih, lokalnih in regionalnih
cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je
kanal vgrajen v globini, ki jo predpisuje proizvajalec cevi in
upravljavec javne ceste. Podzemno prečkanje avtocest se
izvaja enako kot podzemno prečkanje železnic. Upoštevati je
potrebno zahteve soglasodajalcev.
III. OBJEKTI NA KANALIZACIJSKEM OMREŽJU, NJIHOVA
FUNKCIJA IN UPORABA
18. člen
(osnovni namen)
Objekti na kanalizacijskem omrežju so namenjeni zagotovitvi nemotene uporabe, pravilnega delovanja, nadzora, čiščenja in vzdrževanja pri odvajanju odpadnih vod ter zagotovitvi
ustreznega čiščenja odpadnih vod na čistilni napravi.
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19. člen

(revizijski jaški, njihovi pokrovi in lestve)
Revizijski jaški (RJ) so objekti, ki služijo čiščenju kanalov
in spremembam smeri cevi ter preseka cevi. Umeščeni morajo
biti na pločnikih ali bankinah, v primeru, da umestitev na teh
površinah ni mogoča, pa na sredini cestišča oziroma voznega
pasu. Vgrajujejo se na mestih, kjer se menja vzdolžni naklon,
smer, profil kanala in kjer se združujeta dva ali več kanalov.
Medsebojna razdalja med dvema RJ je praviloma 100 × DN
kanalizacijske cevi in ne sme biti večja od 50 m.
Svetli premer jaška do globine 2,0 m je najmanj 80 cm,
pri večji globini pa 100 cm. Za priključitev hišnih priključkov in
drugih kanalov mora dno jaška imeti izdelane koritnice (mulde).
V primeru, ko je višinska razlika med koto vtočnega in
iztočnega kanala večja od 0,5 m, se izvede prepadni oziroma
kaskadni RJ s suhim izlivom ali se vgradi vrtinčni jašek. V
kaskadnem RJ se izvede stopnjo iz kolena, ravnega dela cevi
in odcepnega kosa. Stopnja se izvede iz istega materiala ali iz
materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni kanal. V primeru,
ko hitrosti odpadne vode v kanalu prekoračijo 6 m/s, je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. Z umirjevalnimi
elementi se zmanjša energija curka na stene RJ.
Zagotovljena mora biti enostavnost priključevanja cevi in
zagotovljena vodotesnost spojev.
Pokrovi jaškov javne kanalizacije, vgrajeni v povozne
površine, morajo biti litoželezni, okrogle oblike premera 60 cm,
protihrupne izvedbe. V nepovoznih površinah je dovoljena
vgradnja kvadratnih pokrovov dimenzije 60 × 60 cm. Nosilnost
pokrovov in vrsta materiala je pogojena z namembnostjo in
lego kanala v prostoru. Okvir betona mora biti vdelan v armiranobetonski venec debeline minimalno 20 cm, ki ne sme obremenjevati jaška. Pokrovi na gramoznih ali peščenih površinah
morajo biti zaščiteni pred vsipom materiala z okolice v jašek.
Na kanalizacijskem omrežju mora biti nameščeno tolikšno število pokrovov, ki omogoča ustrezno prezračevanje kanalizacije.
Pokrovi jaškov morajo po gradnji ostati vidni. Izjeme so možne
samo pod posebnimi pogoji, ki jih v obliki soglasja izda upravljavec javne kanalizacije. Pokrovi jaškov morajo biti izvedeni
skladno s standardom EN 124.
Vstopne lestve iz nerjavečega jekla je treba vgraditi v RJ
na kanalih prereza več kot 1400 mm. Pri združevanju kanalov
s premerom nad DN 400 morata kanala na vtoku oklepati kot,
ki je enak ali manjši od 45°, pri kanalih manjšega premera pa
je izvedena priključitev pod kotom v loku v koritnici. V RJ na
javnem kanalizacijskem omrežju preseka nad DN 500 niso
dopustne priključitve hišnih priključkov.
20. člen
(razbremenilniki in zadrževalni bazeni)
Razbremenilniki so objekti zgrajeni na mešani ali padavinski kanalizaciji, ki služijo razbremenjevanju kanalizacijskega
omrežja ob močnejšem dežju. Potrebno jih je dimenzionirati na
osnovi ustreznih predpisov in smernic (ATV-A 128). Projektirani
morajo biti tako, da zagotavljajo odvod prvega onesnaženega
vala do čistilne naprave.
Zadrževalni bazeni so objekti zgrajeni na mešani ali padavinski kanalizaciji, za izravnavanje sunkovitih in povečanih
odtokov odpadne vode neposredno v vode, čistilno napravo ali
v javno kanalizacijsko omrežje. Služijo zmanjševanju premerov
dolvodnih kanalskih cevi in objektov, ter začasnemu zadrževanju prvega čistilnega vala odpadne vode. Bazene je potrebno
dimenzionirati na osnovi ustreznih predpisov in smernic (ATV-A
128 ali DWA-A 117). Pri projektiranju je potrebno upoštevati
predvsem dotok, dušeni iztok, prelivni iztok in način čiščenja
bazena. Zagotoviti je potrebno ustrezno spiranje bazena s
prekucniki.
Praviloma se razbremenilnik in zadrževalni bazen izvedeta kot skupni kombinirani objekt.
Na razbremenilno zadrževalni bazen je glede na obremenitev in vsebnost odpadne vode potrebno vgraditi tudi zaporni-
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ce, rešetke, grablje, naprave za izmet odpadkov, regulacijske
prelivne stene in njim primerne inštalacije ter predvideti in projektno obdelati njihov način čiščenja. V takšnih primerih je treba
objekt oskrbeti z nizkonapetostnim električnim priključkom z
možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata. Poleg
osnovnega krmilja na samem objektu se lahko zagotovi tudi
prenos signalizacij, meritev in alarmov. Načrtovan sistem mora
biti usklajen z sistemom upravljavca javnega kanalizacijskega
omrežja. Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno zunanjo ureditev,
ki zagotavlja varnost ljudi in živali, dostopne in parkirne poti
za vzdrževanje s specialnimi vozili in čiščenje ter v primeru
izmeta odpadkov urediti tudi ustrezna mesta in način izmeta
ter prevzema teh odpadkov.
21. člen
(črpališča)
Črpališča so objekti in naprave za črpanje odpadne vode
na višji nivo. Lahko so mokre ali suhe izvedbe. Gradijo se tam,
kjer ni mogoč ali ekonomsko upravičen gravitacijski odvod.
Urejen mora biti dostop s specialnimi vozili do črpališča. Črpališča morajo imeti urejeno prezračevanje in biti ograjena. Električna omarica z instrumenti in opremo za kontrolo napajanja
objekta je locirana v neposredni bližini objekta po zahtevah
distributerja električne energije.
Zagotoviti je potrebno ukrepe, ki preprečujejo nabiranje
vlage v električni omarici. Črpališča morajo biti izvedena tako,
da se v primeru izpada električne energije ali okvare zagotovi
delovanje črpališča s premičnim agregatom. Izdelan mora biti
kot vodotesen objekt s preprečenim vdorom tuje vode. Poleg
osnovnega krmilja na samem objektu se lahko zagotovi tudi
prenos signalizacij, meritev in alarmov. Načrtovan sistem mora
biti usklajen s sistemom upravljavca javnega kanalizacijskega
omrežja.
Zmogljivost črpalk se določi na osnovi maksimalnega
dotoka v črpališče. Črpališče mora imeti vsaj dve črpalki, ki
morata biti dimenzionirani tako, da ena črpalka lahko prečrpa
vse odtočne količine. Delovanje črpalk v črpališču je izmenično,
istočasno delujeta le v izjemnih primerih. Določiti je potrebno
maksimalno dopustno hitrost v tlačnem vodu glede na nestacionarne tokove (vodni udar), ki bodo nastajali v njem. V primeru,
da je dolžina tlačnega voda več kot 50 m, je potrebno vgraditi
čistilni kos. Upoštevati je potrebno tlačna nihanja v tlačnem
vodu zaradi vklopa in izklopa črpalk. Najmanjša notranja dimenzija tlačnega voda je 80 mm. Najmanjša temenska globina
tlačnega voda je 0,8 m.
Za mokra črpališča velja še:
V črpališčih se za meritev nivoja uporabi ultrazvočne sonde ali druga ustreznejša oprema. Imeti morajo prostornino vsaj
za 4 ure akumulacije po prejemu obvestila o napaki.
Črpalki morata biti montirani na nerjavečem vodilu. Čas
akumuliranja med vklopoma črpalke je največ 2 uri. Delovni
volumen črpalnega jaška mora biti takšen, da je število vklopov črpalk v skladu z njihovimi karakteristikami. Potrebno jih je
dimenzionirati na osnovi ustreznih tujih predpisov (ATV-A 134).
Črpalke morajo biti krmiljene preko frekvenčnega pretvornika, ki poleg nastavljive frekvence delovanje motorja zagotavlja tudi njegov mehki zagon in izklop.
22. člen
(podtlačno kanalizacijsko omrežje)
Podtlačno kanalizacijsko omrežje je sistem objektov in
naprav namenjenih odvodu komunalne odpadne vode.
Tak sistem kanalizacije se uporablja na področjih z ne
zadostnim naravnim padcem terena, ki bi lahko tehnično in
ekonomsko opravičil gradnjo klasične težnostne kanalizacije.
Praviloma sistem podtlačnega kanalizacijskega omrežja pokriva zaključeno oskrbovalno območje, kjer je potrebna podtlačna
postaja.
Podtlačna postaja je objekt, ki s pomočjo podtlačnih črpalk vzpostavlja podtlak v celotnem omrežju. Sistem mora
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delovati popolnoma avtomatizirano, z odpiranjem in zapiranjem
podtlačnih ventilov nameščenih v podtlačnem jašku, preko
katerega se voda črpa (srka) v podtlačno posodo nameščeno
v podtlačni postaji, iz nje pa preko tlačnih črpalk na čistilno napravo ali kanalizacijsko omrežje. Podtlačna postaja mora imeti
nizkonapetostni električni priključek z možnostjo rezervnega
napajanja iz mobilnega agregata.
Podtlačni jašek je del javne infrastrukture in je nameščen
kot stičišče med javno podtlačno kanalizacijo in internim težnostnim oziroma tlačnim kanalizacijskim priključkom. V zgornjem delu jaška se nahaja podtlačni ventil z vsemi potrebnimi
sestavnimi deli, v spodnjem delu pa jašek sestavlja ustrezna
poglobitev skladno s standardom EN 1091. Priključki na jašek
se izvedejo izven območja podtlačnih cevi, običajno do štirje
priključki na jašek. Običajno je priključek na globini 150 cm,
izjemoma na globini do 200 cm. Jašek mora imeti vzpostavljeno signalizacijo za spremljanje njegovega delovanja in v jašku
mora biti na dovodu vgrajen ročni zaporni zasun.
Za podtlačne cevovode se uporablja PE cevi, nazivne
tlačne obremenitve 10 barov, ki se jih vari z elektro varilnimi
spojkami. Premeri cevi se določijo na podlagi skupne prostornine omrežja, pretočnih količin, geodetskih višinskih razlik
in hidravličnih izgub. Pri zadostnem padcu terena se cevi
v vzdolžnem profilu polagajo vzporedno s padcem terena,
plitvo izven cone zmrzovanja. Pri nezadostnem vzdolžnem
padcu ali protipadcu terena se cevi v smeri odtoka vgrajujejo
z minimalnim vzdolžnim padcem, običajno 0,2 %. Upošteva se
polaganje v tako imenovanem žagastem profilu z višinskimi
skoki. Hitrost vode v sistemu mora zagotoviti onemogočanje
izločanja in zastajanja usedlin v omrežju, običajno hitrost ne
sme biti večja od 6 m/s.
Spremljanje in delovanje celotnega podtlačnega kanalizacijskega omrežja se zagotovi z vzpostavitvijo centralnega
nadzornega sistema, ki se ga opredeli v tehnični dokumentaciji
in mora biti usklajen z upravljavcem sistema.
Običajno se podtlačno kanalizacijsko omrežje načrtuje kot
sistem določenega proizvajalca podtlačne tehnike.
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rajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način
odstranjevanja usedlin.
25. člen
(lovilci lahkih tekočin oziroma lovilniki olj)
Lovilci lahkih tekočin so objekti za izločanje lahkih tekočin
s specifično težo, manjšo od 0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni
dovoljeno spuščati v kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko
omrežje. Vgrajujejo se pred izpustom v vodonosnik, če se odvaja padavinska odpadna voda s površin, kjer obstaja možnost
razlitja lahkih tekočin. Vgrajujejo se tudi v interno kanalizacijsko
omrežje pred priključkom na mešano ali ločeno kanalizacijsko
omrežje. Izdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu s standardom SIST EN 858. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in
morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih lahkih
tekočin. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek in jih vzdržuje
ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti
omogočen nadzor upravljavca javnega sistema. Vgradnja lovilcev lahkih tekočin je obvezna na območjih varstvenih pasovih
vodnih virov in na območjih, ki imajo zaradi odvoda odpadnih
voda iz garaž, pralnih ploščadi ter parkirišč za tovorna vozila in
avtobuse v ponikalnico, vpliv na površinske oziroma podzemne
vode.
26. člen
(lovilci maščob oziroma ločevalniki maščob)
Lovilniki maščob so naprave za lovljenje in izločanje maščob rastlinskega in živalskega izvora, ki jih ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo. Izdelani morajo biti po veljavnih standardih SIST EN 1825. Če so vgrajeni v kanalizacijski priključek
in jih uporabnik vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih
snovi, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne
službe. Lovilniki maščob, ki se vgrajujejo kot prefabricirani
izdelki, morajo imeti certifikat o ustreznosti. Uporabnik mora
imeti izdelan poslovnik za lovilnik maščob, voditi mora evidenco
predaje maščob pooblaščenemu prevzemniku.

23. člen

27. člen

(čistilni prekucniki)

(komunalne čistilne naprave)

Čistilni prekucniki so objekti za samodejno izpiranje cevovodov na kanalizacijskem omrežju v primerih, kadar se kanalizacijsko omrežje zaradi hitrosti, ki so manjše od 0,3 m/s, samo
po sebi ne izpira dovolj. Delovanje jaška s prekucnikom mora
omogočiti, da v kanalu pride večkrat na dan do kratkotrajnih
čistilnih pretokov s hitrostjo, višjo od 0,7 m/s. Objekt, v katerega
je postavljen prekucnik, mora prenesti vse predvidene obtežbe
(zemeljski pritisk, prometna obtežba, hidrostatični pritisk in drugo) in mora biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino pokrito
s primernim pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti
vtoku v kanal, ki se izpira. V objekt se namesti posoda-prekucnik. Prekucnik je posoda iz nerjaveče debelejše pločevine, ki
se vseskozi polni in prazni. Praviloma se polni z odpadno vodo,
kjer to ni mogoče pa z vodo iz vodovoda. Princip delovanja je
zasnovan na spremembi težišča polne posode glede na težišče
prazne. Pri polni posodi se skupno težišče posode in akumulirane vode postavi v točko, v kateri je omogočena prevrnitev
posode. Močan vodni tok izplakne usedline v kanalu. Tečaji
prekucnika morajo biti iz primernega materiala, ki v odpadni
vodi ne oksidira.

KČN in MKČN so objekti z napravami za čiščenje odpadne vode, ki mora zadostiti določilom področnih predpisov.
MKČN so naprave za čiščenje komunalne odpadne vode
z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE, v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav.
MKČN mora biti postavljena na takšnem mestu, da lahko
izvajalec javne službe s specialnim vozilom do nje dostopa in
nemoteno prazni njeno vsebino. Od stojnega mesta vozila ne
sme biti oddaljena več kot 30 metrov.

24. člen
(peskolov)
Peskolovi so objekti za preprečevanje vnašanja peska in
drugih hitro usedljivih snovi v kanalizacijsko omrežje. Vgrajeni
morajo biti tudi na vtoku v objekte (črpališča, razbremenilnike,
čistilne naprave) na mešanem ali padavinskem sistemu kanalizacije kot samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki
lahkih tekočin ali maščob. Dimenzionirajo se tako, da izločajo
hitro usedljive snovi pri največjem možnem pretoku. Biti mo-

28. člen
(kanalizacijski priključki)
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki je
investicija lastnika objekta, je v njegovi lasti in je namenjen
odvajanju odpadne vode iz objekta do javnega kanalizacijskega
omrežja. Poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do
zunanje stene stavbe. Vsebuje priključni spoj na javni cevovod
kanalizacije. Priključni spoj priključne cevi na interno kanalizacijo se praviloma izvede v RJ. Izjemoma se lahko priključni spoj
na cevovod javne kanalizacije izvede tudi z vtočnim fazonskim
kosom pod kotom 45° v smeri toka vode v javnem kanalu, in
sicer praviloma nad niveleto gladine največjega pretoka v javnem kanalu. Kanalizacijski priključek mora imeti ustrezno odzračevanje, bodisi preko vertikalne interne hišne inštalacije ali
z za to namenjenim zračnikom na kanalizacijskem priključku.
Del kanalizacijskega priključka je tudi zunanji interni revizijski jašek. RJ na kanalizacijskih priključkih do globine dna
priključne cevi 1,30 m pod zemljiščem so lahko notranjega premera 600 mm, globlji jaški pa morajo biti notranjega premera
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800–1000 mm. Najmanjši presek kanalizacijskega priključka
je DN 160. Priporočljiv najmanjši padec kanalizacijskega priključka je 1 %.
V primeru, da razmere ne omogočajo izvedbe priporočljivega najmanjšega padca, se lahko padci nivelet kanalizacijskih
priključkov določajo po naslednji metodologiji:
Padci nivelet kanalizacijskih priključkov ne smejo biti večji
od 5 %. Pri večjih padcih se izvedejo višinske stopnje (kaskade).
Odvod komunalnih odpadnih voda se lahko izvede neposredno (težnostno), če je kota dna etaže iz katere se odvaja
komunalna odpadna voda uporabnika, v kateri so ali bodo
nameščeni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto pokrova
bližjih RJ na javnem kanalu.
Če je kota dna etaže iz katere se odvaja komunalna odpadna voda uporabnika, v kateri so ali bodo nameščeni sanitarni elementi, nižja od kote pokrova najbližjega RJ na javnem
kanalu, povišane za 10 cm, se odpadne vode iz više ležečih
prostorov ali objektov prek interne kanalizacije vodijo ločeno do
zunanjega RJ na kanalizacijskem priključku. Iz nižjih prostorov
pa se ločeno odvaja komunalne odpadne vode preko ustrezno
dimenzioniranega internega črpališča do istega zunanjega RJ.
Odsek tlačnega voda iz internega črpališča mora potekati višje
od kote pokrova najbližjega RJ na javnem kanalu. Če to ni možno, mora biti v tlačni vod vgrajena nepovratna zaklopka z vsaj
dvema med seboj neodvisnima zaporama, pri čemer se mora
zapirati ena zapora samodejno pri zajezitvah (povratna loputa),
drugo zaporo pa je možno nadzorovano odpreti oziroma zapreti. Izjemoma je pri ločenih sistemih javne kanalizacije možna
neposredna priključitev odvoda komunalnih odpadnih voda iz
nižjih prostorov, katerih kota tal je do 50 cm pod koto pokrova
najbližjega RJ na javnem kanalu – kota temena javnega kanala
na tem mestu pa je najmanj 80 cm pod koto tal etaže iz katere
se odvaja komunalna odpadna z uporabo nepovratnih zaklopk,
kot je to navedeno v prejšnjem odstavku. Tovrstne rešitve se
lahko predvidijo in izvedejo le v zasebnih stavbah, kjer je to v
osebnem interesu lastnika stavbe.
Kanalizacijski priključek se lahko izjemoma izvede kot
skupinski kanalizacijski priključek, s čimer mora soglašati upravljavec.
Če je zaradi potreb uporabnika in vrste javne kanalizacije
možno izvesti odvod komunalnih in tudi padavinskih odpadnih vod, se interna kanalizacija za komunalne in padavinske
odpadne vode obvezno izvede ločeno, tako da se združita v
zadnjem revizijskem jašku pred priključitvijo na javni kanal.
Kanalizacijski priključek pri novogradnji se mora izvesti po
projektni dokumentaciji in ob upoštevanju projektnih pogojev in
soglasja k priključitvi. Pri obstoječih objektih se kanalizacijski
priključek izvede skladno s projektnimi pogoji, soglasjem ali
podanimi navodili s strani upravljavca javnega kanalizacijskega
sistema. Ob gradnji, pred zasutjem kanalizacijskega priključka
upravljavec izvede pregled in napiše zapisnik o prevzemu oziroma poda zahtevek za odpravo pomanjkljivosti z razumnim
rokom, ki ne sme biti daljši od treh mesecev. Po prejemu pisne
izjave zasebnega investitorja o odpravi pomanjkljivosti upravljavec izvede vnovični pregled in napiše zapisnik o prevzemu.
Pri načrtovanju trase javnega kanalizacijskega omrežja
znotraj območja poselitve, kjer je predpisana izgradnja javne
kanalizacije, je potrebno zagotoviti takšno gostoto javnega kanalizacijskega omrežja, da dolžina kanalizacijskega priključka
pri težnostni izvedbi za obstoječe objekte ni daljša kot 75 m,
oziroma pri tlačni izvedbi praviloma ne daljša kot 100 m. V
obeh primerih predstavlja strošek javne infrastrukture izvedba
odcepa kanalizacijskega priključka ter dela priključne cevi do
zunanjega roba ceste. Dolžina kanalizacijskega priključka pri
načrtovanju gostote javnega omrežja se meri od osi javnega
kanala do najbližjega zunanjega zidu stanovanjske stavbe.
S prevzemnim zapisnikom, ki ga napiše upravljavec javnega kanalizacijskega sistema, uporabnik prevzame vse nadaljnje stroške, povezane z obratovanjem in vzdrževanjem
internega črpališča in preostalega dela kanalizacijskega priključka.
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Na javni kanalizacijski sistem je potrebno priklopiti vse
objekte znotraj opremljenih predpisanih poselitvenih območij, v
katerih zaradi bivanja ali zaradi primernosti za bivanje ali zaradi
dejavnosti gospodarskega objekta nastaja odpadna voda.
29. člen
(greznice)
Obstoječe greznice so objekti za čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb, kjer nastajajo komunalne odpadne vode
in kjer ni na voljo javnega kanalizacijskega omrežja z MKČN
ali KČN. Obstoječa greznica je greznica v skladu s predpisom,
ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Nepretočna greznica je nepretočna greznica iz predpisa,
ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav in je zgrajena kot nepropusten zbiralnik (vodotesen) za komunalno odpadno vodo, iz katerega se
odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma v obdelavo na komunalno čistilno napravo. Vsaka nepretočna greznica
mora imeti ustrezno listino o njeni vodotesnosti, ki temelji na
tipski certificirani napravi oziroma na opravljenih meritvah s
strani pooblaščene inštitucije. Nepretočno greznico se lahko
gradi na zakonsko predpisanih območjih (npr. vodovarstvena
območja) in za objekte, ki niso stalno naseljeni (vikendi, gasilski
domovi ipd.), v njih pa nastaja komunalna odpadna voda in je
delovanje MKČN otežkočeno. Prostornina nepretočne greznice
za tovrstne objekte mora biti v velikosti 3 m3 na stalno prijavljeno osebo, a ne manj kot 6 m3. Nepretočna greznica mora biti
postavljena na takšnem mestu, da lahko izvajalec javne službe
s specialnim vozilom do nje dostopa in nemoteno prazni njeno
vsebino. Od stojnega mesta vozila ne sme biti oddaljena več
kot 30 metrov.
IV. MERJENJA IN PRESKUSI
30. člen
(Merjenje količin in onesnaženosti odpadne vode v cevovodu)
Količina odpadne vode se določi na podlagi količin odvzete pitne vode iz javnega ali zasebnega vodovoda ter količin
odvzete pitne vode iz drugih virov pitne ali industrijske vode.
Količina odpadne vode se lahko določi tudi na podlagi neposredne meritve odvedene vode v javno kanalizacijo na enega
od predpisanih načinov iz tega pravilnika. Količina padavinske
odpadne vode se določi na podlagi meritve prispevnih površin
in podatkov o izdatnosti padavin, kot je predpisano v državnih
predpisih.
Merjenje pretoka odpadne vode in parametrov onesnaženosti odpadnih voda iz virov onesnaževanja se lahko izvaja na
stalnih merilnih mestih, nameščenih na vseh iztokih odpadnih
voda pred vtokom v kanalizacijsko omrežje, na komunalnih
čistilnih napravah, na vseh pomembnejših iztokih komunalnih
odpadnih voda v odvodnik ter na mestih, ki so pomembna za
določitev parametrov na samem kanalskem omrežju. Glede
na količino industrijskih odpadnih voda in zmogljivosti čiščenja
komunalne čistilne naprave so meritve lahko trajne ali občasne.
Merjenje pretoka odpadne vode se mora izvajati v skladu
s standardi in tehničnimi predpisi.
Merilno mesto mora biti dovolj veliko, dostopno in opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno
in brez nevarnosti za izvajalca meritev oziroma skladno s
predpisi.
31. člen
(preizkušanje kanalizacije)
Preizkusi in presoje kanalizacijskega omrežja obsegajo
preizkuse tesnosti cevovodov in revizijskih jaškov z vodo po
standardu SIST EN 1610 – poglavje 10 ali DIN 4033, preizkuse
tesnosti cevovodov in revizijskih jaškov z zrakom po standardu
SIST EN 1610 – preizkusni postopek LC, preizkus infiltracije,
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preizkus s pregledom pohodnih kanalov, pregled s TV kamero,
določitev sušnega odtoka, nadzor dotokov v sistem, nadzor
nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih
mestih v odvodnik, nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo
plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu, nadzor nad dotokom na čistilno napravo. Izbira vrste preizkusov in presoj je
odvisna od stanja in starosti kanalizacije. Preizkus tesnosti se
opravi na vsakem novozgrajenem, rekonstruiranem ali obnovljenem kanalu. Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in vodja gradbišča.
Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni
del investicijsko-tehnične dokumentacije.
32. člen
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35. člen
(škodni primeri)
Vsakdo, ki namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči
materialno škodo na kanalizacijskem omrežju in napravah,
mora v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, izvajalcu javne službe oziroma lastniku škodo povrniti.
Tudi izvajalec javne službe mora lastniku povrniti škodo
oziroma vzpostaviti prejšnje stanje, če je škoda iz prejšnjega
odstavka tega člena nastala zaradi njegove malomarnosti.
36. člen

Lastnosti industrijske odpadne vode, način meritve odvedenih količin in določitev faktorja onesnaženosti ter ceno posebne storitve opredelita izvajalec javne službe in uporabnik s
posebno pogodbo. Kolikor pogodba ni sklenjena, lahko izvajalec javne službe onemogoči uporabniku odvajanje industrijske
odpadne vode v javno kanalizacijo. Za uporabnike s komunalno
odpadno vodo se neposredno uporabljata odlok in pravilnik in
se zato pogodbe ne sklepajo.
Parametri onesnaženja odpadne vode morajo ustrezati
določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, ki določa najvišje dopustne
koncentracije snovi, ki jih je dovoljeno izpustiti v javno kanalizacijo. Za posamezne industrijske onesnaževalce veljajo določila
posebnih panožnih uredb in pravilnikov. V primeru, da odpadne
vode na uporabnikovem priključku ne ustrezajo navedenim
zahtevam, mora uporabnik s predhodnim čiščenjem, s spremembo tehnologije ali z drugimi ukrepi doseči izpolnjevanje
kriterijev za zadostitev najvišjih dopustnih koncentracij za izpust
v javno kanalizacijo.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo
samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje. Odpadna
voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme vsebovati škodljive
snovi le v mejnih koncentracijah, navedenih v državnih predpisih o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo. Za ostale snovi veljajo predpisi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne
sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadna voda ne
sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico. Odpadna voda
iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih ustanov mora biti pred
odvodom v javno kanalizacijo dezinficirana.

(vzdrževanje kanalizacije)

33. člen
Pri uporabnikih javne kanalizacije pri katerih pri uporabi
vode zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti nastaja industrijska odpadna voda, se ugotavlja faktor onesnaženosti industrijske odpadne vode. Faktor onesnaženosti je razmerje med
onesnaženostjo odpadne vode uporabnika in onesnaženostjo
komunalne odpadne vode.
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja interna
metodologija izvajalca javne službe.
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V primeru nastanka škode s strani izvajalca, se v skladu
z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, lastniku zemljišča
povrne škoda.

(lastnosti komunalne odpadne vode)

(ugotavljanje stopnje onesnaženosti odpadne vode)
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Izvajalec javne službe mora skrbeti za nemoteno obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe javne
kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov
javne kanalizacije mora voditi predpisane evidence. Pri vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja mora izvajalec javne
službe zagotavljati nadzor nad stanjem, ki obsega preglede
revizijskih jaškov, kontrolo iztokov in priključkov, zasledovanje
in analiziranje podatkov iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje
predlogov in pripomb uporabnikov javne kanalizacije, sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne kanalizacije, letno
deratizacijo ter čiščenje in popravilo javne kanalizacije.
Za redno obratovanje in vzdrževanje komunalnih čistilnih
naprav mora izvajalec javne službe sprejeti poslovnik.
Uporabnik mora skrbeti za nemoteno obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe interne kanalizacije in
kanalizacijskega priključka. Pri vzdrževanju interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka mora uporabnik zagotavljati
tekoči nadzor stanja, ki obsega občasne preglede revizijskih
jaškov, čiščenje priključnih cevi ter popravilo in obnavljanje
kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije.
Uporabnik mora vzdrževati objekte za čiščenje komunalne odpadne vode ter dopustiti izvajalcu javne službe praznjenje, odvoz in čiščenje blata in gošč iz usedalnika pretočne
greznice in MKČN ter redno odvažanje komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic. Omogočiti mora tudi dostop in
nadzor nad delovanjem internega črpališča na kanalizacijskem
priključku ter poseg v obratovanje, če je to potrebno zaradi
zagotavljanja nemotenega delovanja javnega kanalizacijskega
omrežja. Opravljene storitve mora izvajalcu javne službe plačati
po veljavni tarifi.
Kataster javne kanalizacije se mora izvajati po predpisu o
katastru gospodarske javne infrastrukture.
VI. TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM V UPRAVLJANJE
37. člen
(nadzor)
Nadzor nad gradnjo kanalizacijskega omrežja ali kanalizacijskega priključka izvaja v okviru gradnje nadzornik investitorja. Upravljavec kanalizacije lahko izvaja dodatni nadzor.
38. člen
(tehnični pregled)

V. OBRATOVANJE, VZDRŽEVANJE IN NADZOR JAVNE
IN ZASEBNE KANALIZACIJE
34. člen
(dostopanje do kanalizacije)
Izvajalec javne službe ima po predhodnem obvestilu lastnika zemljišča ob vsakem času pravico dostopa do vseh
javnih kanalizacijskih objektov in naprav zaradi njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj ter zaznamovanj.

Tehnični pregled je preverjanje izpolnitve zahtev upravljavca, danih s soglasji in pogoji na podlagi tega pravilnika in
ga opravi pooblaščeni predstavnik na ogledu, razpisanem s
strani upravnega organa.
39. člen
(prevzem v upravljanje)
Upravljavec prevzame v upravljanje samo tisto omrežje
in objekte na omrežju, za katere so pridobljene služnostne
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pravice, veljavno upravno dovoljenje, projektno tehnična dokumentacija in izvedbena dokumentacija, kataster gospodarske
javne infrastrukture, meritve in druga s predpisi zahtevana
dokumentacija ter je zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja, vzdrževanja in reprodukcije. O prevzemu v upravljanje
se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika investitorja
in upravljavca.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(veljavnost pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in napravah za
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 38/09).
41. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2015-1
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

2319.

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih
vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11, 98/13, 11/15 – UPB1) ter 34. člena Odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 7. redni seji dne 6. 7. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov
na območju Občine Ivančna Gorica
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– zajetje za pitno vodo je objekt, ki je namenjen neposrednemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno
vodo;
– vrtina je objekt za zajem pitne vode iz podtalnice;
– črpalnica je stavba s črpalnimi napravami za črpanje
pitne vode oziroma povečevanje pritiska vode v cevovodu;
– čistilna naprava je stavba z napravami za čiščenje vode
za oskrbo s pitno vodo;
– objekt za pripravo vode je stavba, v kateri se izvaja
priprava pitne vode po postopkih, ki zagotavljajo skladnost in
zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisom, ki
ureja pitno vodo;
– vodovodno omrežje so objekti in naprave za transport
vode;
– vodohran je objekt, namenjen hranjenju pitne in požarne
vode;
– razbremenilnik je objekt za izničenje obratovalnega
tlaka v vodovodnem omrežju;
– regulator tlaka je naprava za zagotavljanje in vzdrževanje željenega obratovalnega tlaka v vodovodnem omrežju;
– zračnik je naprava za odzračevanje vodovodnega
omrežja;
– blatnik je naprava za praznjenje vodovodnega omrežja;
– jašek je objekt na vodovodnem omrežju za vgradnjo
vodovodnih naprav;
– vodomer je naprava za merjenje pretoka oziroma porabe pitne vode;
– zasun je naprava za uravnavanje pretoka v vodovodnem omrežju;
– hidrant je naprava, namenjena gašenju požara z vodo
iz vodovodnega omrežja;
– priključek stavb na javni vodovod je del vodovoda, ki se
nahaja med oskrbovalnim vodovodnim omrežjem in napravo
za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode in
ni objekt oziroma oprema javne infrastrukture.
3. člen
Vodovodne naprave in objekti so zajetja, vrtine, črpališča, čistilne naprave, cevovodi, vodohrani, razbremenilniki,
vodovodno omrežje, hidrantno omrežje ter drugi manjši objekti
in naprave, ki služijo pravilnemu in nemotenemu obratovanju
vodovodov in jih glede na njihovo funkcijo štejemo kot njihov
sestavni del.
II. NAČRTOVANJE IN GRADNJA VODOVODA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejata tehnična izvedba ter uporaba
javnih vodovodov v Občini Ivančna Gorica. Pravilnik se mora
upoštevati pri načrtovanju, pri gradnji, komunalnem opremljanju in uporabi javnih vodovodnih objektov ter naprav. Pravilnik
predstavlja tehnično izvedbeni predpis veljavnega Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica.
V primerih, ko ni mogoče izpolniti zahtev tega pravilnika, poda izvajalec javne službe na obrazloženi pisni predlog
projektanta ali izvajalca del soglasje na predloženo tehnično
rešitev, ali sam predpiše drugo ustrezno tehnično rešitev.
Obrazložitev izrazov
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot
je določeno v veljavni uredbi o oskrbi s pitno vodo, ostali imajo
naslednji pomen:
– javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe;
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim
vodovodom;

4. člen
Pri načrtovanju, gradnji in obnovi vodovoda se morajo poleg predpisov, ki urejajo graditev objektov, smiselno upoštevati
tudi določila tega pravilnika.
V projektni dokumentaciji morajo biti v tekstualnih in
grafičnih delih opisane tehnične rešitve in prikazani načrti
potrebni za izvedbo, obratovanje, upravljanje in vzdrževanje
vodovodnih objektov in naprav. Podane morajo biti ocene in
analize vplivov novo načrtovanih rešitev na obstoječe vodovodne objekte in naprave ter ukrepi za njihovo prilagoditev
oziroma zaščito.
Popisi del v projektantskem predračunu morajo vsebovati vse opise predvidenih gradbenih del in inštalaterskih del,
vključno s tehnično specifikacijo za dobavo in vgradnjo opreme
in potrebnega materiala. Prav tako morajo vsebovati postavke izdelave projekta izvedenih del, navodil za vzdrževanje in
obratovanje objektov in naprav ter izdelave geodetskega načrta
z elaboratom za vpis podatkov v zbirni kataster gospodarske
javne infrastrukture.
V projektni dokumentaciji morajo biti načrtovane trase
vodovodnega omrežja usklajene z vso obstoječo in predvideno infrastrukturo, če tovrstni podatki obstajajo. Prikaz se
izvede v zbirni karti načrtovane, obstoječe in predvidene
infrastrukture.
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Vodovodne cevi

Globina vgrajene vodovodne cevi

5. člen
Pri gradnji in obnovi vodovoda se smejo uporabljati cevi,
izdelane iz materialov, ki glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnostni ne vplivajo kvarno na kakovost pitne vode.
Cevovodi morajo biti zgrajeni iz enega od naštetih materialov:
jekla, jeklene nerjavne cevi (INOX), nodularne litine (NL), polietilena visoke gostote (PE) ali armiranega poliestra. Jeklene cevi
in cevi iz nodularne litine morajo biti zaščitene pred rjavenjem
oziroma v posebnih primerih tudi proti električnim blodečim
tokovom.
Vse vrste cevi morajo po kakovosti odgovarjati nacionalnemu standardu oziroma evropskim standardom EN 805.
Cevi morajo ustrezati naslednjim standardnim dimenzijam:

7. člen
Globina vgrajene vodovodne cevi mora biti tolikšna, da bo
nad temenom položene cevi zagotovljeno najmanj 1,1 m zasipa
oziroma tolikšna, da bo cev pod mejo zmrzovanja. Največja
globina vgrajenih cevi lahko znaša 2 m, izjemoma, pri križanjih
z ostalo infrastrukturo, pa 2,5 m pod nivojem zemljišča.

DN (notranji
premer, mm)

20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200,
250, 300, 350, 400, 450, 500

d (zunanji
premer, mm)

32, 40, 50, 63, 90, 110, 125, 140, 160, 225

– jeklene cevi so zaradi zagotavljanja visoke togosti in
posledično dobri nosilnosti, namenjene predvsem gradnji tlačnih in magistralnih vodovodov. Izdelane morajo biti v skladu z
DIN 2460 z zunanjo in notranjo zaščito. Protikorozijska zaščita
jeklenih cevi mora biti izvedena z epoksidnim premazom ali z
drugim ustreznim premazom in povita z zaščitnim trakom na
očiščeno podlago. Cevi morajo biti čiščene s peskanjem ali
drugimi mehanskimi pripomočki. Čiščenje cevi s kemijskimi
sredstvi ni dopustno,
– na mestih, kjer se pojavljajo blodeči tokovi, mora biti
jekleni cevovod tudi katodno zaščiten,
– jeklene nerjaveče cevi se uporabljajo pri vgradnji armatur in ostalih delov v neposrednem stiku z vodo v vodohranih in
razbremenilnikih. Ustrezati morajo kakovosti ANSI 304 do 316
za austenitno nerjaveče jeklo,
– cevi iz duktilne (nodularne) litine (NL) morajo biti izdelane za spajanje na obojko v skladu s SIST EN 545:2010,
tlačnega razreda C40 oziroma C64 z ustreznimi spoji za
različne primere vgradnje (STD, STD Ve, UNI Ve), enotne
dolžine L = 6 m. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne
z aktivno galvansko zaščito z zlitino Zn + Al, minimalne debeline 400 g/m2, v razmerju 85 % Zn in ostalo Al ter premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno
oblogo. Imeti morajo slovenski certifikat za primernost za
stik s pitno vodo,
– cevi iz polietilena (PE) se uporabljajo pri gradnji vodovodnih priključkov in oskrbovalnih omrežij, do premera 110 mm.
Ustrezati morajo standardu ISO 4427, za obratovalni tlak minimalno 12,5 bara. Cevi PE se uporabljajo tudi v primerih gradnje
vodovoda na zemljiščih z nestabilno nosilnostjo tal in v drugih
primerih, kjer iz tehničnih razlogov ni možna uporaba cevi iz
drugih materialov.
Cevi morajo biti pri vgradnji v agresivna in kontaminirana
tla dodatno zaščitene s polietilenskim ovojem (TT zaščita). V
teh primerih morajo biti spojniki (fazonski kosi) v bajonetni izvedbi in morajo omogočati spajanje cevi brez uporabe vijačnih
spojev ter morajo biti izdelani v skladu z ISO 7259.
6. člen
Cevovodi morajo zagotavljati zadostno trdnost zaradi prevzemanja statičnih in dinamičnih obremenitev, kar je treba na
zahtevo upravljavca na obremenjenih mestih dokazati. Pod
prometnimi in voznimi površinami se smejo uporabljati jeklene
cevi in cevi iz nodularne litine, cevi iz polietilena visoke gostote
pa le z ustrezno tehnično rešitvijo.
Za izvedbo hišnih priključkov se smejo uporabljati cevi iz
nodularne litine in polietilena visoke gostote.

Gradbeni jarek
8. člen
Dno gradbenega jarka mora biti izravnano po načrtovani
niveleti s točnostjo ± 3 cm. Širina dna gradbenega jarka mora
znašati najmanj 40 cm, povečano za presek vgrajene cevi. Na
dnu jarka je ob polaganju cevovoda obvezno vgraditi posteljico
debeline 10 cm iz peska granulacije 0–8 mm, cev pa je potrebno tudi prekriti z enakim materialom v debelini najmanj 20 cm
nad temenom.
Odmiki in križanja
9. člen
Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami
mora vodovod potekati horizontalno brez vertikalnih lomov.
Križanja morajo potekati pravokotno na potek druge napeljave,
izjemoma je lahko kot križanja osi vodovoda in osi druge podzemne napeljave med 45° in 90°.
V izjemnih primerih se teme vodovodne cevi do DN 200
lahko vgradi na globino 1 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne globlje kot 3 m pod koto dokončno urejenega
nivoja zemljišča, ali pa vgradi nad drugo napeljavo, vendar
največ do višine 1,20 m pod koto dokončno urejenega nivoja
zemljišča.
V vsakem primeru spremembe vertikalne smeri vodovoda
je potrebno ugotavljati možnost nastanka zračnih čepov ali
usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzračevanje oziroma čiščenje vodovoda. V primerih križanja z
uporabo zaščitnih cevi mora biti izvedba takšna, da za potisk
ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, večja od 8
kN. Na območjih, kjer obstaja nevarnost onesnaženja in so
kot zaščita predvidene zaščitne cevi, se morajo tudi te cevi
preskušati na vodotesnost.
Vertikalni odmiki
10. člen
Vertikalni odmiki med vodovodom in drugimi podzemnimi
napeljavami, merjeno od medsebojno najbližjih ostenj, ne morejo biti manjši od odmikov, opredeljenih v naslednjih alinejah:
– v primerih križanja, ko je vodovod pod kanalizacijo,
mora biti vodovod vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj
3 m na vsako stran. V primeru možnosti nadzora drenirane
vode sta ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene
cevi kanalizacije, 0,8 m na vsako stran, v izjemnih primerih pa
je vodovod po dogovoru z upravljavcem lahko zaščiten tudi
drugače, s PVC folijo oziroma z glinenim nabojem. Vertikalni
odmik (od temena zaščitne cevi do temelja kanala) mora znašati najmanj 0,4 m;
– v primerih križanja, ko poteka vodovod pod toplovodom,
mora biti vodovod vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi toplovoda najmanj
1 m na vsako stran, vertikalni odmik (od temena zaščitne cevi
do spodnjega dela telesa toplovodne napeljave) mora znašati
najmanj 0,3 m;
– v primerih, ko je vodovod pod plinovodom, telekomunikacijskimi kabli ali energetskimi kabli, morajo biti le ti vgrajeni
v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od
zunanje stene cevi vodovoda najmanj 0,5 m na vsako stran,
vertikalni odmik mora znašati najmanj 0,5 m;
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– v primeru, ko je vodovod nad kanalizacijo na območju
vodoprepustnega zemljišča, mora biti vodovod vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje
stene kanalizacije najmanj 1,5 m na vsako stran, vertikalni
odmik pa mora biti najmanj 0,3 m; če je vodovod nad kanalizacijo na območju za vodo prepustnega zemljišča, ni obveze
vgraditve v zaščitno cev, vertikalni odmik je najmanj 0,3 m;
– v primeru, ko je vodovod nad toplovodom, mora biti
toplovod toplotno izoliran, debelina izolacije mora zadostiti zahtevam, navedenim v drugih poglavjih tega pravilnika, vertikalni
odmik pa najmanj 0,3 m.
Prečkanje mostov
11. člen
Potek vodovoda preko mostne konstrukcije mora biti
usklajen z izvedbo nosilne konstrukcije in vozišča. Niveleta
vodovoda mora biti usklajena s potekom vodovodne instalacije
pred mostom in za njim. Najvišji del vodovoda mora biti lociran
na eni od brežin, na mestu, kjer se vodovod spet spusti v zemljino. Na tem mestu je treba predvideti jašek z vgrajeno opremo za odzračevanje in prezračevanje (preprečitev nastanka vakuuma). Le v izjemnih primerih, ko ni možno izvesti odzračevalnega jaška v brežinah, se lahko predvidi odzračevanje v sredini
razpona mostu. Jašek mora biti ustrezno velik za vzdrževanje
opreme in dostop do nje. Do jaška mora biti vzdrževalni službi
zagotovljen neoviran dostop. Jašek mora imeti drenažo in mora
biti toplotno izoliran (v primeru izvedbe v mostni konstrukciji).
Vodovod mora potekati pod mostno konstrukcijo na zunanji ali
notranji strani nosilca mostu, na zračni strani mostu, odvisno
od drugih zahtev, prilagojeno tem zahtevam.
Pritrjevanje (obešanje) vodovoda na mostno konstrukcijo
mora zagotavljati stabilnost in zadostno vpetost v gradbeno
konstrukcijo. Pri izbiri trase in načina pritrjevanja je treba upoštevati minimalni potrebni prostor za montažo na obeh straneh
vodovoda (vsaj 0,5 m). Glede na tip konstrukcije mostu je treba
predvideti fiksno točko in drsne podpore (konzole) vodovoda
ter upoštevati možne največje raztezke in pomike mostne
konstrukcije v odvisnosti od temperaturnih in drugih pomikov
mostne konstrukcije. Vodovod mora biti izveden in pritrjen tako,
da bodo preprečeni vplivi drugih inštalacij in konstrukcij nanj.
Vzdolžne pomike, ki jih povzročijo raztezki konstrukcije, je
treba ustrezno kompenzirati. Konzole morajo preprečevati vse
neustrezne prečne pomike vodovoda.
Vodovod, ki poteka pod mostno konstrukcijo, mora biti toplotno izoliran, uporabijo se prej izolirane cevi z zaščitnim plaščem.
Vodovode se lahko pri novih mostovih polaga v mostno kineto.
Prečkanje železnice
12. člen
Prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi ali
v kolektorju. Ustji zaščitne cevi ali kolektorja morata biti izven
vplivnega oziroma varovalnega pasu železniškega tira. Na
obeh koncih zaščitne cevi ali kolektorja morata biti izdelana
revizijska jaška z vgrajenimi zapornimi armaturami. Položaj
in oblika revizijskih jaškov morata biti takšna, da omogočata
izvlek cevi.
Os vodovoda mora biti v revizijskih jaških z ustreznimi spojniki zamaknjena najmanj za dve velikosti nazivnega
premera vodovoda. Izvedena mora biti ustrezna zaščita pred
blodečimi tokovi.
Prečkanje vodotokov
13. člen
Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v
primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Pod vodotokom mora
biti vodovod položen v zaščitne cevi dvakratnega premera
vodovodne cevi. Pri globini položitve cevi pod potokom je potrebno upoštevati predpise pristojnih organov.
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Prečkanje cest
14. člen
Podzemno prečkanje cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je vodovod vgrajen v globini, ki jo
proizvajalec cevi predpisuje glede na statične in dinamične
obremenitve. Upoštevati je potrebno pogoje upravljavcev cest.
Horizontalni odmiki
15. člen
Najmanjši odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev
ali podzemnih objektov znaša 1,5 m, merjeno po horizontalni
kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom
cevi v osi vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu
temelja ali objekta, kot 35º.

Najmanjši odmik vodovoda od greznic ali drugih objektov
s škodljivimi vodotopnimi snovmi, za katere je potrebna prisilna
drenaža med vodovodom in virom onesnaževanja na globini, ki
zagotavlja, da vodovod ne pride v stik z onesnaženo izcedno
vodo, znaša na vodoprepustnem zemljišču 2 m, na vodo neprepustnem zemljišču pa 3 m. Najmanjši odmik vodovoda od
dreves znaša 2 m in grmičevja 1 m.
V kolektorju mora biti vodovod vgrajen v spodnji polovici.
Vodovod mora biti zaščiten proti nastajanju kondenzata. Kolektor mora imeti zagotovljen odtok vode, dimenzioniran mora
biti tako, da lahko odvede najmanj 50 % količine povprečnega
pretoka vode v vodovodu. Kolektor mora imeti rešilne izhode,
ki v primeru poplave omogočajo rešitev prisotnih oseb. Druge
instalacije, ki so nameščene v kolektorju, morajo biti zaščitene
proti vplivu vode pri morebitni poplavi.
Pri umeščanju novih objektov in stavb je potrebno upoštevati varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, kot je
opredeljeno v predpisih, ki urejajo graditev objektov.
16. člen
Odmiki napeljav, ki potekajo vzporedno z vodovodom,
morajo ustrezati meram iz naslednje tabele:
Komunalni vod

Globina kom. voda v
odvisnosti do
vodovoda

Odpadna in mešana
kanalizacija

Manjša ali enaka

Padavinska kanalizacija

Manjša ali enaka

Plinovodi, elektrokabli, kabli
javne razsvetljave ali PTT
napeljave

Manjša ali enaka

Toplovod

Manjša ali enaka

Odmik

2,0 m
1,0 m

1,0 m
0,5 m
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Odpadna in mešana
kanalizacija

Večja

Padavinska kanalizacija

Večja

Plinovodi, elektrokabli, kabli
javne razsvetljave ali PTT
napeljave

Večja

Toplovod

Večja

Št.

1,0 m
1,0 m

1,0 m
1,0 m

17. člen
Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z
upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni,
vendar ne manjši kot jih določa standard PSIS prEN 805, in
sicer:
– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih
naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m;
– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih
napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m;
– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.
Med izkopom je potrebno zagotoviti stabilnost obstoječih
naprav in podzemnih napeljav. Cevovod mora biti projektiran in
izveden tako, da je zaradi vzdrževanja in popravil na vsakem
mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo.
Zaščite vodovoda
18. člen
Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov pri gradnji
vodovoda ni možen izkop, se izvede vrtanje z uvleko zaščitne
cevi, v katero se uvleče vodovodno cev. Dolžina zaščitnih cevi
je odvisna od velikosti vodovoda (d, DN) in od materiala cevi.
Praviloma se zaščitna cev izvaja do dolžine 30 m, za večje
razdalje se priporoča izdelava kolektorja. Presek zaščitne cevi
mora biti pri ceveh preseka do DN 50 mm povečan za 5 cm,
pri ceveh večjih od DN 50 mm pa povečan za 20 cm. Trasa
vodovoda pred vstopom v zaščitno cev in za izstopom iz nje
mora biti zamaknjena tako, da je možen izvlek cevi. Zaščita
pred možnim onesnaženjem se praviloma doseže z zadostnimi odmiki vodovoda od možnih virov onesnaženja, z vgradnjo
vodovoda v zaščitne cevi, oziroma z glinenim nabojem.
19. člen
Toplotna zaščita vodovodov je zaščita vodovodov proti
segrevanju in ohlajanju. Vodovodi morajo biti zaščiteni proti
toplotnim vplivom tako, da se temperatura vode pri minimalnem
pretoku ne spreminja za več kot 3 °C. Vodovodi, ki potekajo
po zemljišču, morajo biti položeni v globini najmanj 1,1 m od
dokončno urejenega nivoja zemljišča, merjeno od temena cevi.
Vodovodi, ki potekajo v kolektorjih, morajo biti zaščiteni proti
kondenzaciji.
Vgradnja armatur, fazonov, spojnih elementov in merilno
regulacijske opreme
20. člen
Fazonski kosi in armature morajo biti izdelani iz nodularne
litine, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito minimalne debeline
250 mm.
Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti
vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti STD, STD
Ve ali UNI Ve spoj. Opremljeni morajo biti s primernimi tesnili
v skladu z EN 681-1. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM
elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo.
Spojka za univerzalni spoj mora biti izdelana iz litine GGG
400, z mehansko razstavljivim spojem, z epoksi zaščitnim
premazom, pritrdilnim materialom iz nerjavnega jekla in opremljena z odgovarjajočimi NBR tesnili. Vse v skladu z ISO 2531.
Za spajanje dveh ravnih koncev cevi enakih premerov iz
istega materiala pa tudi dveh ravnih koncev cevi iz različnih

55 / 24. 7. 2015 /

Stran

6389

materialov, se uporabljajo enojne oziroma dvojne univerzalne
spojke za vse kombinacije materialov brez izjem.
Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne
gume s kovinsko ojačitvijo. Za ves material je potrebno preložiti
slovenski certifikat za primernost za stik s pitno vodo.
Vsi vgrajeni fazoski kosi, armature, spojni elementi in merilno regulacijska oprema morajo biti po načinu vgradnje, spajanja in funkcionalne unifikacije prilagojeni že vgrajeni opremi
vodovodnega omrežja. Tehnično specifikacijo te opreme potrdi
upravljavec v dogovoru z investitorjem.
21. člen
Loki in odcepni kosi morajo biti zavarovani proti izvleku z
betoniranim blokom. Velikost betonskega bloka je odvisna od
preseka cevovoda, obratovalnega tlaka in trdnosti zemljine.
Velikost in obliko betonskega bloka se določi v projektu. Betonski blok se lahko nadomesti z varovalnimi oklepi in posebnimi
zobatimi obroči, vendar le s soglasjem upravljavca.
22. člen
V stene vodohranov in jaškov se smejo vgrajevati le litoželezni oziroma INOX fazonski kosi.
23. člen
Vijaki, vrata, ograje, stopnice in drugi ključavničarski izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodne objekte, morajo biti izdelani
iz nerjavečih materialov.
24. člen
Zasuni morajo biti vgrajeni na vsakem odcepu, na vsakem
priključku za hidrant, zračnik, blatnik ali čistilni kos, neposredno
na cevovodu pa tako, da je možno nadzorovati posamezne
odseke, veje ali sektorje vodovoda. V omrežje se morajo vgrajevati zasuni z elastičnimi zapornimi elementi (gumirani EV
zasuni) in kroglični ventili.
Vsi zasuni nad DN 250 mm morajo imeti vgrajen obtok
z obtočnim ventilom. Tako zasuni kot obtočni ventili morajo
biti opremljeni z ročnim kolesom. Zasuni se morajo v omrežje
vgrajevati tako, da so na eni strani spojeni z gibljivim spojem.
Gibljivi spoj mora biti praviloma za zasunom, gledano v smeri
toka vode. Zasuni nad DN 200 mm morajo biti zabetonirani.
25. člen
Zasuni do DN 150 mm se lahko vgrajujejo neposredno
z zasutjem z vgradno garnituro in litoželezno cestno kapo. Za
vse večje zasune se mora zgraditi betonski jašek. Izjemoma se
vgrajuje večje profile zasunov brez jaška le v terenu z visoko
talno vodo ali tam, kjer je nevarnost posedanja jaška.
26. člen
Nepovratni ventili morajo biti vgrajeni na priključkih za
vodomerom, da je preprečen povratek vode oziroma onesnaženje javnega omrežja iz naprav uporabnika in povsod tam, kjer
se želi preprečiti, da bi se cevovod ne izpraznil kadar ni pod
tlakom. Objekti, ki imajo dva ali več priključkov, morajo imeti na
vseh priključkih vgrajene nepovratne ventile.
27. člen
Čistilni kosi morajo biti vgrajeni pred vodomeri in pred
razbremenilniki tlaka.
28. člen
Na cevovodu morajo biti zagotovljena mesta za območne
meritve pretokov. V ta namen se na pomembnejših odcepih primarnega vodovodnega omrežja ali neposredno na primarnem
vodu vgradijo jaški velikosti 2 × 2 m z vgrajenim industrijskim
vodomerom ali induktivnim merilcem pretoka, ki morata biti
prilagojena možnosti brezžičnega prenosa podatkov.
29. člen
Na vseh mestih na cevovodu, kjer se nabira zrak, morajo
biti vgrajeni zračniki. Vgrajujejo se zračniki podzemne izvedbe,
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pokriti s cestno kapo. Izjemoma, kjer to ni mogoče, se vgradijo
v betonskem jašku in so lahko avtomatski z eno ali dvema
kroglama. V primeru vgradnje v betonskem jašku je pred zračnikom potrebno vgraditi zasun.
30. člen
Cevovodi morajo biti na najnižjih točkah opremljeni z blatniki. Izpust blatnika mora biti opremljen z žabjim pokrovom, ki
mora biti vgrajen v zaščitni betonski niši.
31. člen
Cestne kape zasunov in podzemnih hidrantov morajo biti
zabetonirane. Velikost betonske plošče pod cestno kapo mora
biti prilagojena velikosti cestne kape.
Jaški
32. člen
V sklopu vodovodnega omrežja se morajo večji zasuni,
izjemoma zračniki, razbremenilniki, regulatorji tlaka, vodomeri
ali merilci pretoka vgraditi v jaške.
33. člen
Dolžina jaška na vodovodnem omrežju je enaka vsoti
dolžin vseh vgrajenih elementov oziroma fazonov + 40 cm,
vendar ne more biti manjša od 120 cm na cevovodih do DN
150 mm, oziroma 150 cm na cevovodih do DN 250 mm in
180 cm na cevovodih nad DN 250 mm preseka. Širina jaška
je enaka vsoti dolžin vseh vgrajenih elementov na odcepu +
1/2 preseka cevi v osi cevovoda + 80 cm, vendar ne more
biti manjša od 120 cm na cevovodih do 150 mm, 150 cm na
cevovodih do 250 mm in 180 cm na cevovodih nad 250 mm
preseka. Višina jaška mora biti najmanj 170 cm, cevi in ostali
vgrajeni elementi morajo biti vgrajeni 0.5 m nad dnom jaška.
Dno jaška mora biti betonsko, oziroma izjemoma iz gramoznih
krogel DN 10–50 mm v debelini najmanj 20 cm. Velikost vstopne odprtine mora biti 60 × 60 cm. Odprtina mora biti locirana
v kotu jaška, zapirati pa se mora s standardnim litoželeznim
pokrovom težke oziroma lahke izvedbe, odvisno od obremenitve. Če so v jašku vgrajeni fazonski elementi težji od 150 kg,
mora jašek imeti tudi montažno odprtino najmanjše velikosti
80 cm × 80 cm, neposredno nad težkim elementom. Montažna odprtina se mora zapirati z litoželeznim pokrovom, pri
čemer mora nosilnost pokrova odgovarjati prometni ureditvi.
Če na jašku ni montažne odprtine, se napravi strop jaška iz
armiranobetonskih gredic ali plošč, ki jih je možno odstraniti.
Vstop v jašek mora biti opremljen z lestvijo. Nosilna drogova
lestve morata biti iz cevi preseka 40 mm, vstopne prečke pa
preseka 25 mm v razmaku 300 mm. Lestev mora biti iz nerjavečega materiala pritrjena na steno jaška. Jaški v zemljiščih
s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh vstopne (montažne)
odprtine mora biti nad visokim nivojem vode. V dnu jaška
mora biti poglobitev za črpanje vode. Jaški v zemljiščih brez
talne vode morajo imeti urejen izpust vode iz jaška. Nad ploščo jaška mora biti najmanj 30 cm nasipa.
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35. člen
Na označevalnih tablicah se, poleg oddaljenosti armature ali podzemnega hidranta od označevalne tablice, navede še podatke o vrsti armature in o velikosti vodovoda. Za
označevanje vodovodnih armatur in podzemnih hidrantov se
uporabljajo označevalne tablice po standardu, ki določa mere,
obliko, vsebino in izvedbo označevalne tablice. Za označevanje
vodovodnih armatur in podzemnih hidrantov se uporabljajo
označevalne tablice po veljavnih standardih.
Hidranti
36. člen
Hidranti se smejo uporabljati izključno za potrebe gašenja
požarov. Za ostale namene se hidranti ne smejo uporabljati,
koristijo se lahko le odjemna mesta, ki jih odredi upravljavec
vodovoda. Hidranti se vgrajujejo na vodovodno omrežje. Na
priključku morajo imeti zasun. V naseljih s pretežno stanovanjsko gradnjo se vgrajujejo na razdalji do 150 m. Na območju
razpršene gradnje se hidranti praviloma ne vgrajujejo. Najmanjši prerez cevovoda, na katerega se lahko priključi hidrant,
je 80 mm.
Hidranti so po načinu vgradnje podzemni in nadzemni.
Nadzemni se vgrajujejo povsod, kjer ne ovirajo prometa in ne
omejujejo funkcionalnosti zemljišča. Zaradi izpostavljenosti je
obvezna vgradnja nadzemnih hidrantov lomljive izvedbe. Podzemne hidrante se sme zasipati le z gramoznim materialom.
Vrh glave podzemnega hidranta mora biti 10–20 cm pod niveleto zemljišča. Hidrantne kape pri podzemnih hidrantih morajo
biti zabetonirane. Velikost betonske plošče pod hidrantno kapo
mora znašati 40 × 50 × 10 cm z odprtino v sredini za hidrantno
kapo. Zabetonirano mora biti tudi podnožje (N kos), na katerega je vgrajen hidrant.
Omrežja, ki služijo izključno napajanju hidrantov, so lahko
javna ali zasebna. Javna so primarni ali sekundarni cevovodi
z vgrajenimi hidranti in potekajo po javnem ali zasebnem zemljišču, vzdržuje jih upravljavec vodovoda. Grajena morajo
biti tako, da je zagotovljeno kroženje vode. Zasebna hidrantna
omrežja so del uporabnikovega omrežja in se nahajajo za merilnim mestom. Vzdržujejo jih uporabniki.
Preizkušanje cevovoda in dezinfekcija

Označevanje vodovodnih armatur

37. člen
Na vsakem novozgrajenem vodovodu se morata opraviti
tlačni preizkus in dezinfekcija vodovoda z izpiranjem, ki ga
mora izvesti pooblaščena oseba ali usposobljen predstavnik
upravljavca javnega vodovoda v skladu z navodili pristojnega
državnega inštituta. V primeru, ko se že s spiranjem s pitno
vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom
za dezinfekcijo ni potrebna. O uspešno opravljenem tlačnem
preizkusu in dezinfekciji pitne vode se napiše zapisnik, ki ga
morajo podpisati izvajalec preskušanja in nadzorni organ. Zapisnik je sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega
dovoljenja. Izvajalec del mora pred uporabo od pooblaščene
inštitucije pridobiti tudi potrdilo o ustreznosti pitne vode.

34. člen
Vodovodne armature in podzemni hidranti, vgrajeni v
vodovodnem omrežju, morajo biti označeni z označevalnimi tablicami. Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem
mestu v bližini vgrajene armature, na višini najmanj 2,4 m.
Označevalne tablice morajo biti pritrjene na stalne objekte.
Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica označuje, ne sme biti večja od 15 m. Označevalne tablice morajo biti
nameščene na zidove zgradb, na drogove javne razsvetljave,
ali na samostojen drog, namenjen namestitvi označevalne
tablice za vodovod. Označevanje armatur, vgrajenih v objekte
se izvede z nalepkami s številkami iz strojnega načrta tako, da
vsaka armatura dobi svojo označevalno številko.

38. člen
Tlačni preizkus je časovno in tehnološko točno določen
postopek, s katerim se preverja tesnost cevovoda. Tlačni preizkus se opravi na vsakem novozgrajenem ali obnovljenem
vodovodu. Tlačna preizkusa za sekundarni (razvodni) cevovod
in priključke se izvedeta ločeno.
Sistemski preizkusni tlak (STP) za cevovode v centralnem
vodovodnem sistemu znaša 14 bar. Do izvajanja predpreizkusa
mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7 bar,
neprekinjeno 24 ur. Po izvedenem predpreizkusu se izvede
preizkus tako, da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh
do DN 400 v 30-minutnih razmakih merita padec tlaka in količina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Čas glavnega
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preizkušanja za cevovode do DN200 je tri (3) ure. Preskus je
uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bara.
Preizkušanje vodnih celic
39. člen
V območju vodne celice pod gladino vode se uporablja
postopek tesnosti z oznako »W«. Navedeni postopek predvideva čas trajanja preizkusa vodotesnosti z vodo v trajanju 2 min
za vsak 1 m3 koristnega volumna vodne celice. Preizkušanje
vodnih celic se izvaja po naslednjih korakih:
– preizkus vodotesnosti se izvaja po vgradnji opreme in
cevovodov, vendar pred izvedbo notranjih izolacijskih premazov in pred izvedbo hidroizolacije zunanjih sten;
– vodna celica mora biti pred preizkusom popolnoma čista;
– celica vodohrana se napolni s čisto vodo do predvidene
višine, hitrost polnitve ne sme presegati 60 m3/uro;
– po napolnitvi vodne celice z vodo sledi čas umirjanja v
trajanju najmanj 60 ur, v tem času pride do popolne prepojitve
rezervoarja oziroma betona;
– vso vsrkano vodo je potrebno nadomestiti z dolivanjem,
na kar se označi višina – gladina vode;
– višina vode se opazuje in kolikor se v predpisanem času
opazovanja ne zniža za več kot 3 mm, je tesnost vodne celice
v dovoljenih mejah oziroma je vodna celica tesna.
Postopek je potrebno zapisniško beležiti.
Kolikor preizkus tesnosti ni uspešen, je potrebno vodno
celico izprazniti in pristopiti k sanaciji poškodovanih – slabih
mest. Po sanaciji je potrebno postopek ugotavljanja tesnosti
ponoviti.
Daljinsko upravljanje in nadzor objektov in naprav
40. člen
Vse ključne objekte na vodovodnem sistemu je potrebno
opremiti s sistemom daljinskega nadzora in upravljanja ter
povezati na centralni nadzorni sistem izvajalca javne službe.
Ključne objekte vodovodnega sistema določi upravljavec v
dogovoru z Občino. Pri tem je potrebno upoštevati obratujoči
vzpostavljeni sistem daljinskega nadzora in upravljanja tako
na posameznih objektih, kot tudi v nadzornem centru vodenja. Programska oprema nadzornega sistema mora z objekti
komunicirati preko uveljavljenega upravljavčevega sistema.
Nadzorni sistem mora omogočati pregled delovanja vodovodnega sistema tudi s centra in drugih lokacij povezanih na
centralni računalnik.
Zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri vključevanju
novih objektov v sistem:
– programska in računalniška oprema mora biti tehnološko uveljavljeni in sodobni;
– krmilni sistem mora biti harmoniziran z obstoječim delujočim sistemom;
– v objektu mora biti omogočeno lokalno upravljanje vseh
elementov oskrbe s pitno vodo;
– v primeru izpada centralnega nadzornega sistema morajo medsebojno odvisni objekti vzpostaviti medsebojno komunikacijo;
– programska oprema mora omogočati obdelavo vseh
signalizacij in vseh tehnoloških parametrov priključenih oziroma
prikazovanih na nadzornem sistemu;
– vsak objekt mora vsebovati tehnološko shemo s prikazanimi vgrajenimi elementi;
– lastnosti vgrajenih elementov morajo biti zapisane v
obstoječo bazo podatkov.
III. VODOVODNE NAPRAVE IN OBJEKTI
Vodni vir
41. člen
Vodni vir je izvor vode, ki je na zemeljski površini ali
pod njo dosegljiva kot pitna voda. Za oskrbo s pitno vodo se
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uporabljajo izviri, podtalnice v naplavinah, podzemne vode v
zakraselih in razpokanih kameninah, površinske akumulacije,
reke in umetne infiltracije vode v podtalnico jezera.
Zajetje
42. člen
Zajetje je inženirski gradbeni objekt za higienično zajemanje vode za preskrbo prebivalstva s pitno vodo. Glede na
tip vodnega vira ločimo kaptažna zajetja, kjer se zajema voda
iz posameznih vodonosnih slojev, vodnjake, ki so lahko kopani
ali cevljeni in služijo za direktno dostopanje do vodnih količin
podtalnice ter vrtine, ki se izvrtajo v vodonosno kamnino.
Zajetje mora biti v najožjem pasu, ki predstavlja območje
z najstrožjim režimom varovanja in zajema površino najmanj
10 × 10 m, ograjeno in opremljeno z opozorilnimi tablami.
Dostop do zajetja imajo lahko le pooblaščene osebe upravljavca in druge z zakonom pooblaščene osebe. Vsako novo
zajetje pitne vode mora biti pred uporabo pregledano, voda za
zajem pa analizirana na skladnost s predpisi.
Črpališče
43. člen
Črpališče je inženirski gradbeni objekt za prisilni transport
vode ter pripravo vode, če se le ta ne pripravlja v vodarni. Do
črpališča mora biti zagotovljeno dostopanje z osebnimi in dostavnimi vozili. Objekt mora biti ograjen. Velikost ograjenega
območja mora biti taka, da omogoča nemoteno vzdrževanje
objekta. Črpališče mora biti najmanjših tlorisnih dimenzij, nujnih za vgradnjo potrebne opreme. Objekt je lahko podzemne
ali nadzemne izvedbe, zidan ali izdelan iz lahkih montažnih
elementov, postavljen na betonski temelj, streha klasična eno
ali dvokapnica. Objekt mora zadostiti arhitektonsko-urbanističnim pogojem glede vklopa v prostor. Urejen mora biti odvod
padavinske vode. Pri podzemnih izvedbah veljajo zahteve, opisane v poglavju jaški. Pri podzemni izvedbi je treba predvideti
vstopno odprtino za transport in montažo opreme, zagotoviti je
treba vnos črpalnega sklopa, drenažo jaška z iztokom v odvodni kanal, gretje in prisilno prezračevanje jaška. Če je odvodni
kanal višji od jaška in ni možno zagotoviti drenažnega odtoka,
je treba predvideti drenažno črpalko, ki se vklaplja glede na
nivo vode v jašku.
Zmogljivost črpalk mora biti določena na podlagi srednje
urne porabe, maksimalne urne porabe ter požara, če se rešuje
neposredno iz tlačnega cevovoda. V primeru, ko je požarna varnost zagotovljena iz drugih virov, se zmogljivost črpalk
ustrezno zmanjša. Predvideni črpalni sklop naj bo sestavljen iz
ustreznega števila frekvenčno reguliranih črpalk za srednjo in
maksimalno porabo in iz dodatne črpalke za potrebe požara.
Črpalni sklop mora biti kompaktne izvedbe, predviden za vgradnjo na betonski podstavek in opremljen z osnovno armaturo
in tlačnimi senzorji ter s tlačno posodo ustrezne prostornine. V
objektu je treba predvideti vse cevne povezave, vključno z obtočnim vodom. Predvideti je treba vso potrebno zaporno in varovalno opremo črpalk, zaporno armaturo na dotoku in iztoku,
varovalno opremo za preprečitev hidravličnih udarov, opremo
za preprosto montažo in izgradnjo delov opreme, opremo za
preprečevanje vibracij, opremo za preprečitev previsokih tlakov
v sistemu in opremo za merjenje parametrov.
Krmiljenje črpalk mora biti opremljeno z varnostnimi funkcijami, s katerimi se črpalke izklopijo, če pride do padca sesalnega pritiska ali pri nedopustnih pogojih pretokov. Krmilni
sistem mora preprečiti nepotrebne ponovne vklope, izklope ali
spremembe vrtljajev črpalk. Črpalke morajo biti izbrane tako,
da so izključeni sledeči obratovalni pogoji:
– kavitacija;
– nestabilnost v obratovanju (nenormalni pretoki med
različnimi stopnjami pretoka);
– preobremenitev (nesorazmerno povečanje porabe energije).
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Zagon in zaustavljanje črpalk se izvaja z napravami
za mehko zaganjanje ali z napravami za regulacijo vrtljajev.
Vgrajuje se lahko samo vrste in tipe črpalk, katere vgrajuje
upravljalec in za katere ima upravljalec zagotovljen servis in
nadomestne dele.
Emisije hrupa zaradi obratovanja črpališč ne smejo presegati dovoljenih nivojev po veljavnih predpisih.
Za potrebe notranjega in uradnega državnega nadzora
mora biti predvideno ustrezno odjemno mesto za odvzem
vzorcev vode, locirano za črpalnim sklopom. V objektu mora
biti vgrajena električna oprema za pogon naprav, razsvetljavo,
ogrevanje in prezračevanje, oprema za nadzor delovanja in
brezžični prenos podatkov v nadzorni center. Za telemetrijsko
posredovanje podatkov se vgradi anteno.
Priključna električna omara z meritvami mora biti predvidena v ustrezni izvedbi in stopnji zaščite glede na predvideno
zasnovo objekta. Nameščena mora biti na mestu, dostopnem
distributerju električne energije. V črpališču morajo biti poleg
standardne opreme obvezno vgrajeni tudi merilci pretoka, merilci obratovalnih ur črpalk, merilci tlaka, indikatorji klora v objektu, če je poleg črpališča tudi dezinfekcijska postaja, preklopni
moduli na jeklenkah za klor, fazni vektorji proti izpadu faze,
oprema za daljinski nadzor in prenos podatkov – telemetrija, ki
jo določi upravljavec, merilci motnosti ter sistem za iztok motne
vode v naravni vodotok v primeru pričakovane motnosti.
Prenos podatkov med črpališčem in vodohranom je pravilom kabelski, lahko je tudi brezžični – radijski.
Vodohran
44. člen
Vodohran je inženirski gradbeni objekt za hranjenje zaloge pitne vode za normalno potrošnjo in požarno rezervo.
Funkcija, oblika, prostornina in način gradnje morajo zagotavljati zdravstveno ustreznost in popolno tesnost vodnih celic.
Zagotovljena morata biti dostop do vodohrana z vozili za vzdrževanje ter zavarovanje dostopa pred nepoklicanimi. Vodohran
mora imeti najmanj dva ločena vodna sektorja, ki morata biti
naravno ali prisilno prezračevana in osvetljena. Zračniki morajo
biti izvedeni tako, da je onemogočen vnos škodljivih substanc v
vodne celice, priključeni morajo biti na drenažno cev, z odtokom
izven območja vodohrana. Z uporabo primernih materialov
mora biti preprečena kondenzacija sten vodnih, vstopnih in
armaturnih celic, premazi vodnih celic morajo izpolnjevati sanitarno-higienske pogoje. Vse odprtine (razen vrat) morajo biti
zaprte z mrežico iz nerjavečega jekla. Dovod električne energije mora biti izveden po predpisih za vlažne in mokre prostore.
Proti ležni vodohrani morajo biti na dotočno-iztočnem vodovodu
opremljeni z dvosmernim merilcem pretoka, iztočni vodovod
mora biti opremljen s pipo za jemanje vzorcev na dostopnem
mestu. Objekt mora biti toplotno in vodno izoliran. Opremljen
mora biti z avtomatiko ter napravami za prenos podatkov iz
črpališča oziroma do dispečerskega centra. Prostornina vodohrana se določi na podlagi fluktuacije vode v dnevu največje
porabe vode, z 20 % dodatkom za nujno potrošnjo (motnje pri
obratovanju) in požarno rezervo.
Razbremenilnik in reducirni ventil
45. člen
Razbremenilnik je inženirski objekt za izničenje obratovalnega tlaka v cevovodu. Pred napravo mora biti nameščen
vmesni rezervoar zmogljivosti največ 1/100 povprečne dnevne
porabe pitne vode. Vmesni rezervoar mora imeti razmerje med
višino in dolžino (merjeno od mesta dotočne cevi do mesta
odvzema cevi) največ 1:1 oziroma najmanj 1:0,75. V tlorisnem
pogledu je dotočno in odvzemno cev treba vgraditi tako, da sta
locirani diagonalno na nasprotnih straneh, padec dna rezervoarja pa poteka proti odvzemni cevi z najmanj 20 % naklonom.
Nivo vode v vmesnem rezervoarju se regulira s kotnim
izlivnim ventilom, ki ima vgrajen plavač in je nameščen na
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dotočni cevi. Vmesni rezervoar mora imeti na stropu vstopno
odprtino, zaprto z vodotesnim in antikorozijsko zaščitenim pokrovom ter odzračevalnik z zračnim filtrom.
Reducirne ventile se z ostalo pripadajočo opremo vgrajuje
v jaške. V smeri toka vode je najprej vgrajen zaporni ventil,
zatem si sledijo: lovilec nesnage, hidravlični ventil z manometri, varnostno-izpustni ventil, montažno-demontažni element in
zaporni ventil.
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati navodila proizvajalca, predvsem montažne sheme obvoda pri cevovodih večjega
preseka.
Jašek z vgrajenim reducirnim ventilom mora imeti urejen
praznotok.
Vodovodni priključek
46. člen
Vodovodni priključek stavbe na javni vodovod je del vodovoda, ki se nahaja med javnim vodovodnim omrežjem in
vodomerom pri uporabniku in ni objekt oziroma oprema javne
infrastrukture. Meja med vodovodnim priključkom in interno
vodovodno inštalacijo je vodomer.
Vodovodni priključek ali sprememba obstoječega priključka se izvede po projektni dokumentaciji ali risbi in soglasju
upravljavca javnega vodovoda ob nadzoru predstavnika upravljavca.
Pred zasipom vodovodnega priključka je obvezna izvedba
tlačnega preizkusa, ki ga izvede izvajalec del in izvedba geodetskega posnetka, ki ga izdela pooblaščeno podjetje ter ga
preda upravljavcu javnega vodovoda.
47. člen
Vodovodni priključki so po namenu lahko stalni priključki,
namenjeni stalni dobavi vode za potrebe gospodinjstev, industrije in javne porabe (pranje cest, zalivanje parkovnih površin,
polnjenje cistern), začasni priključki, namenjeni za začasne
potrebe, kot so sejmi, različne krajevne prireditve, gradbiščni
priključki itd. in so po posebni pogodbi časovno omejeni ter provizorični priključki, namenjeni za dobavo vode stalnim odjemalcem v času vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju.
48. člen
Sestavni deli vodovodnega priključka so priključni in zaporni elementi na mestu priključka na javni vodovod s pripadajočimi spojniki, vgradno garnituro in cestno kapo, priključna in
zaščitna cev z vsem pripadajočim materialom, zaporna armatura pred vodomerom, nepovratni ventil kot vložek v vodomer ali
kot posebna armatura pri vodomerih od DN 50 dalje, vodomer
in zaporna armatura z izpustom za vodomerom, kot sestavni
del interne vodovodne inštalacije.
49. člen
Priključna cev mora biti izvedena v padcu v smeri proti
priključku na javni vodovod zaradi odzračevanja. Padec proti
objektu je dopusten le v primeru, če je zagotovljeno odzračevanje prek zračnikov, vgrajenih na javnem vodovodu.
Sprememba nivelete priključne cevi do vključno DN
80 mm se zaradi poteka drugih komunalnih vodov lahko spremeni do ± 1 m od osnovne linije brez vgradnje zračnikov ali
blatnikov. Za večje dimenzije priključnih cevi je v teh primerih
obvezna vgradnja armaturnih elementov.
Priključna cev mora potekati pravokotno na objekt ali
vzporedno z objektom. V primeru vzporednega poteka mora
biti odmik priključne cevi od objekta 1–2 m.
Priključna oziroma zaščitna cev mora biti na območju,
kjer je vgrajena v zemljišče, položena na peščeno posteljico
debeline 10 cm – frakcije 0–8 mm ter obsuta in zasuta z enakim
materialom v višini najmanj 20 cm nad temenom cevi.
Trasa priključne cevi mora potekati po funkcionalnem zemljišču priključenega objekta in po javnih zemljiščih. Izjemoma
lahko trasa poteka tudi prek drugih zemljišč, vendar mora v
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Št.

tem primeru naročnik priključka pridobiti pisno soglasje lastnika
tega zemljišča k nameravanemu posegu.
Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi vgrajen opozorilni trak s
kovinskim vložkom in napisom »Pozor vodovod«.
Priključne cevi do vključno DN 50 morajo biti PE tlačne
stopnje PN 12.5 in vgrajene v zaščitni cevi. Material zaščitne
cevi je PVC ali PE. Tlačna stopnja zaščitne cevi je najmanj PN
6. Velikost zaščitne cevi za priključno cev do DN 32 (d 40) je
velikost zaščitne cevi najmanj d 75, za priključno cev do DN 40
(d 50) je velikost zaščitne cevi najmanj d 90, za priključno cev
do DN 50 (d 63) je velikost zaščitne cevi najmanj d 110.
Zaščitno cev je glede na vrsto materiala priključne cevi
dovoljeno vgrajevati v največ treh krivinah, katerih polmer je
določen s pogojem proizvajalca cevi. Prostor med notranjo
steno zaščitne cevi in zunanjo steno vodovodne cevi mora biti
elastično zatesnjen zaradi preprečitve vdora vode v merilno
mesto. Prehodi zaščitne cevi med stenami objekta in pri vstopu
v merilno mesto morajo biti trajno elastično zatesnjeni.
Preseki priključkov in vodomerov
50. člen
Presek priključnega cevovoda in vodomera določi projektant interne vodovodne inštalacije na podlagi izračuna pretoka
vode po obremenilnih vrednostih (OV) v okviru standardnih
dimenzij, navedenih v prejšnjih poglavjih tega pravilnika. Ne
glede na izračun je najmanjša velikost priključne cevi DN 25
(d 32), najmanjša velikost vodomera pa DN 20.
Na območju Občine Ivančna Gorica se lahko vgrajujejo
vodomeri z naslednjimi karakteristikami:
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lahke izvedbe, izveden tako, da onemogoča vtok meteorne
vode ter prirejen za lahko ročno odpiranje. Betonski jašek
mora imeti vgrajena nerjaveča vstopna železa ali lestev. V
vodomerni jašek se v smeri dotoka vgradijo naslednji spojni
elementi in armature: zaporni element (krogelna pipa ali
zasun), vmesni del pred vodomerom (po potrebi), nepovratni ventil kot vložek k vodomeru ali kot samostojni element
(pri večjih vodomerih), lovilec nečistoč, vodomer in zaporni
element (krogelna pipa ali zasun) z dodatnim izpustom.
Interna vodovodna inštalacija mora biti izvedena tako, da je
onemogočen dotok vroče in onesnažene vode do vodomernega mesta. Za zapornim elementom za vodomerom se v
vodomerni jašek lahko v primeru visokega tlaka v cevovodu
vgradi regulator tlaka. V vodomerni jašek ni dovoljeno nameščati drugih naprav (razni filtri ipd.)
Vgrajujejo se lahko samo vodomeri, kakršne vgrajuje
izvajalec javne službe. Do DN 50 volumetrični, DN 50 in večji
pa eno tokovni, vsi najmanj razreda točnosti C in opremljeni z
impulznim izhodom in spojeni z radijskim modulom za daljinsko odčitavanje v kompaktni izvedbi. Vgrajeni radijski moduli
morajo omogočati sprejemanje podatkov z obstoječo opremo
izvajalca javne službe.
52. člen
Pri večstanovanjskih stavbah morajo biti interni vodomeri
opremljeni z napravami za prenos podatkov do centralne računske enote. Prenos podatkov je lahko preko ožičenja ali z
brezžičnim načinom. Način in obliko zajema podatkov iz centralne računske enote določi upravljavec.
53. člen
Vsa montažna dela pri izvedbi vodovodnega priključka,
vključno s priključitvijo na glavni vodovod, položitvijo priključne
cevi in vgradnjo obračunskega vodomera, izvede izvajalec
javne službe, na stroške uporabnika.
Pred zasipom cevi je obvezna izdelava katastra hišnega
priključka skladno z X. poglavjem tega pravilnika.

Vodomer DN (mm) Pretok Qn (m3/h)

Vgradna dolžina
(mm)

20

2,5

190

25

6,3

260

32

6,3

260

VIII. TEHNIČNO DOBAVNI POGOJI

40

16

300

50

25

270

65

40

300

80

63

300

100

100

360

150

160

450

54. člen
Priključitev uporabnika na vodovod je možna, če je kota
tlačne črte pri največji potrošnji v vodovodnem omrežju najmanj
20 m nad koto najvišjega izliva v objektu, ter če uporabnik s
predvidenim odvzemom vode ne bo presegel pretočnih zmogljivosti sekundarnega omrežja.
Ob priključitvi objekta, ki je že priključen na lokalni vodni
vir, je potrebno izvesti fizično ločitev internih instalacij s ciljem
ločiti uporabnikove dosedanje vodne vire (kapnica, vaški vodovod) od vode iz javnega sistema. Fizična ločitev se izvede s
prerezom cevi in vgradnjo zapornega čepa.

Vsi vodomeri morajo imeti veljavno oznako o overitvi. Leto
overitve mora biti enako letu vgradnje.
Izvedba merilnega mesta
51. člen
Merilno mesto mora biti zunaj objekta na upravljavcu
dostopnem mestu in praviloma ne sme biti oddaljeno več
kot 50 m od mesta priključitve na priključno omrežje. V
zemljiščih z visoko talno vodo je dovoljeno graditi le tipske
vodotesne vodomerne jaške s poglobitvijo na dnu za črpanje
vode. Vodomerni jašek vzdržuje lastnik. Merilno mesto se
izvede kot zunanji vodomerni jašek, lociran izven prometnih
površin, praviloma v zelenici, na zemljišču investitorja. Vodomerni jašek je lahko betonske izvedbe kvadratnega tlorisa
svetlih notranjih mer 100 x 100 cm za vgradnjo enega ali
dveh vodomerov, globine najmanj 120 cm ali kot atestiran
gradbeni proizvod. Biti mora ustrezno zaščiten proti zmrzali
ter proti dotoku talne in padavinske vode. Pokrov mora biti

55. člen
Naprave za zvišanje in znižanje tlaka v objektih so del
interne instalacije in se lahko vgradijo le s soglasjem upravljavca. Naprave za zvišanje tlaka se praviloma vgradi za vmesnim
vodohranom s plovcem, v katerega priteka voda iz odjemnega
mesta. Za delovanje teh naprav skrbi lastnik stavbe. Mejna
vrednost, pod katero je potrebno v interno inštalacijo vgraditi
reducirni ventil znaša 5,5 bara. Mejna vrednost, nad katero je
potrebno v interno inštalacijo vgraditi napravo za povečanje
tlaka, znaša 2 bara.
VIII. NOTRANJI NADZOR KAKOVOSTI PITNE VODE
56. člen
Notranji nadzor kakovosti pitne vode mora upravljavec
izvajati v skladu s HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point) standardom.
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IX. NADZOR IN TEHNIČNI PREGLED
57. člen
Nadzor nad gradnjo vodovoda ali vodovodnega priključka izvaja v okviru gradnje nadzornik investitorja. Upravljavec
vodovoda lahko izvaja dodatni nadzor v okviru izvajanja javne
službe. Priključitev priključne cevi na obratujoči javni vodovod
izvede upravljavec na stroške naročnika.
58. člen
Na tehničnem pregledu upravljavec preverja izpolnitve
zahtev, danih s soglasjem.
X. KATASTER VODOVODNIH NAPRAV
59. člen
Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture je
sprotno spremljanje in evidentiranje sprememb na komunalnih
vodih. Prijavo spremembe ali izgradnje novega komunalnega
voda mora investitor predati upravljavcu vodovoda v obliki
elaborata predpisane vsebine pred predajo komunalnega voda
v upravljanje.

Uradni list Republike Slovenije
63. člen
Naprave, za katere odgovarja uporabnik in niso v stanju,
ki ga zahteva ta pravilnik, a kot takšni s svojim delovanjem ne
ogrožajo zdravstvene varnosti uporabnikov, se morajo sanirati
postopoma v roku, ki ga sporazumno dogovorita upravljavec
in uporabnik.
64. člen
Vsi pogoji izdanih soglasij do dneva uveljavitve tega pravilnika ostanejo v veljavi.
65. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih
in zasebnih vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 38/09).
66. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2015-1
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015

Način merjenja
60. člen
Za izmero komunalnih vodov se uporablja GPS metoda
kombinirana s klasično tahimetrično izmero v državnem koordinatnem sistemu. Izvaja se izmera pri odprtem gradbenem
jarku.
Pozicijska natančnost izmerjenih vodov mora biti večja ali
enaka preseku merjenega voda +/-20 cm. Višinska natančnost
mora biti +/-5 cm.

ture:

61. člen
Vsebina elaborata katastra gospodarske javne infrastruk-

– Certifikat;
– Situacija komunalnega voda na katastrski podlagi v
merilu 1:1000;
– Situacija komunalnega voda v merilu 1:500 z vpisanimi snemalnimi točkami, vpisanimi preseki in materiali cevi z
označenimi menjavami presekov in materialov, vrisanimi spremljajočimi objekti na vodovodu ter vrisanimi bližnjimi stavbami
ali objekti. Rezervacijo številk snemalnih točk mora izvajalec
pridobiti pri vzdrževalcu katastra gospodarske javne infrastrukture;
– Situacija komunalnega voda v merilu 1:500 z vpisanimi
nadmorskimi višinami temena cevi in zemljišča nad cevjo;
– Seznam koordinat in nadmorskih višin snemanih detajlnih točk;
– Sheme montaž vozlišč izdelane po navodilih upravljavca.
Elaborat se izdela v analogni in digitalni obliki. Elaborat
podpiše odgovorna oseba geodetskega podjetja, ki je elaborat
izdelalo in potrdi odgovorni geodet.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
Obstoječi objekti in naprave vodovoda, s katerimi upravljavec že upravlja, pa niso v stanju, ki ga zahteva ta pravilnik,
a kot takšni s svojim delovanjem ne ogrožajo zdravstvene
varnosti prebivalstva, se morajo urediti postopoma oziroma ob
redni obnovi ali rekonstrukciji.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

2320.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 2527/4, k.o. 1831 –
Višnje in parc. št. 2531/2, k.o. 1831 – Višnje

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12)
in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 7. seji dne 6. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 2527/4, k.o. 1831 – Višnje
in parc. št. 2531/2, k.o. 1831 – Višnje
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičninah s parc. št. 2527/4 v izmeri 172 m2, k.o. 1831
– Višnje in parc. št. 2531/2 v izmeri 43 m2, k.o. 1831 – Višnje
s tem prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega
dobra in postaneta lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0075/2013-7-412
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2321.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 2527/6, k.o. 1831 –
Višnje in parc. št. 2528/2, k.o. 1831 – Višnje

Št.

2323.
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 2276/2, 2290/5,
2276/3, vse k.o. 1830 – Ambrus

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba
US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10
– ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 6. 7. 2015 sprejel

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba
US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10
– ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 11/15 – UPB1) je Občinski
Svet Občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 6. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 2527/6, k.o. 1831 – Višnje
in parc. št. 2528/2, k.o. 1831 – Višnje

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 2276/2, 2290/5, 2276/3,
vse k.o. 1830 – Ambrus

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na
nepremičninah s parc. št. 2527/6 v izmeri 21 m2, k.o. 1831 – Višnje
in parc. št. 2528/2 v izmeri 17 m2, k.o. 1831 – Višnje s tem prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičninah s parc. št. 2276/2, k.o. 1830 – Ambrus v
izmeri 19 m2, parc. št. 2290/5, k.o. 1830 v izmeri 3 m2 in parc.
št. 2276/3, k.o. 1830 – Ambrus v izmeri 2 m2 s tem prenehajo
biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo
lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 478-0001/2015-3-412
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015

Št. 7113-0046/2015-3-412
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

2322.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 814/6, k.o. 1822 –
Muljava

2324.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1628/2, k.o. 1810 –
Stična

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba
US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10
– ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15, UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 6. 7. 2015 sprejel

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba
US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10
– ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 6. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 814/6, k.o. 1822 – Muljava

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1628/2,
k.o. 1810 – Stična

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičnini s parc. št. 814/6 v izmeri 1192 m2, k.o. 1822
– Muljava s tem preneha biti zemljišče s statusom grajenega
javnega dobra in postane lastnina Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičnini s parc. št. 1628/2 v izmeri 171 m2, k.o. 1810
– Stična s tem preneha biti zemljišče s statusom grajenega
javnega dobra in postane lastnina Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 478-0033/2015
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Št. 7113-0023/2015-3-412
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1517/2 in 1517/3,
vse k.o. 1823 – Dob

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba
US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10
– ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15, UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 6. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1517/2 in 1517/3,
vse k.o. 1823 – Dob
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na
nepremični s parc. št. 1517/2 v izmeri 33 m2, k. o. 1823 – Dob in
parc. št. 1517/3 v izmeri 155 m2, k.o. 1823 – Dob s tem prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta
lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0011/2014-3-412
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

2326.

Uradni list Republike Slovenije
2327.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) ter 2. in 21. člena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu:
ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji
dne 6. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1962/6 in 1962/7,
k.o. 1830 Ambrus
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita zemljišči:
– parc. št. 1962/6 v izmeri 7 m2, k.o. 1830 – Ambrus,
– parc. št. 1962/7 v izmeri 12 m2, k.o. 1830 – Ambrus.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0046/2015-4-412
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05, 126/07,
108/09, 57/12, 110/13) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine
Ivančna Gorica na 7. seji dne 6. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Nepremičnine parc. št. 242/8, k.o. 1822 – Muljava v izmeri
60 m2, parc. št. 241/6, k.o. 1822 – Muljava v izmeri 213 m2 in
parc. št. 231/7, k.o. 1822 – Muljava v izmeri 589 m2, pridobijo
status grajenega javnega dobra v lasti Občine Ivančna Gorica.
Status se v zemljiški knjigi vpiše kot zaznamba javnega dobra.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnje točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0074/2011-6-412
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1962/6 in 1962/7,
k.o. 1830 Ambrus

2328.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra parc. št. 414/2, 414/3 in 414/4, vse k.o.
1810 – Stična

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) ter 2. in 21. člena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu:
ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji
dne 6. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra parc. št. 414/2, 414/3 in 414/4,
vse k.o. 1810 – Stična
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:
– parc. št. 414/4 v izmeri 122 m2, k.o. 1810 – Stična,
– parc. št. 414/3 v izmeri 31 m2, k.o. 1810 – Stična,
– parc. št. 414/2 v izmeri 266 m2, k.o. 1810 – Stična.

Uradni list Republike Slovenije
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0023/2015-4-412
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015:
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

JESENICE
2329.

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

Št.

Št. 007-8/2015-9
Jesenice, dne 10. julija 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r

KRANJSKA GORA
2330.

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

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora – uradno
prečiščeno besedilo (UPB1), Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 43/2014 ter Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kranjska
Gora, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2015, 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

Stran

6397

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 v Prilogi II.
Evropska Komisija je dne 7. 7. 2015 potrdila prejem
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o
identifikacijski številki pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore programom razvoja podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko
obdobje 2015–2020«, se vodi pod identifikacijsko številko:
SA.42430(2015/XA).
Št. 330-11/2015-6
Kranjska Gora, dne 20. julija 2015
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

O B V E S T I LO
o pridobitvi potrdila Evropske Komisije
o prejemu povzetka o državni pomoči
z identifikacijsko številko sheme pomoči
Na podlagi 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 1/06 in spr.) župan Občine Jesenice obvešča, da
je 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) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 2. 7. 2015 posredovala
Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči
v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je Občini Jesenice dne 9. 7. 2015
potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči
z informacijo o identifikacijski številki sheme državne pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore programom razvoja
podeželja v občini Jesenice 2015-2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.42414(2015/XA).
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MOKRONOG - TREBELNO
2331.

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

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 19. člena
Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 –
UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 5. redni
seji dne 17. 6. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Mokronog - Trebelno
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 Mokronog - Trebelno 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 Mokronog - Trebelno
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(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) »mikro podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila
iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili
naravo takih proizvodov;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov,
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno
kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje,
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje
ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje,
izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
(15) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;

Uradni list Republike Slovenije
(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) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo
kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
(22) »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);
(23) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(24) »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 navedenega podjetja samo 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
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EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in
omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Državne pomoči
po skupinskih
izjemah v
kmetijstvu (na
podlagi Uredbe
Komisije (EU)
št. 702/2014)

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

Ukrepi:
Ukrep 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(v skladu s 14. členom Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014);
Ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (v skladu
s 15. in 43. členom Uredbe Komisije
702/2014/EU);
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij (v skladu z 28. členom Uredbe
Komisije 702/2014/EU);
Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih
gospodarstvih (v skladu z 29. členom
Uredbe Komisije 702/2014/EU).
Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost
na kmetiji – de minimis;
Ukrep 6: Podpora delovanju društev
s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
(podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna
zakonodaja s področja javnih financ);
Ukrep 7: Enkratne občinske pomoči
za dijake poklicnih in srednjih kmetijskih
programov.

6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
(1) Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v primerih
ukrepov po členih 14, 15, 28 in 29 Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014, 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 ter imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju občine;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi
komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež na
območju občine;
3) registrirana stanovska društva in interesna združenja
v primeru ukrepa za podporo delovanju društev, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in podeželja na
območju občine in imajo sedež oziroma podružnico v Občini
Mokronog - Trebelno in izvajajo programe pretežno za prebivalce Občine Mokronog - Trebelno.
4) dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva,
ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register
kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
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 na spletni strani občine 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,
c) da ni zavezanec za DDV v skladu s tretjim odstavkom
7. člena.
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:
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– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom (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 16. tega pravilnika, ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 28
in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se
podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU)
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT. 702/2014
13. člen
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
– preprečevanje zaraščanja podeželja in ohranjanje tipične kulturne krajine v občini;
(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;

Uradni list Republike Slovenije
– 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 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);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti, razen traktorjev;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže za nasade nad 0,3
ha skupnih površin);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine in imajo sedež na območju občine ter katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le
ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, vendar najvišji znesek pomoči lahko znaša 5.000
EUR. Vrednost celotne investicije ne sme presegati 50.000
EUR (majhne investicije) brez DDV.
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 za površine 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 ipd.), vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in imajo sedež na območju
občine ter katerih naložba se izvaja na območju občine;
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– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– 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.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.
14. člen
Ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih oziroma
gozdnih 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 kmetijska oziroma gozdna zemljišča, vključena v zaokrožitev na območju občine, so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ležijo na območju
občine in imajo sedež 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.
15. člen
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub
zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami, in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz
prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s
pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
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Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, s sedežem na območju občine
s sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena
v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov
zavarovalne premije.
16. 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);
– investicijska dela.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine, ležijo na območju
občine ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične
kulturne dediščine, ki ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor je le to
potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči za investicijska dela je
10.000 EUR letno.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) Št. 1407/2013
17. člen
(splošne določbe »de minimis« Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
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(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.
18. 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 (200.000,00 EUR).
19. člen
Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
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– 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 oziroma do 10.000 EUR.
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 17. člena tega pravilnika.
20. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, 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:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
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 – UPB, 14/13 – popr.
in 101/13)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti
in materialnih stroškov društev oziroma združenj s področja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne
predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in
delovanjem ni pridobivanje dobička.
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.
Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve
certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na
posvetih, okrogle mize ipd.;
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih
aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih,
organizacija samostojnih prireditev ipd.;
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine
kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in
običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali
mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in
organizacij;
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– materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela
društva oziroma združenja,
– seznam članov.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje podpor ter
zahtevana dokumentacija se podrobneje določijo v javnem
razpisu.
Upravičenci do pomoči:
Registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki
delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in podeželja na območju občine in imajo sedež oziroma podružnico
v Občini Mokronog - Trebelno in izvajajo programe pretežno za
prebivalce Občine Mokronog - Trebelno.
Finančna določbe/intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Ukrep 7: Enkratne občinske pomoči za dijake poklicnih in srednjih kmetijskih programov
Namen/cilj ukrepa:
Enkratne občinske denarne pomoči so namenjene dijakom, vpisanim v poklicne in srednješolske izobraževalne
programe kmetijskih smeri, ki so predvideni za naslednike
kmetij. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna občine za tekoče
leto. Upravičenci, pogoji in merila bodo natančno opredeljeni
v javnem razpisu.
Upravičenci do sredstev:
– udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so
predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec
prejema).
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini
vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
Finančna določbe:
– do 400 EUR na dijaka v tekočem letu.
V. NADZOR IN SANKCIJE
22. člen
(Nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih
po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo
pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni
odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
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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
VI. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog - Trebelno za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 62/08).
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 na spletni strani
občine in oglasni deski občine po pridobitvi potrdila Evropske
komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z
identifikacijsko številko pomoči.
Št. 007-0008/2015
Mokronog, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

MURSKA SOBOTA
2332.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za
južno zbirno cesto Murska Sobota

Na podlagi 60., 61.a člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 in 14/2015 – ZUUJFO) ter na podlagi 21.
in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
– UPB (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo,
49/10 in 39/15) izdajam

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno
cesto Murska Sobota
I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska
Sobota, katerega je izdelalo podjetje ZEU-DNI d.o.o. iz Murske
Sobote. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v
skladu z 61.a členom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postop-
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ku. Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in
dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za
južno zbirno cesto Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/00 z
dne 1. 2. 2000).

– Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15)
izdajam

II.
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o
lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota se
bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na
sedežu Mestnih četrti, Trg zmage 4, Murska Sobota.

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gospodarsko cono
v Černelavcih za območje ČE5

III.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni, in sicer od
četrtka 6. avgusta 2015 do petka 21. avgusta 2015. Ogled
razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske
uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo
organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, v
sredo 19. avgusta 2015 ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale
pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
IV.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega
akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do petka
21. avgusta 2015. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo
pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in
do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.
V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena
in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za
obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na
mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska
Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova
imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej
navesti.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si
Št. 3505-0003/2015-10(182)
Murska Sobota, dne 15. julija 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

2333.

Sklep z javnim naznanilom o javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega
načrta za gospodarsko cono v Černelavcih
za območje ČE5

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb
50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13
in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5, katerega je izdelalo podjetje RATING,
atelje za projektiranje in inženiring Ratnik Oto s.p. iz Murske
Sobote.
II.
Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega
načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5
se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na
sedežu Krajevne skupnosti Černelavci, Zadružna 5, Černelavci, 9000 Murska Sobota.
III.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od četrtka 6. avgusta 2015 do petka 4. septembra 2015. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave
in na oglasni deski Krajevne skupnosti Černelavci. V času
javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih
Vaškega doma Černelavci, Zadružna ulica 5, Černelavci, kjer
je sedež Krajevne skupnosti Černelavci, v sredo 26. avgusta
2015 ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Osnutek
bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.
murska-sobota.si.
IV.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega
akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do petka
4. septembra 2015. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo pisno na
naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in
do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.
V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena
in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za
obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na
mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska
Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova
imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej
navesti.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si
Št. 3500-0002/2015-14(182)
Murska Sobota, dne 15. julija 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
NOVA GORICA
2334.

Sklep o objavi uradnega prečiščenega
besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Goriška lekarna Nova Gorica

Na podlagi 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

SKLEP
1. člen
Sprejme se uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna
Nova Gorica (Uradno glasilo št. 8/93),
– Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradno glasilo št. 3/94),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradno
glasilo št. 11/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 78/14).
2. člen
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Goriška lekarna Nova Gorica se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 007-3/2014-21
Nova Gorica, dne 2. julija 2015
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna
Nova Gorica
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občine Brda,
Kanal, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba ter Renče Vogrsko (v nadaljevanju: ustanoviteljice) urejajo medsebojne
ustanoviteljske pravice, pravni status, razmerja med ustanoviteljicami in zavodom ter temeljna vprašanja v zvezi z organizacijo, delovanjem in financiranjem javnega zavoda Goriška
lekarna Nova Gorica.
2. člen
Imena in sedeži ustanoviteljic so:
– Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica;
– Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo;
– Občina Kanal, Trg svobode 23, Kanal;
– Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, Miren;
– Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga;
– Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.
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2. STATUSNE DOLOČBE
2.1 Ime in sedež javnega zavoda
3. člen
Ime javnega zavoda je: Goriška lekarna Nova Gorica.
Skrajšano ime javnega zavoda je: Goriška lekarna.
Sedež javnega zavoda je: Rejčeva ulica 2, 5000 Nova
Gorica. Javni zavod lahko spremeni ime in sedež samo s soglasjem ustanoviteljic.
Javni zavod je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vl. št. 065/10001400 Srg 199400423.
2.2 Dejavnost javnega zavoda
4. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki
obsega:
– preskrbo prebivalstva in zdravstvenih zavodov ter drugih organizacij z zdravili,
– izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno
pripravo zdravil.
5. člen
Poleg osnovne lekarniške dejavnosti zavod izvaja še:
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi
pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje
zdravja;
– izdajanje veterinarskih zdravil;
– izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih
zdravilnih sredstev;
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Na podlagi prvega odstavka tega člena se v lekarni lahko
izvajajo naslednja strokovna dela:
– preskrba s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za
zdravljenje in varovanje zdravja, prehranskimi izdelki in dopolnili, s predmeti splošne rabe ter svetovanje v zvezi z njihovo
uporabo,
– svetovanje pri predpisovanju, uporabi zdravil in optimiranju zdravljenja z zdravili in svetovanje sprememb terapije v
zdravniškem timu,
– svetovanje pri samozdravljenju,
– svetovanje pri uporabi kombinacij zdravil, prehranskih
dopolnil, hrane in drugih sredstev,
– spremljanje neželenih učinkov zdravil in interakcij,
– farmakoinformativna dejavnost,
– farmacevtska skrb,
– zdravstveno vzgojna in izobraževalna dejavnost,
– znanstveno raziskovalna dejavnost,
– razvoj, izdelovanje in prodaja galenskih izdelkov,
zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, pripravkov oziroma
izdelkov iz zelišč, kozmetičnih izdelkov, čajnih mešanic ter
drugih prehranskih izdelkov in dopolnil, drugih lastnih izdelkov, preverjanje njihove kakovosti in svetovanje v zvezi z
njihovo uporabo,
– priprava otroške hrane in dietetičnih izdelkov,
– izdelava in izdaja veterinarskih zdravil,
– opravljanje storitev kontrolno analiznega laboratorija,
– prodaja farmacevtskih kemikalij, strupov v izvirnem pakiranju, sredstev za dezinfekcijo in dezinsekcijo,
– sodelovanje pri izdelavi strategij na področju zdravstvene dejavnosti, zdravja in zdravega načina življenja in
– druge aktivnosti povezane z zdravili in drugimi izdelki,
zdravstveno dejavnostjo, zdravjem in zdravim načinom življenja.
6. člen
Dejavnosti iz 5. in 6. člena so po standardni klasifikaciji
dejavnosti razvrščene, kot sledi:
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C10.810

Proizvodnja sladkorja

C10.820

Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov

C10.830

Predelava čaja in kave

C10.860

Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil

C10.890

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
drugje nerazvrščenih

C20.130

Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij

C20.420

Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

C21.100

Proizvodnja farmacevtskih surovin

C21.200

Proizvodnja farmacevtskih preparatov

G47.190

Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah

G47.290

Druga trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z živili

G47.650

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igre in zabavo

G47.730

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s farmacevtskimi izdelki

G47.740

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki

G47.750

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

G47.781

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z očali

G47.789

Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah

G47.910

Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

G47.990

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic

J58.110

Izdajanje knjig

J58.140

Izdajanje revij in druge periodike

J58.190

Drugo založništvo

J63.990

Drugo informiranje

L68.200

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin

L68.320

Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

M71.200

Tehnično preizkušanje in analiziranje

M72.190

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije

M73.120

Posredovanje oglaševalskega prostora

M74.900

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti

M75.000

Veterinarstvo

N77.400

Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del

N82.920

Pakiranje

O84.120

Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialno varstvenih storitev, razen
obvezne socialne dejavnosti

P85.320

Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje

P85.421

Višješolsko izobraževanje

P85.422

Visokošolsko izobraževanje

Q86.901

Alternativne oblike zdravljenja

Q86.909

Druge zdravstvene dejavnosti
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2.3 Organizacija javnega zavoda
7. člen
Notranjo organizacijo javnega zavoda, organizacijske
enote ter lokacije, na katerih javni zavod organizira izvajanje
dejavnosti, določi javni zavod s statutom in splošnim aktom o
organizaciji, ki ga sprejme svet zavoda.
3. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
8. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet javnega zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Javni zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa
zakon, statut ali splošni akt javnega zavoda.
3.1 Svet javnega zavoda
9. člen
Javni zavod upravlja svet javnega zavoda, ki ima 13 članov in ga sestavlja:
– sedem predstavnikov občin ustanoviteljic, od katerih
imenuje mestna občina dva, ostale občine pa po enega predstavnika,
– pet izvoljenih predstavnikov zaposlenih v javnem zavodu,
– en predstavnik uporabnikov.
Mandat članov sveta javnega zavoda traja štiri leta, po
preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani oziroma
izvoljeni. Posamezen član sveta zavoda je lahko izvoljen največ za dva mandata.
10. člen
Občine ustanoviteljice imenujejo svojega predstavnika v
skladu s svojim statutom in poslovnikom.
Predstavnika uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije v skladu s svojimi splošnimi akti.
Zaposleni v javnem zavodu volijo svoje predstavnike na
neposrednih in tajnih volitvah. Sklep o razpisu volitev se objavi
na spletnih straneh in oglasnih deskah vseh organizacijskih
enot javnega zavoda, izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje
število glasov.
Podrobnejša določila o volitvah javni zavod uredi s statutom ali splošnim aktom.
11. člen
Svet javnega zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, kadar zakon,
odlok o ustanovitvi in statut tako določajo,
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z občinami
ustanoviteljicami,
– obravnava in sprejema program dela in razvoja javnega
zavoda,
– obravnava in sprejema letni delovni in finančni načrt ter
letno poročilo,
– spremlja poslovanje javnega zavoda in daje predloge
za izboljšanje dela in poslovanja,
– odloča o najemanju kreditov v soglasju z občinami
ustanoviteljicami,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev
javnega zavoda in kadrovski načrt,
– razpisuje volitve predstavnikov zaposlenih v svet javnega zavoda,
– sprejema usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
– v skladu s predpisi odloča o sredstvih za delovno uspešnost zaposlenih in direktorja,
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– odloča o razpolaganju s presežki prihodkov nad odhodki,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom
in statutom javnega zavoda.
3.2 Direktor
12. člen
Poslovodni organ javnega zavoda je direktor, ki ga
na podlagi javnega razpisa imenuje svet javnega zavoda
s soglasjem ustanoviteljic, prav tako, pa ga svet zavoda
tudi razrešuje. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod ter
odgovarja za zakonitost dela. Direktor vodi tudi strokovno
delo zavoda.
Nadomeščanje direktorja za čas daljše odsotnosti se uredi s statutom.
13. člen
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata
lahko ponovno imenovan. Pogoje za zasedbo delovnega mesta
direktorja, naloge, strokovno izobrazbo, pooblastila in odgovornost direktorja ter pogoje in postopek razrešitve, podrobneje
določa statut javnega zavoda.
Direktor sklepa delovno razmerje za določen čas, za čas
trajanja mandata. Pogodbo z direktorjem podpiše predsednik
sveta zavoda. Direktorju, ki je bil pred imenovanjem zaposlen v
javnem zavodu, se po preteku funkcije ponudi delovno mesto,
ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje
predpisane pogoje.
Če se na javni razpis nihče ne prijavi, če nihče od
prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno
preneha mandat, imenuje svet javnega zavoda vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev javnega zavoda ali
izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja direktorja
na podlagi ponovljenega javnega razpisa, vendar največ za
eno leto.
3.3 Strokovni svet
14. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ javnega zavoda, ki obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih s področja
dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za programe dela
in razvoja, daje svetu javnega zavoda in direktorju mnenja,
predloge in usmeritve glede organizacije dela in pogojev za
razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene s predpisi
in splošnimi akti javnega zavoda.
V strokovnem svetu morajo biti zastopani predstavniki
vseh notranjih organizacijskih enot in strokovnih služb. Podrobno sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta ter
morebitne druge naloge strokovnega sveta določa statut javnega zavoda.
4. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA
15. člen
Javni zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo javnega zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornost
organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega
zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Statut javnega zavoda sprejme svet javnega zavoda z
dvotretjinsko večino vseh članov sveta javnega zavoda in s
soglasjem občin ustanoviteljic.
V skladu s statutom ima javni zavod lahko tudi druge
splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in
poslovanje javnega zavoda. Splošne akte sprejme direktor, če
statut izrecno ne določa drugače.
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5. DELOVNA RAZMERJA
16. člen
Delovna razmerja ter udeležba zaposlenih pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic se ureja v skladu
z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega
zavoda.
Zaposleni v javnem zavodu se lahko organizirajo v
enem ali več sindikatih. Vloga sindikata v javnem zavodu se
zagotavlja skladno z določili zakona in kolektivne pogodbe.
6. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
17. člen
Javni zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– s plačili za opravljene storitve po pogodbi z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in po pogodbah z zavarovalnicami, ki izvajajo zdravstvena zavarovanja,
– od prodaje blaga in storitev,
– od proizvodnje galenskih izdelkov, zdravil, prehranskih dopolnil, sredstev za nego, kozmetike in drugih pro
izvodov,
– iz sredstev, ki jih pridobi na podlagi pogodb in drugih
poslovnih razmerij,
– iz sredstev proračunov ustanoviteljic, proračuna države
in sredstev EU,
– z dotacijami ali darili ter iz drugih virov, v skladu z zakonom.
Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za investicije in druge obveznosti javnega zavoda, ki so povezane z izvajanjem
javne službe ter za programe, h katerim so izdale predhodno
soglasje.
18. člen
Javni zavod upravlja s premoženjem občin ustanoviteljic.
Premoženje javnega zavoda je v lasti občin ustanoviteljic in se
razmejuje med ustanoviteljice v skladu z deleži, ki jih dogovorijo
občine ustanoviteljice s pisnim dogovorom, ki ga ustanoviteljice
sklenejo najkasneje v roku šest mesecev po uveljavitvi tega
odloka. Podlaga za razmejitev so sklepi delitvenih bilanc in
zakonska določila.
Potrebna sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev
za delo ali širitev zmogljivosti za izvajanje lekarniške dejavnosti
na območju posamezne občine zagotavljajo občine ustanoviteljice vsaka na svojem območju.
Sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delo ali
razširitev zmogljivosti za izvajanje lekarniške dejavnosti, ki se
zaradi specifike izvaja na enem mestu in služi potrebam vseh
uporabnikov na območju delovanja javnega zavoda, zagotavljajo ustanoviteljice v skladu z dogovorjenimi deleži iz prvega
odstavka tega člena oziroma v skladu s posebnim dogovorom
med ustanoviteljicami.
19. člen
Zavod upravlja samostojno s premoženjem in drugimi
sredstvi občin ustanoviteljic, namenjenimi izvajanju lekarniške
dejavnosti, ki so mu s pogodbo dana v posest in upravljanje.
Uporablja jih na način in za namene, ki jih določata zakon in ta
odlok. Brez predhodnega soglasja ustanoviteljic zavod ne sme
odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi
ali drugimi bremeni.
20. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam. Zavod mora upravljati s premoženjem občin
ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja in v interesu
ustanoviteljic.
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7. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga javni zavod
ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti, javni zavod uporablja
za opravljanje in razvoj lekarniške dejavnosti, izboljšanje
opremljenosti in pogojev dela v skladu z dogovorom ustanoviteljic.
O namenu in načinu razporeditve presežkov prihodkov
nad odhodki odloča svet javnega zavoda v soglasju z občinami
ustanoviteljicami in po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Del presežka, ki ga javni zavod lahko nameni nagrajevanju
zaposlenih, se določi v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi
predpisi.
Če v letnem obračunu javni zavod izkaže izgubo oziroma
presežek odhodkov nad prihodki, mora izdelati sanacijski program in pripraviti predlog za pokritje izgube, o katerem odloči
svet javnega zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
8. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za
svoj račun. Z nepremičnim premoženjem lahko javni zavod razpolaga samo po predhodnem pisnem soglasju občin
ustanoviteljic. Javni zavod v pravnem prometu zastopa in
predstavlja direktor.
Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Javni zavod lahko sklepa
pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki
je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
23. člen
Javni zavod je dolžan skrbeti za tekoče in investicijsko
vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih uporablja
za svojo dejavnost ali v soglasju z ustanovitelji oddaja v najem
ter vzdrževati in obnavljati nameščeno opremo v prostorih, ki
je last ustanovitelja.
9. ODGOVORNOST OBČIN USTANOVITELJIC
ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA
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zavod od ustanoviteljic pridobiti soglasje, se šteje, da je bilo
soglasje dano, če ustanoviteljica v roku 60 dni od datuma prejema zahteve izdaje soglasja ne zavrne. Določba se smiselno
uporablja tudi za ostale primere izvajanja ustanoviteljskih pravic, kot npr. izdajo mnenj ipd.
27. člen
Mestni svet oziroma občinski sveti dajejo soglasje k imenovanju direktorja in k statutu zavoda.
Za izvrševanje drugih ustanoviteljskih pravic in obveznosti
ustanoviteljice zadolžijo izvršilni skupni organ (kolegij županov), ki ga sestavljajo župani vseh občin ustanoviteljic in je
pristojen za obravnavo problematike ter izdajo ali zavrnitev
soglasij in mnenj v primerih in na način, kot določa ta odlok ali
drugi predpisi.
Za udeležbo in odločanje na sejah kolegija županov, lahko župan pisno pooblasti podžupana ali drugo osebo iz svoje
občinske uprave. Pooblaščenec, ki se izkaže s pooblastilom,
ima enake pravice odločanja, kot župan, razen če v pooblastilu
ni izrecnih omejitev.
Mandat članov kolegija županov traja štiri leta in je vezan
na opravljanje funkcije župana. Sedež kolegija županov je
na sedežu Mestne občine Nova Gorica. Strokovne naloge za
kolegij županov opravlja občinska uprava Mestne občine Nova
Gorica.
28. člen
Kolegij županov sprejema odločitve na sejah kolegija
županov. Pobudo za sklic seje lahko da vsak član. Seja je
sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Sklep na seji
kolegija županov je sprejet, če s predlogom soglaša večina
prisotnih članov.
Na sejah kolegija župana se vodi zapisnik.
Sprejete odločitve obvezujejo vse občine. Odločitve, ki jih
sprejme kolegij županov, podpisuje župan sedežne občine, ki
je tudi predsednik kolegija županov. Člani kolegija županov na
prvi seji izvolijo podpredsednika kolegija županov, ki nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti.«
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna
Nova Gorica (Uradno glasilo št. 8/93) vsebuje naslednje
predhodne in končne določbe:
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti javnega zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe ali programov, h
katerim so izdale predhodno soglasje.

19. člen
Do imenovanja novega sveta vodi zavod vršilec dolžnosti
direktorja.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje ustanovitelj s 1. 7.
1993 in te naloge opravlja do imenovanja direktorja.

10. URESNIČEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC

20. člen
Vršilec dolžnosti direktorja mora izpolnjevati vse potrebne
aktivnosti za oblikovanje novih organov upravljanja zavoda
ter razpisani postopek za imenovanje direktorja zavoda in za
pripravo aktov zavoda.

25. člen
Javni zavod zagotavlja vse obveznosti do ustanoviteljic v
skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja, ki ga pokriva.
Javni zavod mora na zahtevo občine ustanoviteljice, najmanj
pa enkrat letno, v rokih in na način, ki ga določa veljavna zakonodaja, posredovati podatke o rezultatih dela in poslovanja
javnega zavoda.
26. člen
Nosilci izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti so
mestni svet oziroma občinski sveti ustanoviteljic, ki so dolžne
svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da
omogočajo javnemu zavodu nemoteno delovanje. V vseh primerih, ko ta odlok ali statut ali zakon določajo, da mora javni

21. člen
Zavod mora uskladiti svojo organiziranost, sprejeti statut
in konstituirati svet zavoda in druge organe najkasneje v treh
mesecih in priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Z dnem, ko stopi v veljavo ta odlok, prenehajo veljati
dosedanji akti, s katerimi je bila dosedaj organizirana Goriška
lekarna Nova Gorica.
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23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
glasilu občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin.
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Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 2. julija 2015
sprejel

SKLEP
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradno glasilo št. 3/94)
vsebuje naslednje predhodne in končne določbe:
2. člen
Dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradno
glasilo št. 11/97) vsebuje naslednje predhodne in končne
določbe:
2. člen
Zavod je dolžan v roku 3 mesecev uskladiti statut s tem
odlokom.
3. člen
Ta odlok se pošlje v soglasje občinskim svetom občin
Brda, Kanal in Miren - Kostanjevica.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradni list RS, št. 78/14) vsebuje naslednje predhodne in
končne določbe:
2. člen
Predstavnik uporabnikov in predstavniki zaposlenih v
svetu javnega zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata. Občine ustanoviteljice imenujejo manjkajoče člane v roku
3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
3. člen
Splošne akte javnega zavoda, ki niso v skladu s tem
odlokom, mora javni zavod uskladiti najkasneje v roku šest
mesecev od uveljavitve tega odloka. Če so določbe splošnih
aktov v nasprotju z odlokom o ustanovitvi in statutom, se
do uskladitve neposredno uporabljajo določbe odloka in
statuta.
Splošni akti, ki niso v nasprotju s tem odlokom ali statutom, veljajo do sprejetja novih, čeprav so bili sprejeti na podlagi
statutov iz prejšnjega člena.
4. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice in stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma drugem uradnem glasilu
občin ustanoviteljic.

2335.

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova
Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12) in 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08, 24/12) je

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podeljuje naslednja priznanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2015:
NAGRADO FRANCETA BEVKA prejmeta:
– BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica, Šempas 136, 5261 Šempas, ob bližajoči se 20. letnici delovanja
skupine, ki ji je uspelo vzpostaviti lastno blagovno znamko,
temelječo na svojstvenem in dokaj prepoznavnem načinu dela.
– MIRAN RUSTJA, roj. 1957, glasbeni pedagog, Brje
17/a, 5263 Dobravlje, za dolgoletno uspešno delo na področju
ljubiteljske in profesionalne kulture, ki ga zaznamujejo izjemni
dosežki.
NAGRADO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmeta:
– DRUŠTVO ROD SOŠKIH MEJAŠEV, Kidričeva 28/c,
5000 Nova Gorica, ob 60. letnici delovanja društva, ki je taborništvo približalo številnim mladostnikom in jim ob močni
vzgojni komponenti ter pristnem stiku z naravo v širšem smislu
predstavlja šolo za življenje, ki prispeva k celostnemu razvoju
otrok in mladine.
– VALTER ADAMIČ, roj. 1959, mag. znanosti na področju
organizacijske znanosti, Gradnikove brigade 57, 5000 Nova
Gorica, za dolgoletno delo na področju vključevanja invalidov
v življenjsko in delovno okolje v Mestni občini Nova Gorica
ter za zasluge pri pridobitvi naziva Mestni občini Nova Gorica
»Občina po meri invalidov«.
PLAKETO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– ZVEZA SINDIKATOV AZBESTNIH BOLNIKOV, Kolodvorska 8, 5000 Nova Gorica, za njeno neumorno prizadevanje za zaščito pravic delavcev z raznimi poklicnimi
boleznimi, ki za razliko od azbestne bolezni še nimajo zakonske zaščite.
– PROSVETNO DRUŠTVO ŠTANDREŽ, P.zza/Trg S.
Andrea 1/d, I – 34170 GORIZIA/GORICA, ob 50. letnici neprekinjenega delovanja društva, ki v zamejstvu uspešno ohranja
slovensko besedo in pesem ter so prepoznani širom po svetu,
kjer živijo Slovenci.
– DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE, Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica, ob 20. letnici
delovanja društva, ki igra pomembno vlogo pri zagotavljanju
pravic vojnih invalidov in njihovi vključenosti v družbo ter osveščanju širše javnosti o njihovi vlogi.
– DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA, PODRUŽNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO, Gregorčičeva ulica
16, 5000 Nova Gorica, ob bližajoči se 15. letnici delovanja
za aktivno delovanje na področju preventive bolezni srca
in ožilja.
– OZARA SLOVENIJA, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota Nova Gorica, Partizanska ulica 57, 5000
Nova Gorica, za dolgoletno in prizadevno delo na področju
izvajanja programov in storitev socialnega varstva za osebe s
težavami v duševnem zdravju in njihove svojce.
2.
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 094-1/2015-23
Nova Gorica, dne 2. julija 2015
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.
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2336.

Pravilnik o sofinanciranju programov
in projektov na področju turizma v Občini
Puconci

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO) ter Statuta Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 18/10 in 103/11)
je Občinski svet Občine Puconci na 7. redni seji dne 2. 7. 2015
sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov in projektov
na področju turizma v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje finančnih sredstev za
izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na
področju turizma, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa spodbujanje razvoja turistične
dejavnosti na območju Občine Puconci (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih
na osnovi sprejetih programskih in projektnih nalog izvajalcev
zagotavlja Občina Puconci iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka
opravlja občinska uprava in Razvojni zavod Občine Puconci.
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka
opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje
na področju turistične dejavnosti,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja
ta pravilnik.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov na
področju turizma se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se za posamezno leto objavi v občinskem glasilu
ali na spletni strani občine oziroma na drug, lokalno običajen
način. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši
kot 45 dni. Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v
proračunu Občine Puconci.
3. člen
Za opravljanje strokovnih opravil po tem pravilniku pooblašča Občina Puconci Razvojni zavod Občine Puconci.
4. člen
Izvajalci programov in projektov so:
– društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu,
– društva in zveze širšega pomena, ki vključujejo tudi
občane Občine Puconci.
5. člen
Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Puconci,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
načrtovanih programov in projektov,
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– da vsako leto Razvojnemu zavodu Občine Puconci
redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter projektov
in plan aktivnosti za prihodnje leto,
– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev
izvajalcev poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa,
b) vlaganje vlog,
c) ocenjevanje prispelih vlog,
d) obravnava vlog,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo nosilca razpisa (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– navedbo, da gre za zbiranje programov in projektov s
področja spodbujanja razvoja turizma,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način vložitve vlog,
– navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Rok za oddajo vlog oziroma prijav ne sme biti krajši od
enega meseca.
8. člen
Razvojni zavod Občine Puconci in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in
programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina,
ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do določitve o izboru projektov
izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo
spreminjati.
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za
naslednje vsebine:
– neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju turizma za izvajanje njihovih rednih letnih programov in projektov,
– vsem ostalim neprofitnim izvajalcem za sofinanciranje
letnih programov in projektov, ki zagotavljajo spodbujanje razvoja turizma v Občini Puconci.
9. člen
Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo
izvajalci iz 4. člena tega pravilnika, ki so zbrani na podlagi
vsakoletnega javnega razpisa.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih
sredstev, pošljejo vloge v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – turizem; Ne odpiraj« na naslov Razvojni zavod Občine
Puconci.
Po preteku roka za oddajo bo komisija za sofinanciranje
projektov na področju turizma obravnavala vloge.
10. člen
Izbor programov in projektov ter postopek dodelitve finančnih sredstev v skladu s 5. in 6. členom tega pravilnika
izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani.
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Št.

11. člen
Komisija mora pregledati prispele vloge najkasneje v roku
30 dni od dneva poteka razpisnega roka. Prepozno vložene
vloge komisija s sklepom izloči iz nadaljnje obravnave in jih
zapečatene vrne prijavitelju.
V primeru nepopolne vloge komisija pozove vlagatelja na
dopolnitev vloge, ki jo je ta dolžan dopolniti v roku osmih dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev. V primeru, če v tem roku
ne pride do dopolnitve vloge, se vloga sklepom komisije zavrže
in izloči iz nadaljnje obravnave.
Pravočasno prispele in popolne vloge komisija oceni in
na osnovi določil tega pravilnika pripravi predlog sklepa za
sofinanciranje, ki jih podpiše predsednik komisije. Sklepi se
pošljejo prijaviteljem najkasneje v roku osmih dni od dneva
odločitve komisije.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možna pritožba na
župana v roku, ki je naveden v pravnem pouku.
Na odločitev župana pritožba ni možna.
12. člen
Po pravnomočnosti sklepov o sofinanciranju se prijaviteljem pošlje v podpis pogodba o sofinanciranju, ki so jo le- ti dolžni podpisano vrniti najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema,
sicer se smatra, da so odstopili od prijave, oziroma zahteve za
sofinanciranje. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov izvajalca,
– izbran program oziroma projekt, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
– način nadzora nad porabljenimi sredstvi,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
programa oziroma projekta.
13. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi Razvojni zavod
Občine Puconci in so v času razpisa na voljo v prostorih Razvojnega zavoda Občine Puconci in na spletni strani Občine
Puconci: www.puconci.si
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih programov in projektov na predpisanih obrazcih in priložiti dokazila oziroma priloge,
ki jih zahtevajo obrazci.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA
14. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektor
na področju turizma določajo vrste dejavnosti in projektov ter
način njihovega sofinanciranja iz sredstev lokalne skupnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika
sofinancirajo naslednje dejavnosti in projekti:
Sredstva za redno dejavnost društva

– da dostavijo poročilo preteklega leta in
– da dostavijo program dela za tekoče leto

200,00 €

16. člen
Sredstva za organizacijo prireditev
Sredstva za turistične prireditve se dodelijo na osnovi
zbranega števila točk, po naslednjem kriteriju:
– za organizacijo tradicionalne turistične
prireditve občinskega pomena
– za organizacijo enkratne turistične
prireditve občinskega pomena

600 točk
500 točk
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– za organizacijo turistične prireditve
ali dogodka lokalnega pomena
300 točk
Za tradicionalno prireditev se po tem pravilniku šteje prireditev, ki je bila izvedena že vsaj 3-krat pod istim imenom in
s podobno vsebino.
Kot prireditev občinskega pomena se smatra prireditev
z večjim številom nastopajočih, kjer morajo biti poleg domače
občine zastopane še vsaj dve zunanji občini.
Posamezno društvo lahko v enem koledarskem letu prijavi največ dve prireditvi in sicer eno prireditev občinskega
pomena (tradicionalno ali enkratno) in eno lokalnega pomena.
17. člen
Sredstva za projekte
Društvu se sofinancirajo projekti povezani z urejanjem
javnih površin in za ohranjanje etnološke zapuščine:
– projekti v zvezi z urejanjem javnih površin
(nasadi, ureditev zelenic), do največ 50 %
vloženih sredstev oziroma do zneska
150,00 €
– organizacija muzejske dejavnosti in ureditev
muzejske zbirke (etnološka zapuščina)
500 točk
– vzdrževanje obstoječih muzejskih
zbirk
100 točk/letno
18. člen
Promocija in sodelovanje
Društvu se sofinancirajo promocijske predstavitve, predstavitve društvene dejavnosti in sodelovanje društev na prireditvah:
– promocijske predstavitve v občini
70 točk
– predstavitev društvene dejavnosti izven
občine
100 točk
– predstavitev dejavnosti in sodelovanje
na prireditvah v tujini
150 točk
Posamezno društvo lahko v koledarskem letu prijavi za
sofinanciranje največ dve predstavitvi v občini, dve izven občine in eno v tujini.
19. člen
Promocijski material
Sofinanciranje promocijskega materiala obsega:
– brošura o predstavitvi kraja in društva,
več listna
500 točk
– zgibanka o kraju in društvu
250 točk
– zgoščenka ali DVD
250 točk
– razglednica, znamka, zastava
100 točk
– vzpostavitev spletne strani društva
300 točk
Na vseh predstavitvenih in promocijskih materialih je obvezen grb Občine Puconci.
20. člen
Izobraževanje

15. člen
Do sredstev iz naslova redne dejavnosti so upravičena
društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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Prizna se:
– organiziranje strokovne ekskurzije z 8 do
vključno 30 udeleženci
200 točk
– organiziranje strokovne ekskurzije z 31 ali
več udeleženci
300 točk
Posamezno društvo lahko v posameznem koledarskem
letu uveljavlja sofinanciranje samo za eno strokovno ekskurzijo:
– organiziranje delavnice in tečaja
100 točk
– udeležba na seminarju, delavnici drugih izvajalcev,
na dan na enega udeleženca,
– če se plača kotizacija
60 točk
– če ni kotizacije
30 točk
Zgornja meja sofinanciranja je lahko največ do ene polovice vrednosti predloženih računov, ne glede na vrednost točke.
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21. člen
Jubileji društev
Jubileji društev z izvajanjem dejavnosti na področju turizma se ovrednotijo:
– 10 let delovanja
– 20 let delovanja
– 25 let delovanja
– in za vsakih nadaljnjih 5 let po

100,00 €
150,00 €
200,00 €
50,00 €.

Sredstva za jubileje društev se delijo po enakem principu,
kot sredstva za redno dejavnost, kar pomeni, da lahko društvo
za posamezen jubilej uveljavlja pravico do sofinanciranja samo
na tistem področju, kjer je prejelo sredstva za redno dejavnost.
22. člen
Ustanovitev novih društev
Novo ustanovljenemu društvu se dodeli 400 € v fiksnem
znesku za prvo leto delovanja. Zahtevek iz tega naslova mora
društvo vložiti na prvi objavljeni javni razpis po ustanovitvi,
sredstva pa se lahko nakažejo tudi za eno leto nazaj.
23. člen
Programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti programov in projektov.
Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s
predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto ter v
soodvisnosti od skupnega števila točk po vseh prijavljenih projektih, upravičenih do sofinanciranja po tem pravilniku.
24. člen
Vsako društvo poroča strokovni službi o delu dejavnosti
na posebnih obrazcih. Zahtevke s poročili o realiziranih projektih odda do 15. decembra tekočega leta za redno dejavnost,
za financiranje programov in projektov pa po izvedenem programu skupaj z dokazili o plačilu stroškov in drugimi dokazili o
izvedenem programu.
25. člen
V sistemu sofinanciranja je potrebno upoštevati posebne
omejitve, kot so:
– podvajanje financiranja istega programa iz proračunskega vira po dveh poteh (turizem, kultura),
– program financiran samo iz ene postavke (s postavke
turizma),
– financiranje dejavnosti povezani s turizmom v drugih
društvih (gasilsko društvo, upokojensko društvo), ki po svoji
naravi ne spadajo v to področje – program financiran samo iz
ene postavke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
26. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte
v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sproti poročati.
Občina Puconci lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Nadzor nad porabo sredstev vrši Razvojni zavod Občine
Puconci.
27. člen
Izvajalec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila izvajalcev do dneva vračila sredstev v
primeru, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,

– da je izvajalec za katerikoli namen pridobitve sredstev
navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
Izvajalec, ki mu je bil na osnovi določila tega člena izrečen ukrep o vračilu dodeljenih sredstev, ne more kandidirati na
naslednjem javnem razpisu ali pozivu občine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z veljavnostjo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju
turizma v Občini Puconci (Uradno prečiščeno besedilo UPB-1,
Uradni list RS, št. 31/10).
29. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Župan
Občine Puconci
Ernest Nemec l.r.

2337.

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov
v Občini Puconci

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13),
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO) ter Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07
– uradno prečiščeno besedilo, 18/10 in 103/11) je Občinski svet
Občine Puconci na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
in kulturnih projektov v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za
vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih društev, kulturno
turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo (v nadaljevanju: društva) in kulturnih projektov Občine Puconci, ki jih zagotavlja Občina Puconci iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka
opravlja občinska uprava in Razvojni zavod Občine Puconci,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka
opraviti vlagatelji in izvajalci programov in projektov za sofinanciranje ljubiteljsko-kulturne dejavnosti in kulturnih projektov,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja
ta pravilnik.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti
in kulturnih projektov se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega
razpisa. Razpis se za posamezno koledarsko leto objavi v
občinskem glasilu Občan ali na spletni strani Občine Puconci
oziroma drug krajevno običajen način.
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Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 in ne daljši kot
45 dni. Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v
proračunu Občine Puconci.
3. člen
Za vsa potrebna strokovna opravila na podlagi tega pravilnika, za strokovna dela za dodeljevanje sredstev kulturnim
društvom, strokovna dela za dodeljevanje sredstev izvajalcem
kulturnih projektov, strokovna opravila za Zvezo kulturnih in
turističnih društev Občine Puconci pooblašča Občina Puconci
Razvojni zavod Občine Puconci.
II. POGOJI
4. člen
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov imajo društva s kulturno dejavnostjo, opredeljenimi v javnem razpisu.
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Puconci,
– da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisani
v register v skladu z veljavno zakonodajo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih,
– da poroča o realizaciji programov in planu aktivnosti za
vsako leto,
– da izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika,
– da imajo do Občine Puconci poravnane vse pogodbene
obveznosti iz preteklega leta,
– za področje varstva kulturne dediščine: poleg pogojev
iz druge in pete alineje 5. člena tega pravilnika da so lastniki
ali upravljavci kulturnih spomenikov, razglašenih z občinskim
odlokom ali objektov kulturne dediščine, ki so vpisani v zbirni
register dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE
Murska Sobota.
5. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno
proračunsko leto sofinancirala v skladu z merili naslednje kulturne dejavnosti in kulturne projekte:
a) kulturne dejavnosti:
– redna dejavnost društev,
– posebne dejavnosti društev,
– financiranje opreme.
b) kulturni projekti:
– organizacija in izvedba prireditev ali projektov,
– založništvo,
– varstvo kulturne dediščine.
III. POSTOPKI
6. člen
Postopek za pridobitev in dodelitev finančnih sredstev
izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog
izvajalcev,
– vlaganje vlog,
– ocenjevanje prispelih vlog,
– obravnava vlog,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja
sredstev iz proračuna.
Objava javnega razpisa se časovno prilagodi postopku
priprave in sprejema občinskega proračuna.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo nosilca razpisa (naslov in drugi podatki),
– področje dejavnosti sofinanciranja,
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– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– okvirno vrednost sredstev za posamezno proračunsko
postavko po javnem razpisu,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način vložitve vlog,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
8. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci iz 4. člena tega pravilnika, ki so izbrani na
podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Izvajalci, ki se prijavijo
na razpis za dodelitev sredstev, vložijo svoje vloge v zaprti
kuverti z oznako »Javni razpis – kultura; Ne odpiraj« na naslov
Razvojni zavod Občine Puconci.
9. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev
za namene, navedene v 1. členu tega pravilnika izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani.
10. člen
Komisija mora pregledati prispele vloge najkasneje v roku
30 dni od dneva poteka razpisnega roka. Prepozno vložene
vloge komisija s sklepom izloči iz nadaljnje obravnave in jih
zapečatene vrne prijavitelju.
V primeru nepopolne vloge komisija pozove vlagatelja na
dopolnitev vloge, ki jo je ta dolžan dopolniti v roku osmih dni
od dneva prejema poziva za dopolnitev. V primeru, če v tem
roku ne pride do dopolnitve vloge, se vloga s sklepom komisije
zavrže.
Pravočasno prispele in popolne vloge komisija oceni in
na osnovi določil tega pravilnika pripravi predlog sklepov za
sofinanciranje, ki jih podpiše predsednik komisije. Sklepi se
pošljejo vlagateljem najkasneje v roku osmih dni od dneva
odločitve komisije.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možna pritožba na
župana v roku, ki je naveden v pravnem pouku.
Na odločitev župana pritožba ni možna.
11. člen
Po pravnomočnosti sklepov o sofinanciranju se prijaviteljem pošlje v podpis pogodba o sofinanciranju, ki so jo le ti dolžni podpisano vrniti najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema,
sicer se smatra, da so odstopili od zahteve za sofinanciranje.
12. člen
Izvajalci programov in projektov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot
so bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Puconci lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
Kolikor Občina Puconci ugotovi nenamensko porabo
sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že
prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun
skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati
na naslednjem javnem razpisu.
13. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi Razvojni zavod
Občine Puconci in so v času razpisa na voljo v prostorih
Razvojnega zavoda Občine Puconci in na spletni strani
Občine Puconci.
Izvajalci morajo oddati vlogo na predpisanem obrazcu in priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni
razpis.
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IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE KULTURNIH
PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV
Merila in kriteriji za vrednotenje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti in kulturnih projektov določajo vrste dejavnosti in projektov ter način njihovega financiranja iz sredstev
lokalne skupnosti.
14. člen
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika
sofinancirajo naslednje ljubiteljske kulturne dejavnosti ter kulturni projekti:
Kulturne dejavnosti:
1. Redna dejavnost društev oziroma njihovih sekcij, ki
zajemajo:
– dejavnost pevskih zborov,
– dejavnost gledaliških skupin,
– dejavnost folklornih, plesnih skupin,
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
2. Posebna dejavnost društev, kamor spadajo:
– jubileji društev in skupin,
– ustanovitev novih društev,
– posebni dosežki skupin.
3. Sofinanciranje opreme:
– oprema za izvajanje kulturne dejavnosti,
– oprema kulturnih dvoran.
Kulturni projekti:
– organizacija in izvedba prireditev ali projektov lokalnega
ali občinskega pomena,
– založništvo (knjige, publikacije, cd-ji in drugi trajni nosilci
zvočnih zapisov),
– varstvo kulturne dediščine.
15. člen
Kulturna dejavnost
Redna dejavnost društva

200,00 €

Društva, ki imajo poleg osnovne dejavnosti še različne
sekcije po področjih delovanja, so upravičena še do naslednjih
dodatkov:
– za plesno dejavnost
– za pevsko dejavnost
– za gledališko dejavnost

100,00 €
100,00 €
100,00 €

Do sredstev iz naslova redne dejavnosti so upravičena
društva, ki v prijavi na javni razpis predložijo poročilo o delu
preteklega leta in program dela za tekoče leto in se dodelijo v
fiksnem znesku.
Strokovno izpopolnjevanje kadrov
Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo
na področju kulture, se prizna sofinanciranje s strani občine
strokovnim kadrom, ki delujejo v društvih. Kandidat, ki mu
občina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje, mora
podpisati pogodbo, da bo v občini najmanj dve leti opravljal
strokovno pedagoško ali mentorsko delo v društvu.
Prizna se:
– prijavnina za šolanje, seminarje in strokovno izpopolnjevanje – 60 točk/na udeleženca/na dan, če se plača kotizacija.
Če ni kotizacije, se prizna 30 točk na udeleženca na dan.
Zgornja meja pri sofinanciranju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja je lahko največ le do 50 % od višine
predloženih računov, ne glede na vrednost točke.
16. člen
Posebna dejavnost društev
Jubileji društev se ovrednotijo v fiksnem znesku in glede
na vrsto jubileja znašajo:

– 10 let delovanja
– 20 let delovanja
– 25 let delovanja
– in za vsakih nadaljnjih 5 let po

100,00 €
150,00 €
200,00 €
50,00 €

17. člen
Ustanovitev novih društev
Novo ustanovljenemu društvu se dodeli 400 € v fiksnem
znesku za prvo leto delovanja. Zahtevek iz tega naslova mora
društvo vložiti na prvi objavljeni javni razpis po ustanovitvi,
sredstva pa se lahko nakažejo tudi za eno leto nazaj.
18. člen
Posebni dosežki skupin
Za posebne dosežke se skupinam v okviru društev za
dosežene izjemne rezultate prizna 200 točk na leto, ki jih potrdi
imenovana komisija za izbor programov in postopek dodelitve
finančnih sredstev za ljubiteljske kulturne dejavnosti enkrat
letno po pregledu poročila o opravljenih aktivnostih. V primeru,
da v tekočem letu ni na razpolago sredstev, se nakazilo prenese v naslednje koledarsko leto.
Kot posebni dosežki se po tem pravilniku smatrajo uvrstitve od prvega do tretjega mesta na tekmovanju državnega
ranga.
Sofinanciranje opreme
19. člen
Sofinanciranje opreme za izvajanje kulturne dejavnosti
Za sofinanciranje opreme za izvajanje kulturne dejavnosti se šteje nabava opreme za skupine (oblačila in obutev) v
višini do največ 30 % dejanske vrednosti. Kompletna menjava
opreme se lahko sofinancira po preteku 7 let od leta nabave.
Sofinanciranje opreme lahko društva uveljavljajo samo za dejavnosti, oziroma sekcije, kjer je enotni oblačilni videz pogoj
za nastop na revijah ali tekmovanjih, to je za pevske in plesne
skupine.
Pri sofinanciranju opreme za skupino veljajo naslednje
omejitve:
– sekcija pevskih zborov se sofinancira po številu članov
navedenih v seznamu, predloženem ob prijavi, vendar ne več
kot za 20 oseb.
– sekcija folklorne, plesne dejavnosti se sofinancira po
številu članov navedenih v seznamu, predloženem ob prijavi,
vendar ne več kot 20 oseb.
– v primeru postopne menjave po delih velja določilo, da
lahko posamezno društvo kompletno menjavo obleke in obutve
izvede le enkrat v obdobju sedmih let.
20. člen
Sofinanciranje opreme kulturnih dvoran
V sofinanciranje opreme kulturnih dvoran spada:
– ozvočitev,
– odrske zavese,
– razsvetljava in
– stoli.
Nabava se sofinancira v višini do največ 30 % dejanske
vrednosti in novi nakup šele po preteku 10 let.
Kulturni projekti
21. člen
Sredstva za kulturne projekte se dodelijo na osnovi zbranega števila točk.
Za organizacijo kulturnih prireditev v Občini Puconci se
prizna:
– za organizacijo tradicionalne prireditve občinskega pomena 600 točk,
– za organizacijo enkratne prireditve občinskega pomena
500 točk,
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– za organizacijo kulturnega dogodka lokalnega pomena
300 točk.
Za tradicionalno prireditev se po tem pravilniku šteje prireditev, ki je bila izvedena že vsaj 3-krat pod istim imenom in
s podobno vsebino.
Kot prireditev občinskega pomena se smatra prireditev
z večjim številom nastopajočih, kjer morajo biti poleg domače
občine zastopane še vsaj dve zunanji občini.
Posamezno društvo lahko v enem koledarskem letu prijavi največ dve prireditvi in sicer eno prireditev občinskega
pomena (tradicionalno ali enkratno) in eno lokalnega pomena.
22. člen
Sodelovanje na prireditvah in tekmovanjih
– v občini
– do 15 udeležencev

30 točk

– nad 15 udeležencev

50 točk

– izven občine
– do 15 udeležencev

50 točk

– nad 15 udeležencev

100 točk

– v tujini
– do 15 udeležencev

150 točk

– nad 15 udeležencev

200 točk

Posamezno društvo lahko prijavi na razpis za sofinanciranje največ dve prireditvi v občini, dve izven občine in eno
prireditev v tujini.
Poleg sodelovanja na prireditvah lahko društva uveljavljajo tudi sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih po naslednjem
kriteriju
– udeležba na regijskem tekmovanju

150 točk

– udeležba na državnem tekmovanju

200 točk

Posamezno društvo lahko uveljavlja pravico do sofinanciranja za največ dve udeležbi na katerem koli od zgoraj navedenih rangov tekmovanj.
23. člen
Založništvo
Izdaja, knjig, zbornikov CD-jev, DVD-jev in drugih trajnih
nosilcev zvočnega ali filmskega zapisa, vendar mora projekt
ustrezati naslednjim kriterijem:
– da predlagatelj zagotavlja kakovost izdanega dela,
– da predlagatelj zagotavlja dostopnost in udeležbo javnosti,
– da je projekt pomemben za lokalno skupnost,
– da vsebina projekta obravnava tematiko s področja
Občine Puconci,
– da projekt ni komercialno naravnan.
Projekt, ki ustreza vsem zgoraj navedenim kriterijem se
oceni do največ 200 točk.
24. člen
Varstvo kulturne dediščine
Sofinanciranje objektov kulturne dediščine in krajevnih
znamenitosti zajema vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter
preprečevanje njene ogroženosti. Pri sofinanciranju se upoštevajo naslednji kriteriji:
– urejanje objektov kulturne dediščine do največ 20 % od
dejanskih stroškov,
– urejanje zbirk zgodovinskih eksponatov do največ 50 %
od dejanskih stroškov,
V to skupino spadajo tudi druge zbirke zgodovinskega
gradiva ali predmetov zgodovinske vrednosti v lasti fizičnih
oseb, za katere lastnik zagotovi javno dostopnost.
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25. člen
Programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti programov in projektov.
Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s
predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto ter v
soodvisnosti od skupnega števila točk po vseh prijavljenih projektih upravičenih do sofinanciranja po tem pravilniku.
26. člen
Vsako društvo poroča strokovni službi o delu dejavnosti
na posebnih obrazcih. Zahtevke z poročili o realiziranih projektih odda do 15. decembra tekočega leta za redno dejavnost, za
sofinanciranje opreme ter kulturnih projektov pa po izvedenem
programu skupaj z dokazili o plačilu stroškov in drugimi dokazili
o izvedenem programu.
27. člen
V sistemu sofinanciranja je potrebno upoštevati posebne
omejitve, kot so:
– podvajanje sofinanciranja istega programa kulture iz
proračunskega vira po dveh poteh (kultura, turizem) – program
sofinanciran samo iz kulturne postavke,
– podvajanje sofinanciranja kulturnih dejavnosti v drugih društvih, ki po svoji naravi ne spadajo v področje kulture
(gasilsko društvo, upokojensko društvo in drugo), program se
sofinancira samo iz kulturne postavke.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
28. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte
v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sproti poročati.
Občina Puconci lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Nadzor nad porabo sredstev vrši Razvojni zavod Občine
Puconci.
29. člen
Izvajalec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila sredstev do dneva vračila sredstev v
primeru, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je izvajalec za katerikoli namen pridobitve sredstev
navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
Izvajalec, ki mu je bil na osnovi določila tega člena izrečen ukrep o vračilu dodeljenih sredstev ne more kandidirati na
naslednjem javnem razpisu ali pozivu občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z veljavnostjo tega pravilnika preneha veljati dosedanji
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci (Uradno prečiščeno besedilo UPB-1, Uradni list RS, št. 31/10).
31. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Župan
Občine Puconci
Ernest Nemec l.r.
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ROGAŠKA SLATINA
2338.

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

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni
list RS, št. 49/15) župan objavlja

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 dne 14. 7. 2015 potrdila prejem
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o
identifikacijski številki sheme državne pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore programom razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina 2015–2020«
se vodi pod identifikacijsko številko: SA.42509(2015/XA).
Št. 320-0005/2015-03
Rogaška Slatina, dne 16. julija 2015
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SLOVENJ GRADEC
2339.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj
Gradec 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 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08
UPB-1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. redni seji dne 1. 7. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec
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 Mestne občine
Slovenj Gradec za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja.

Uradni list Republike Slovenije
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 Mestni občini Slovenj Gradec
(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)
men:

Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »MSP« ali »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili
naravo takih proizvodov;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov,
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno
kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
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(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje,
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje
ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje,
izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
(15) »velika podjetja« pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(16) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(17) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije,
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(18) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva;
(19) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(20) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
(21) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(22) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo
kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
(23) »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);
(24) »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;
(25) »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;
(26) »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;
(27) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu,
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
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(28) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(29) »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;
(30) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko
pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije
EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in
omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči

Ukrepi

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

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v
opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(v skladu s 14. členom Uredbe Komisije
702/2014 EU)
Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi
s predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov, (v skladu s 17. členom
Uredbe Komisije 702/2014 EU)
Ukrep 3: Pomoč za spodbujevalne
ukrepe za kmetijske proizvode,
(v skladu s 24. členom Uredbe Komisije
702/2014 EU)
Ukrep 4: Pomoč za dejavnosti
prenosa znanja in informiranja
(v skladu z 21. členom Uredbe Komisije
702/2014 EU)

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 – de minimis
Ukrep 6: Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
Ukrep 7: Pokrivanje operativnih stroškov
cestnega tovornega prometa iz odročnih
krajev
Ukrep 8: Pomoč za zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijskem in gozdarskem
sektorju

Ostali ukrepi
občine

Ukrep 9: Podpora delovanju društev
s področja kmetijstva in razvoja podeželja
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6. člen

9. člen

(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)

(spodbujevalni učinek)

(1) Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v
primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v
register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež ter večino obdelovalnih površin v občini (v nadaljevanju: nosilci kmetijskega
gospodarstva);
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
in majhna podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po
Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež
na območju občine;
3) pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti cestnega tovornega prometa;
4) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine;
5) kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih
površin.
(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 5 in ukrepa 6 iz 5. člena
tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke
prvega odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev,
se izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitev.

(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne
ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja
projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.

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 razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni
izterljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma
javnega naročila, objavljenega na internetni strani in občinski
oglasni deski, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih
financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo
posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za
tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu oziroma javnem naročilu.

10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pooblaščena oseba.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa
(odločbe). Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum izdaje odločbe/sklepa.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
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 24 tega pravilnika, ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev
ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU)
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
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(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v
Uredbi Komisije (EU) št 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT. 702/2014
13. člen
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
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 izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na
kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– stroški novogradnje ali rekonstrukcije sadovnjakov,
– stroški nakupa trajnih rastlin
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva.
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Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le
ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga)
v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
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 naložbe v zvezi s predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti
sredstva;
– splošni stroški (stroški ki se nanašajo na izvedbo naložbe);
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva;
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– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, kolikor upravičenec še nima
registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči;
– 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;
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le
ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za
načrtovano naložbo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave
in/ali trženja kmetijskih proizvodov.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.
15. člen
Ukrep 3: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih.
Upravičeni stroški
– stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter
udeležbe na njih vključujejo:
(i) stroške udeležbe;
(ii) potne stroške in stroške prevoza živali;
(iii) stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan;
(iv) najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške
njihove postavitve in razstavljanja;
(v) simbolične nagrade do vrednosti 1 000 EUR na nagrado in zmagovalca tekmovanja.
– Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih vključujejo:
(i) stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in
spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih
predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz določene
regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če
so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji;
Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne
znamke ali poreklo, z izjemo
– shem kakovosti iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014, če takšna navedba natanko ustreza označbi,
zaščiteni v Uniji;
– sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je takšna navedba sekundarna v
sporočilu.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva.
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Prejemniki pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno
registrirani.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
– program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju občine.
Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in
druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo
v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti.
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
16. člen
Ukrep 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem
sektorju.
Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno
veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in
višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih
programov.
Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje,
izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;
– v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami
pomoč krije:
(i) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje
nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu,
ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne
dejavnosti;
(ii) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti
sredstva;
(iii) splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i) in (ii),
kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
plačila za storitve svetovanja v zvezi z okolijske in ekonomsko
trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk (i) in (ii);
(iv) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme
ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk.
Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo
za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.
Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.
Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi
z naložbami je 100.000 EUR v obdobju treh obračunskih let.
Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v
register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju
občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
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Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je
ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in
informiranja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka
tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s
predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni v javnem razpisu.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali gozdarsko dejavnostjo na
območju občine.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge
morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj, se določijo v dokumentaciji javnega razpisa.
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.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) Št. 1407/2013
17. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna,
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«
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v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih,
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči
de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
18. 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 oziroma 100.000 EUR).
19. člen
Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
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;
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– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek
de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.
20. člen
Ukrep 6: 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,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
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;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
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 16. člena tega pravilnika.
21. člen
Ukrep 7: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega prometa iz odročnih krajev
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega
tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na
odročnih krajih,
– ohraniti kmetijske dejavnosti, ki bi bile zaradi stroškov
prevoza ogrožene.
Predmet podpore:
– financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki
niso ekonomsko upravičeni.
Upravičenci:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.

Uradni list Republike Slovenije
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem
tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij
(prog) in razdalj;
– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega
prometa, skladno s področno zakonodajo.
Upravičeni stroški
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek
100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti
cestnega tovornega prometa.
Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so
upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim
razpisom.
22. člen
Ukrep 8: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem in gozdarskem sektorju
Namen: Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih
gospodarstev in družinskih članov je potrebno kontinuirano
nadgrajevati, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, organiziranje izobraževanje in prenos dobrih praks, novih znanj ter
promocijo gozdarstva, kar bo prineslo k večji konkurenčnosti
kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– Izobraževanje in usposabljanje kmetov s področja gozdarstva,
– organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, licitacij razstav in sejmov ter sodelovanje
na njih,
– stroški priprave in tiska publikacij in stroški oblikovanja
in priprave spletnih strani,
– strokovne ekskurzije,
– širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski
poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost, potni stroški,
stroški prevozov, najemnine).
Višina sofinanciranja: sofinancira se do 100 % vrednosti
stroškov izvedbe posameznega programa, oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo
kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: Izvajalci so subjekti, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani
na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za
izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju občine in registrirana stanovska
(društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev
izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko
obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti
vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi
družinski člani.
Podpore se ne dodelijo:
– za sofinanciranje pokritja stroškov, ki jih je izvajalec pri
izvedbi aktivnosti plačal MO Slovenj Gradec
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev in druge omejitve:
– določeno z javnim razpisom.
23. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim
zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na
določilo sedmega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
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(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
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 o dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

IV. OSTALI UKREPI OBČINE
24. člen
Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
(Zakon o javnih financah)
Namen/cilj ukrepa: zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Upravičeni stroški:
– finančno in vsebinsko ovrednoten program društva,
pri izračunu višine dodeljenih sredstev se upošteva tudi delež
članstva iz območja občine, kolikor društvo deluje na območju
več občin.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– Upravičenci imajo sedež na območju občine oziroma izvajajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo na območju občine,
oziroma so njihovi člani iz območja občine,
– Programi in aktivnosti omogočajo vključevanje članov
iz območja občine,
– Obvezno vsebinsko in finančno poročilo za prejeta
sredstva.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
– določeno z javnim razpisom.
Pomoč se ne dodeli za:
– za programe, za katere so že bila pridobljena sredstva
na drugih razpisih občine, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že sofinancirani iz proračuna občine,
– društva, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana društva in združenja, ki delujejo na področju
kmetijstva.
Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
– do 100 % prijavljenega programa društva.
V. 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.

VII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 72/07, 76/07 in 63/08).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015
Slovenj Gradec, dne 1. julija 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

2340.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen
programov v Vzgojno-varstvenem zavodu
Slovenj Gradec

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 24. in 31. člena
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS,
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13
– ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Pravilnika plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08,
119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 20. člena Statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – UPB) sta Občinski svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 8. redni seji, 1. 7. 2015 in Občinski svet
Občine Mislinja na 7. redni seji 16. 7. 2015 sprejela

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov
v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I.
S tem Sklepom se dopolnjuje Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec (Uradni
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list RS, št. 14/14 in 31/14), tako da se na koncu prvega odstavka I. točke doda naslednje besedilo: »V razvojnem oddelku
866,76 EUR«.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2015 dalje.
Št. 602-7/2013
Slovenj Gradec, dne 1. julija 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l. r.
Št. 041-03/2015
Mislinja, dne 16. julija 2015
Župan
Občine Mislinja
Bojan Borovnik l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
2341.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave
Drozg v Zgornji Polskavi

Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi z
61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt,
Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in
16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na
5. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave
Drozg v Zgornji Polskavi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi
se spreminja Odlok o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi (Uradni list RS, št. 55/05).
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu
stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi je izdelal BIRO
2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1,
2310 Slovenska Bistrica s številko projekta 08/14-LN/SP – februar 2015.
II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA OBRAVNAVE
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka tako, da se prvi in drugi
odstavek nadomestita z novim odstavkom z naslednjim besedilom:

Uradni list Republike Slovenije
»Meja območja lokacijskega načrta poteka po obodu
parcel št. 904/3, 904/4, 904/5 in 904/6 vse k.o. 742 Zgornja
Polskava. Območje je veliko 2873 m2.«
Tretji odstavek postane drugi.
Četrti člen se črta.
III. FUNKCIJA, NAMEMBNOST OBMOČJA
3. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se prva alineja nadomesti z naslednjim besedilom:
– »gradnja treh stanovanjskih objektov dvojčkov na zemljiških parcelah velikih od 370 m2 do 430 m2«
in druga alineja se spremeni z naslednjim besedilom:
– »gradnja dovozne ceste širine 6 m«.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
4. člen
Spremeni se 6. člen odloka – pogoji za oblikovanje objekta – in se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Gradnja objektov znotraj območja lokacijskega načrta je
dovoljena pod naslednjimi pogoji:
– dvojček je pravokotne tlorisne zasnove zunanjega gabarita 13.50 m x 8.50 m, z izzidkom na južni strani 3.00 m x 8.00 m,
z možno toleranco ±1.00 m znotraj gradbene meje, etažnost je
pritličje in mansarda, višine 8 m ±0.50 m v slemenu in ne sme
odstopati od višine sosednjih objektov,
– objekti so postavljeni ob gradbeno linijo, ki je črta, do
katere sega severna fasada dvojčkov,
– strehe stanovanjskih objektov so dvokapnice z naklonom strešine med 35º in 40º. Smer slemena je vzporedna z
daljšo stranico objekta. Nad izzidkom je dvokapnica s smerjo
slemena, ki je pravokotna na smer osnovnega slemena. Nad
zunanjo teraso so dopustne ravne strehe,
– za doseganje naravne svetlobe v mansardah stanovanjskih objektov je dovoljeno vgraditi mansardna okna v ravnini
strešine,
– fasade so ometane, v manjšem delu so lahko kombinirane z lesom, kamnom, kovino ali steklom (vetrolov in izzidek
dnevnega prostora),
– vsi objekti in posamezni gabariti objektov na parceli
morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni,
– zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidenih zemljiških parcel. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo
avtohtone travne, grmovne in drevesne vrste,
– ograje okoli zemljiških parcel so višine največ 1.20 m in
v transparentni izvedbi, obsajene z zelenjem. Ograje ne smejo
posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin. Višina
in izvedba ograj ob priključkih dovoznih poti na glavno cesto
mora biti takšna, da omogoča preglednost v križišču in varno
priključevanje,
– parkirne površine in terase je možno pokriti z nadstrešnicami, strehe so lahko ravne,
– za vsako stanovanjsko enoto sta predvideni dve parkirni
mesti za osebne avtomobile.
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se izvaja
skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru tega odloka. Znotraj
območja sprememb in dopolnitev odloka o LN Drozg je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih
objektov:
– nadstrešnice za osebne avtomobile
– zimski vrtovi, senčnice, vrtne lope, utrjene dovozne poti,
– ograje do višine 1.20 m.
Manj zahtevni objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne
meje vsaj 4,00 m, nezahtevni 1,50 m, enostavni objekti pa
minimalno 0,30 m. Manjši odmik je možen le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katerega mejijo. Ograje so lahko
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postavljene do parcelne meje oziroma na parcelni meji, če je
pridobljeno soglasje soseda.«
5. člen
V celoti se spremeni 7. člen – tolerance – in se ti nadomesti z naslednjim tekstom:
»Tolerance v velikosti objektov:
Tlorisno ± 1.0 m znotraj gradbene meje, višinsko ± 0.50 m.
Strehe nad teraso in na nezahtevnih in enostavnih objektih so lahko tudi ravne.
Objekti so lahko do 10 % manjši od načrtovanih.
Tolerance pri parcelaciji:
Dopustna odstopanja so lahko do 15 %. Končne vrednosti
so posledica upravnega postopka geodetske odmere.«
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
10. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki ima
naslednjo vsebino:
»Priklop na vodovodni sistem mora biti narejen iz treh
dvojnih oziroma šest posameznih jaškov z vodomeri izven
objekta, da so dostopni vzdrževalcu in popisniku vodovodnih
merilnih naprav. Jaški morajo biti standardne velikosti proizvajalca Zagožen. Jaški se vgradijo na podlago, ki služi kot
drenaža, da se v jaških ne bi nabirala voda in blato.«
7. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen – Kanalizacija in odvodnjavanje – in sicer se zadnja dva stavka v tretjem odstavku
črtata.
Vrine se novi četrti odstavek z naslednjim tekstom:
»Interni fekalno-sanitarni kanal se izvede iz cevi DN 200
mm, SN 8 in priključi direktno na obstoječi revizijski jašek javne
fekalne kanalizacije.«
Četrti in peti odstavek se spremenita v peti in šesti odstavek.
8. člen
Spremeni se 12. člen – elektrika – in sicer se staro besedilo člena nadomesti z novim:
»Območju obravnave se približuje elektroenergetski vod
v lasti ELEKTRO Maribor d.d. – daljnovod 20 kV Gabernik 1
(d-114 OE Slovenska Bistrica).
Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih, za katera
bodo izdelani prostorski akti, bo potrebno upoštevati naslednje
pravilnike, normative in tipizacijo:
– 465. in 468. člen Energetskega zakona EZ-1 (Uradni
list RS, št. 17/14) glede varovanih pasov elektroenergetskega
omrežja,
– Uredba o elektroenergetskem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) velja za območja
bivanja s posebnimi ukrepi varstva pred sevanjem. Območja
bivanja spadajo v I. območja varstva pred elektromagnetnimi
sevanji, za katera veljajo strožja merila kot za II. območje varstva pred elektromagnetnimi sevanji, kamor spadajo območja
brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi proizvodni dejavnosti.
– Pravilnik o tehničnih normativih za elektroenergetske
postroje nazivne napetosti nad 1000 V (Uradni list SFRJ,
št. 4/74)
– Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih
elektroenergetskih vodov (Uradni list SFRJ, št. 51/73) (za nizkonapetostne vode),
– Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetost
1 kV, 10 kV in 20 kV (Tipizacija DES, januar 1981),
– SIST EN 50423-1: Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV in do vključno 45 kV – 1. del: Splošne
zahteve – Skupna določila,
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– SIST EN 50423-3-21: Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV – do vključno 45 kV – 3-21. Del:
Nacionalno normativna določila (NNA) za državo Slovenijo,
– SIST EN 50341-1: 2013 »Nadzemni električni vodi za
izmenične napetosti nad 1 kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna določila.«
Za napajanja območja z električno energijo je izdelana
idejna zasnova, ki predvideva izgradnjo nove transformatorske
postaje TP 20/0,4 kV; 1x250 kVA Zg. Polskava - Bavaria tip:
TEN 2-24 mM.
Trasa NN razvodnega omrežja poteka od nove TP v
koridorju ob dovozni cesti do priključnih omaric, ki morajo biti
nameščene tako, da bo omogočeno nemoteno odčitavanje
števcev in morajo biti pod ključem sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja.
Investitor si bo moral k izdelanim projektnim dokumentacijam pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo predvidenih objektov pred izdajo gradbenih
dovoljenj.«
9. člen
Spremeni se 14. člen – ogrevanje in priprava sanitarne tople vode – in sicer se odstavek nadomesti z naslednjo vsebino:
»Predvideva se možnost ogrevanja individualno z alternativnimi viri energije in sodobnimi sistemi (npr. toplotna črpalka
– zrak: voda), ob upoštevanju energetsko varčne gradnje.
V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko sistema
voda – voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, ali z geosondo, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde,
za kar je treba izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti potrebna
dovoljenja oziroma soglasja.«
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
10. člen
V 19. členu se na koncu stavka na mesto pike vstavi vejica in se stavek nadaljuje z naslednjo vsebino:
», ki je dopolnjeno z mnenjem št. ZZ – 5/15 dne 31. 1.
2015 o možnosti ponikanja na parcelah.«
11. člen
Med 19. in 20. člen se vrine novi 20. člen z naslednjim
besedilom »Vpliv posega na vodni režim in stanje voda
– zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo
razvidna dispozicija objektov, ureditev okolice in vsa obstoječa
in nova komunalna infrastruktura
– predvidena rešitev odvoda vseh vrst odpadnih vod
– način ogrevanja objektov
– po podatkih ARSO je iz opozorilne karte erozije razvidno, da se obravnavana lokacija nahaja na območju običajnih
zaščitnih ukrepov, zato mora investitor poskrbeti, da bodo izvedeni vsi zaščitni ukrepi, da se ne bo poslabšala erozijska ogroženost območja. Odvajanje padavinskih vod mora biti rešeno
na način, da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča in objekti
– projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12)
– predmetna lokacija se nahaja v širšem vodovarstvenem
območju zajetij pitne vode, z oznako VVO III, po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko
– ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11 in 24/13), zato
je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje
iz veljavnega predpisa
– po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov si
mora investitor pridobiti vodno soglasje«.
12. člen
Vsi naslednji členi še preštevilčijo za eno številko višje.
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13. člen
Dopolni se 23. člen, ki je zdaj preštevilčen v 24. člen,
kjer se za prvim odstavkom vrine novi odstavek z naslednjim
besedilom:
»Cestno infrastrukturo je potrebno brezplačno prenesti v
javno dobro, komunalno infrastrukturo pa v upravljanje izvajalcem javnih gospodarskih služb.«.

Ostale opredelitve kulturnega spomenika ostanejo nespremenjene.

VII. KONČNE DOLOČBE

Ostale opredelitve kulturnega spomenika ostanejo nespremenjene.

14. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu
stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi so stalno na
vpogled na Občini Slovenska Bistrica.

»EŠD:

20165

Ime enote:

Pragersko – Arheološko najdišče Zadruga

Lokacija:

Parc. št.: severni del 948/39, južni del 948/35,
vzhodni del 1441/31, severni del 1548/2,
1441/32, 1441/33 (del), 1548/3, 1548/5,
948/42, k.o. Spodnja Polskava«

»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

15. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcijska
služba.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2015-7
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

2342.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena za Občino Slovenska Bistrica

Na podlagi določil Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 81/11, 30/11 odl. US, 90/12
in 111/13) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5.
redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena za Občino Slovenska Bistrica
1. člen
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino
Slovenska Bistrica se spreminja Odlok o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 23/13, 17/14), v nadaljevanju odlok.
2. člen
V 3. členu odloka se spremenijo posamezne opredelitve
kulturnih spomenikov tako, da na novo glasijo:
»EŠD:

15553

Ime enote:

Gaj pri Pragerskem – Arheološko najdišče
Žutreki

Lokacija:

Parc. št.: 639/5, 639/6, 642/1, 642/5, 642/6,
severovzhodni del 643/7, 643/12, 643/13,
severovzhodni del 712/1, 715/1, 715/3, 715/4,
713/4, 715/5, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5,
728/6, 728/7, 728/8, 729/1, 729/2, 729/3, 730/2,
730/3, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 732/3, 734,
1427, k.o. Spodnja Polskava«

6886
Pragersko – Rimska cesta Celeia–Poetovio
Parc. št.: 669/3, 670/4, 671/5, 672/5, 673/5,
675/4, 676/4, 677/4, 678/4, 679/5, 681/4,
683/4, 684/4, 685/4, 686/4, 687/5, 688/6,
689/6, 690/6, 691/5, 692/2, 692/3, 693, 694,
697, 698, 699, 700, 702, 708/3, 708/5, 709/3,
710/4, 711/7, 711/8, 712/4, 715/4, 715/5,
728/7, 728/8, 744/7, 744/2, 748/3, 748/5,
754/1, 754/2, 757/2, 757/4, 756, 792/9, 792/12,
792/14, 792/24, 792/25, 792/42, 792/43,
792/50, 792/57, 794/1, 794/8, 794/9, 801,
948/39, 996/4, 1000/1, 1000/56, 1000/88,
1000/90, 1000/91, 1425/2, 1426, 1461/9,
1461/10, 1465/5, 1471/1, 1471/16, k.o.
Spodnja Polskava parc. št.: 441/3, 668/3,
669/2, 678, k.o. Gaj«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

6887
Prepuž – Rimska cesta Celeia–Poetovio,
Trasa poteka preko naslednjih parcel: Parc.
št.: 1225/1, 1250/3, 1252/1, 1252/4, 1252/4,
1255/2, 1453, 1454, 1456/1, 1456/2, 1457/1,
1459, 1460, 1461, 1533/1, 1922/1, 1924, 1928,
1929, 1931/1, 1931/2, 1932, 1934, 1979, 1980,
1981, 1986, 1988, 1989, 2001, 2052, 1255/1,
2051, k.o. Vrhole pri Konjicah 192/1, k.o.
Žabljek«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

6891
Slovenska Bistrica – Rimska cesta Celeia–Poetovio
Trasa poteka preko naslednjih parcel: Parc.
št.: 1641, 1645/5, 1645/28, 1645/30, 1645/31,
1645/32, 1645/33, 1645/34, 1645/36, 1645/38,
1645/50, 1645/51, 1651, 1652, 1655, 1656,
1657/3, 1660/74, 1660/75, 1660/83, 1660/84,
1660/85, 1660/86, 1660/87, 1660/88, 1660/89,
1660/90, 1660/91, 1660/107, 1660/122,
1696/2, 1696/5, 1696/19, 1697/2, 1697/6,
1697/7, 1697/9, 1697/10, 1697/16, 1697/28,
1697/31, 2293/1, 2293/3, 2293/4, 2293/5,
2297/6, 2297/9, 2297/12, 2300/1, 2300/2,
2301/2, 2302/3, 2307/13, 2307/15, 2307/16,
2307/17, 2308/1, 2313/1, 2313/4, 2316,
2317, 2318/1, 2347/1, 2350, 2351/1, 2474/2,
2474/4, 2500, 2501/1, 2504/6, 2510, 2518/3,
2530, 2531/1, 2532, 2698, 1645/72, 1645/74,
1645/76, 1660/129, 1660/131, 1660/132,
1660/167, 1660/206, 1660/209, 1660/214,
1702, 2293/11, 2293/12, 2293/13, 2293/14,
2293/16, 2293/17, 2293/20, 2293/21, 2293/22,
2293/9, 2302/1, 2307/24, 2313/9, 2315,
2508/3, k.o. Slovenska Bistrica«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
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»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

6892
Spodnja Nova vas – Rimska cesta
Celeia–Poetovio
Trasa poteka preko naslednjih parcel: Parc. št.:
127/1, 127/2, 153, 154/2, 155/2, 164/5, 176/2,
177, 178/1, 178/7, 247/2, 250, 252/2, 257/6,
257/8, 658/2, 658/3, 662/8, 662/14, 674/2,
680/1, 155/1, 257/4, k.o. Spodnja Nova vas
Parc. št. 2474/2, k.o. Slovenska Bistrica«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

15300
Spodnja Polskava – Gomilno grobišče Velenik
Parc. št.: 1336/79, 1336/88, zahodni del
1336/99, 1336/101, 1336/102, 1336/104,
1336/105, 1336/107, 1336/108, južni del
1336/119, jugozahodni del 1336/130,
1336/194, vzhodni del 1336/131, 1336/133,
k.o. Spodnja Polskava«

Št.

»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

Lokacija:

15301
Spodnja Polskava – Rimska cesta
Celeia–Poetovio
Trasa poteka preko naslednjih parcel: Parc. št.:
948/39, 1336/2, 1336/84, 1336/104, 1336/105,
1336/107, 1336/109, 1336/110, 1336/111,
1336/112, 1336/113, 1336/114, 1336/119,
1336/132, 1336/133, 1338, 1441/6, 1441/8,
1441/22, 1441/23, 1442/1, 1501, 1538, 1539,
1540, 1541, 1544, 1545/2, 1546/2, 1547/2,
1548/2, 1564, 1565, 1566, 1441/32, 1548/4,
948/43, k.o. Spodnja Polskava
Parc. št.: 351/2, 351/3, 352/1, 352/2, 352/3,
359/1, 359/28, 441/1, 441/2, 442, 443, 449,
454, 456, 459, 448/1, 448/2, k.o. Pokoše«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
3. člen
V 4. členu odloka se spremenijo posamezne opredelitve
kulturnih spomenikov tako, da na novo glasijo:
»EŠD:
Ime enote:
Opis
vplivnega
območja

3171
Bojtina – Cerkev sv. Uršule
Parc. št.: *23/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 12/1, 15, 3,
319/1, 319/2, 319/7, 319/8, 4/1, 4/2, osrednji
del 494/2, 12/3, 12/4, k.o. Bojtina«
2930
Črešnjevec – Cerkev sv. Mihaela
Parc. št: *11/1, *11/2, *166/1, *166/2,
*18, severni del *19, *2, *257, *3, *8, *9,
jugozahodni del 1442/1, južni del 1449, 22/10,
22/6, 23/3, 24/1, 25, 26, 27, 30/5, severni del
30/6, 30/7, 502/3, 506/1, 506/3, 507/1, 507/3,
509/5, 510/1, 513/1, južni del 513/2, zahodni
del 1443/5, 1443/6, k.o. Črešnjevec«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Opis
vplivnega
območja

3062
Kebelj – Cerkev sv. Marjete
Parc. št: *2, *207, *3, *4/1, *5/1, *5/2, *6, 2, 7/2,
7/4, 7/5, 22/1, 22/2, 22/3, 26, 27/1, 27/2, 28/1,
29/3, 3, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 33/3, 34/1, 36/1,
zahodni del 36/2, 64/5, 64/6, južni del 1577/2,
zahodni del 1582, k.o. Kot«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.

6427

7020
Ogljenšak – Hiša Ogljenšak 1
Parc. št.: zahodni del 525/1, k.o. Ogljenšak«

»EŠD:

3447

Ime enote:

Planina pod Šumikom – Cerkev sv. Treh kraljev

Opis
vplivnega
območja

*40, *41, 128/6, 128/7, 128/12, 128/13, 128/14,
128/15, 128/16,128/17, 128/18, 128/19, 129/1,
129/2, južni del 212/3, 212/7, južni del 285,
k.o Planina
1147/3, 1147/4, 1147/6, 1147/7, 1147/8, 1147/9,
1147/10, 1147/11, 1147/12, 1147/13, 1147/14,
1147/15, 1147/16, 1147/17, 1147/18, 1147/19,
1147/20, 1147/21, 1147/22, 1147/23, 1148/3,
1148/4, 1148/6, 1148/7, 1148/8, 1148/9,
1148/10, 1148/11, 1148/12, 1148/13, 1148/14,
1149/6, 1149/7, 1149/8, 1149/9, 1149/10,
1149/11, 1504/1, 1504/2, 1504/4, 1504/5,
1505/4, 1505/6, 1505/7, 1505/8, k.o. Kot«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

6964
Slovenska Bistrica – Mestni stolp
Parc. št.: 1206/3, 1216, južni del 1218, k.o. Slovenska Bistrica«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

6957
Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 18, Trg
svobode 20
Parc. št.: 1338/1, 1338/2, 1339, k.o. Slovenska
Bistrica«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

6958
Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 19
Parc. št.: zahodni del 1432, k.o. Slovenska
Bistrica«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Opis
vplivnega
območja
spomenika

Stran

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
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6966
Slovenska Bistrica – Mestno obzidje
Poteka preko parc. št.: 1209, 1214, 1308,
1312, 1311/2, 1461/1, 1459, 1457, 1455, 1453,
1447/6, 1446, 1448, 1445/1, 1445/2, 1445/3,
1409, 1408, 1412, 1414, 1420/1, 1420/2,
1421/3, 1422/1, 1421/1, 2501/1, 1355/10,
1355/5, 1355/3, 1357, 1355/2, 1356/1, 1354,
625/2, 625/3, 624/5, 624/1, 2499, 626/1, 626/3,
627, 630, 631/1, 631/2, 635/1, 632, 635/2,
644/1, 643, 646, 1206/4, 1206/2, 1207/2,
1206/3, južni del 633, 2500/2, 1206/6, 2480/4,
k.o. Slovenska Bistrica«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:
Utemeljitev
razglasitev

17960
Spodnja Ložnica – Domačija Župnik
Parc. št.: *41, *42, 522/11, 250/4, k.o. Spodnja
Ložnica
Domačijo, ki stoji na robu strnjenega naselja
sestavljajo: zidani hiši, ena nadstropna –
vrhkletna, druga pritlična in veliko zidano
gospodarsko poslopje. Poslopja pokrivajo
strme dvokapne, čopaste opečne strehe.
Vrhkletna hiša s funkcijo kleti v spodnji etaži in
stanovanjem v zgornji etaži je datirana z letnico
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1773 nad segmentno zaključenim vhodom v
klet. Pritlična hiša s tradicionalno razporeditvijo
prostorov, ki so v glavnem obokani, razen
bivalne sobe »hiše«, ki ima lepo izdelan lesen
tramovni strop in letnico 1769 ter okrasno
rozeto na nosilnem tramu. V »hiši« stoji krušna
peč z motivi monštrac na pečnicah. Tipično
gospodarsko poslopje z dolgim hodnikom
ima dekorativne prezračevalne opečne mreže
v obeh čelnih zatrepih ter obokan hlev. Še
izvirno ohranjena poslopja domačije so izjemen
spomenik podeželskega stavbarstva.«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

29123
Šmartno na Pohorju – Šetorova hiša
Parc. št.: vzhodni del 131 k.o. Šmartno na
Pohorju«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Opis
vplivnega
območja

3472
Zgornja Ložnica – Cerkev sv. Venčeslava
Parc. št: *144, *27/4, *28, *95, *96, 389/1,
389/15, 389/16, 390/1,390/2, 390/3, 391,
392/1, 392/2, 394, 395/1, 395/2, 396/1, 396/2,
397, 398/1, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, k.o.
Zgornja Ložnica«

Uradni list Republike Slovenije
zidano iz kamna in gladko ometano. Postavili
so ga na prehodu 18. in 19. stoletja ter
predstavlja kvaliteten primerek poznobaročne
obrtniške umetnosti«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:

Opis
vplivnega
območja

2987
Zgornja Polskava – Cerkev sv. Trojice
Parc. št.: *93/1, 353/2, *93/2, k.o. Zgornja
Polskava
Parc. št: *90, *91/1, *91/2, 328/2, 331/1, 348/1,
348/2, 348/3, 348/4, 350/1, 350/2, 351, 352,
353/1, 354/1, 354/2, 354/3, 686/1, 686/3, k.o.
Zgornja Polskava«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
4. člen
V 5. členu odloka se prvi stavek spremeni tako, da na
novo glasi: »Za kulturne spomenike lokalnega pomena se
razglasijo stavbe s parki ali z vrtovi«.
Posamezne opredelitve kulturnih spomenikov 5. člena se
spremenijo tako, da na novo glasijo:
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

6913
Pragersko – Dvorec
Parc. št.: 948/15, 948/16, 948/17, 948/18,
948/34, severni del 948/6, 956, 959, k.o.
Spodnja Polskava«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:

6955
Slovenska Bistrica – Dvorec Trg svobode 16«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
5. člen
V 7. členu odloka se spremenijo posamezne opredelitve
kulturnih spomenikov tako, da na novo glasijo:
»EŠD:
Ime enote:
Utemeljitev
razglasitve

6982
Frajhajm – Vidčevo znamenje
Čokato poznobaročno znamenje kvadratnega
tlorisa stoji med domačijama Videc in
Pregel. členi ga ena sorazmerno majhna
polkrožno zaključena niša, pokriva pa
piramidasta strešica iz skrilja. Znamenje je

7063
Lukanja – Spomenik ustanovitvi Pohorskega
odreda na Pesku«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

20152
Pragersko – Spomenik NOB
Parc. št.: 1015/16, k.o. Spodnja Polskava«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Utemeljitev
razglasitve

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

20141
Kalše – Nagrobna plošča Krištofa Pragerja
Parc. št.: osrednji del 122/1, k.o. Kalše, v
severni steni stavbe št. 58, k. o. Kalše«

7005
Veliko Tinje – Znamenje
Znamenje kvadratnega tlorisa stoji vzhodno
od jedra vasi Veliko Tinje, ob cesti proti Turiški
vasi. Sestavljeno je iz ožjega spodnjega dela
s polkrožno zaključeno nišo, vrh katerega
se dviga nekoliko širša hišica, ki je na vseh
štirih straneh členjena s prav tako polkrožno
zaključenimi nišami. Znamenje je gladko
ometano, prekriva ga piramidasta strešica iz
skrilja. Slopno baročno znamenje je nastalo v
18. stoletju in predstavlja kvaliteten primerek
baročne obrtniške umetnosti«

Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
6. člen
V 9. členu odloka se spremenijo posamezne opredelitve
kulturnih spomenikov tako, da na novo glasijo:
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

660
Slovenska Bistrica – Mestno jedro
Parc. št.: 1206/2, 1206/3, 1206/4, 1206/5,
1206/6, 1207/1, 1207/2, 1208/4, 1208/5,
1208/6, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1212,
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, južni del 1218,
1307, 1308, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1310/1,
1310/2, 1310/3, 1311/1, 1311/2, 1311/3,
1311/4, 1312, 1313/1, 1313/2, 1313/3, 1314,
1315/1, 1315/2, 1316, 1317/1, 1317/2, 1318,
1319, 1320/1, 1320/2, 1321/1, 1323, 1324/1,
1324/2, 1325, 1326/1, 1326/2, 1327, 1328,
1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1330,
1331, 1332, 1333, 1334/1, 1334/2, 1334/3,
1334/4, 1334/5, 1334/6, 1334/7, 1334/8,
1334/9, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4,
1335/5, 1336/1, 1336/2, 1337/1, 1337/2,
1338/1, 1338/2, 1339, 1340/1, 1340/2, 1341,
1342, 1343, 1344, 1345/1, 1345/2, 1345/3,
1346, 1348, 1349, 1350, 1351/1, 1351/2, 1352,
1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1355/3, 1355/4,
1355/5, 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/9,
1355/10, 1355/11, 1356/1, 1356/2, 1357, 1359,
1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400,
1401, 1402, 1403, 1404/1, 1405, 1408, 1409,
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416,
1417, 1418, 1419, 1420/1, 1420/2, 1421/1,
1421/2, 1421/3, 1421/4, 1422/1, 1423/1,
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1423/2, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428/1,
1428/2, 1428/3, 1429, 1430, 1431/1, 1431/2,
1432, 1433, 1434, 1435/1, 1436, 1437, 1438,
1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445/1,
1445/2, 1445/3, 1446, 1447/3, 1447/4, 1447/5,
1447/6, 1448, 1449, 1450/1, 1450/2, 1451,
1452, 1453, 1454/1, 1454/2, 1455, 1456/1,
1456/2, 1457, 1458/1, 1458/2, 1458/3, 1458/4,
1458/5, 1458/6, 1458/7, 1458/8, 1458/9,
1459, 1460, 1461/1, 1461/2, 1462/1, 1462/2,
1462/3, 1463/1, 1463/2, osrednji del 2474/3,
2475/4, 2475/5, 2480/4, 2484/2, jugozahodni
del 2486/1, 2489, vzhodni del 2490/1, 2490/2,
2490/3, 2498, 2499, severni del 2500/2,
severozahodni del 2501/1, severni del 2502,
2780, 293/2, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300/3, 301, 302, 304, 305/1, 305/4, 305/5, 456,
457, 458, 520/2, 520/3, 520/4, 520/5, 521/1,
521/2, 522/4, 522/5, 522/8, 522/9, južni del
522/6, 522/7, 523, 524, 525, 526, 527, 528,
529, 530, vzhodni del 531/1, 564/1, 565/2,
566, 567, 568, 569/1, 569/2, 570, 571, 572,
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579/1, 579/2,
580, 581/1, 581/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2,
584, 586, 588, 589, 590, 591, 592/1, 593/1,
593/2, 594, 595, 596, 597/1, 597/2, 598/1,
598/2, 599, 600/1, 600/2, 600/3, 601, 602/1,
602/2, 602/3, 602/4, 603, 604, 605, 606/1, 607,
608, 612, 614, 615/2, 616, 617/1, 618, 619/2,
619/3, 619/4, 620, 622, 624/1, 624/3, 624/4,
624/5, 625/2, 625/3, 625/4, 626/1, 626/2,
626/3, 626/4, 626/5, 627, 628, 629/1, 629/2,
630, 631/1, 631/2, 632, 633, 634/1, 634/2,
635/1, 635/2, 636, 637, 638/1, 639/1, 639/2,
640, 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 644/3, 645,
646, 650, 700, 701/1, 701/2, 702, 703, 704,
705, 707, 709/1, 709/2, 711/1, 711/2, 712, 713,
714, 715/1, 715/2, 716, 717/4, 717/5, 717/6,
718, 720, 722/1, 722/2, 722/3, 723, 724, 726,
727, 728, 729, 730, 732, 733, 737/14, 737/15,
737/16, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2,
741, k.o. Slovenska Bistrica«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
Ime enote:
Lokacija:

681
Spodnja Polskava – Vas
Parc. št.: *101, *105, *107, *108, *109, *110/1,
*111, *112/1, *112/2, *113, *114, *117, *118,
*123, *124, *127, *128, *132, *134, *136,
*137, *145, *148/1, *148/2, *150, *153, *157,
*16, *17, *180, *20/1, *20/2, *204, *22, *23/1,
*23/2, *257, *27, *28, severni del *298, *303,
*36, *362, *364, *37, *39, *43, *47, *48, *49,
*51, *52/1, *52/2, *53, *57, *58, *60, *62, *64,
*74, *82, *83, *84, *85, *86, *88, *90, *91,
*92/1, *92/2, *92/3, *93, *94, *95/1, *95/2,
*96, *99, 100, 101/10, 101/7, 101/8, 101/9,
105/4, 105/5, 11, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4,
123/5, 123/6, 13/3, 14/1, 1409/1, 1409/2,
1409/3, 1409/4, 1409/5, 1411/4, jugovzhodni
del 1413/3, 1413/4, 1415/1, jugovzhodni del
1415/2, 1415/3, 1415/4, 1415/5, 1415/6,
1415/7, severozahodni del 1425/6, severni
del 1444/2, severni del 1454/4, 1461/21, del
1461/22, jugovzhodni del 1462/1, 1462/3,
1473, 15/2, 15/3, 1589, 1590, 19, 2/1, 2/10,
2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 20/2, 20/3, 20/4,
210/1, 210/2, 210/3, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4,
216, 22/1, 22/2, 22/3, 224/4, 224/5, 23, 230/1,
232/1, 232/2, 24/1, 24/2, 25, 255/3, 256/1,
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256/3, 257/2, 257/4, 257/5, 258/2, jugozahodni
del 259, 260/1, 261/1, 261/3, 262/2, 262/3,
263/4, 264/3, 265/2, 28, 30/1, 30/2, 31, 32, 34,
35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 4, 40, 41/1, 41/3,
41/4, 42/1, 42/2, 44/1, 44/2, 44/4, 446/1, 446/2,
447, 449, 45/1, 45/2, 45/4, 45/15, 45/7, 45/8,
451, 452, 453/1, 453/2, 454, 455/1, 455/2, 456,
457/1, 457/2, 457/3, 458/1, 459/1, 459/2, 46,
48, 49, 5, 53/1, 53/2, 55/1, 60/1, 60/3, 60/4,
60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67/1, 67/3, 68, 69, 7, 70/1, 70/2, 72, 73/1,
73/2, 74/1, 74/2, 74/3, 77, 78, 79, 8, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/10, 89/11,
89/2, severovzhodni del 89/4, 89/5, 89/6, 9, 95,
96, 97, 98, 99/1, k.o. Spodnja Polskava«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
7. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2015-10
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

2343.

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči,
pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Slovenska Bistrica 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 30. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne
2. 7. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči
de minimis in izvajanju drugih ukrepov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Slovenska Bistrica 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 Slovenska
Bistrica za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja.
Za uresničevanje navedenih ciljev se sredstva dodeljujejo
kot:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (ES)
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.
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2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 702/2014),
– državne 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 ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine v višini, ki je določena z odlokom
o proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se lahko
pridobivajo tudi iz drugih virov.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev in neposrednih subvencij obresti.
4. člen
(opredelitev izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– »MSP« ali »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014;
– »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov;
– »kmetijski proizvodi« pomeni proizvode s seznama v
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta;
– »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;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebni
za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo
prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo,
dobavljati ali 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;
– »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno
kmetijsko proizvodnjo;
– »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;
– »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
– »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami«, pomenijo neugodne vremenske pogoje,
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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;
– »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
– »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno
znanje ali druga intelektualna lastnina;
– »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;
– »velika podjetja« pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
– »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;
– »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva;
– »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;
– »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot je
opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih
zemljišč:
a) izravnava zemljišča na površini do 1 ha,
b) krčitev grmovja in dreves,
c) izravnava mikrodepresij na njivskih površinah,
d) nasipavanje rodovitne zemlje,
e) odstranitev kamnitih osamelcev do skupne količine
20 m2 na površini do 1000 m2,
f) ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja do 20 cm,
g) ureditev gorskih in kraških pašnikov,
h) apnenja in založno gnojenje.
– »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;
– »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo kmet
osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
– »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;
– »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;
– »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
– »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so
navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta;
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– »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);
– »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
– »območja z omejenimi možnostmi« (v nadaljevanju:
OMD) pomeni območja, ki jih določi država v skladu 164.b
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15).
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:
1. Vrste pomoči

Ukrepi

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

UKREP 1: Pomoč za naložbe v
opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen);
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev
kmetijskih in gozdnih zemljišč
(15. člen, 43 člen);
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti
prenosa znanja in informiranja
(21. člen, 38. člen);
UKREP 4: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode
(24. člen);
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen);

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

UKREP 6: Pomoč za naložbe v
predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji –
de minimis;
UKREP 7: Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja;
UKREP 8: Pokrivanje operativnih
stroškov transporta iz odročnih
krajev;

Ostali ukrepi občine

Projekti in programi razvoja podeželja
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6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, in so vpisana
v registre kmetijskih gospodarstev, imajo sedež na območju
občine, minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v
občini ter so oddala zbirno vlogo na AKTRP oziroma, v primerih
ukrepov po členih 21, 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po členih
38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju;
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo, predelavo in trženjem
na kmetijskem gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi
komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež na območju občine;
– pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa;
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
Pomoči za izvajanje ukrepa 3 in ukrepa 4 iz 5. člena tega
pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke prvega
odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno
registrirani za opravljanje storitev.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
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.
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.
Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost. Razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni
izterljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma javnega naročila, najava ali objava v občinskem glasilu
Informator, internetni strani ali občinski oglasni deski, skladno
z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.
V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep,
kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku, se podrobneje določijo
v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
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9. člen
(spodbujevalni učinek)

Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč
lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne ukrepe
za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je
vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta
ali dejavnosti.
Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na
predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pristojni organ/poooblaščena oseba.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi itd.).
12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do vključno 17 tega pravilnika, ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15,
21, 24, 28, 38 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.
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.
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.
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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)
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.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup in plačilo proizvodnih pravic 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.
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 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 in storitev) oziroma izboljšanje nepremičnin;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže itd.);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški novogradnje ali rekonstrukcije trajnih nasadov;
– stroški nakupa trajnih rastlin;
– stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem
gospodarstvu.
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Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le
ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– poslovni načrt ali 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;
– do 100 % stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu;
– če je pomoč dodeljena v obliki nepovratnih sredstev
in v obliki subvencioniranja stroškov obresti za kredit, skupna
intenzivnost pomoči ne sme preseči 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo oziroma za
več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
5.000 EUR na upravičenca na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 – Urejanje kmetijskih zemljišč in paš
nikov
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 in
ureditev dostopov (dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji);
– 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 itd.);
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo oziroma za
več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
5.000 EUR na upravičenca na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
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pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih
in gozdnih zemljišč (15. člen in 43 člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč
oziroma gozdnih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi kmetijskih zemljišč 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,
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne
službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
15. člen
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem
sektorju.
Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno
veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in
višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih
programov.
Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje,
izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev.
Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v
register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju
občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je
ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in
informiranja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka
tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s
predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki se ukvarjajo s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo na območju občine.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj, se določijo v razpisni
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Stran

6434 /

Št.

55 / 24. 7. 2015

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.
16. člen
UKREP 4: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske
proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih.
Upravičeni stroški:
– stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter
udeležbe na njih vključujejo:
a) stroške udeležbe;
b) potne stroške in stroške prevoza živali;
c) stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek
napovedan;
d) najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške
njihove postavitve in razstavljanja;
e) simbolične nagrade do vrednosti 1 000 EUR na nagrado in zmagovalca tekmovanja.
– stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih vključujejo:
a) stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in
spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih
predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz določene
regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če
so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne
znamke ali poreklo, z izjemo:
– shem kakovosti iz člena 20(2) (a) Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014, če takšna navedba natanko ustreza označbi,
zaščiteni v Uniji;
– sheme kakovosti iz člena 20(2) (b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je takšna navedba sekundarna v
sporočilu.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, s sedežem kmetijskega gospodarstva v občini in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem
sektorju.
Prejemniki pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno
registrirani.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
– program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju občine.
Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za
kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec
spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega
izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj, se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega
naročila.
Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti.
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
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17. člen
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub
zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč,
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami in
– drugih slabih vremenskih razmer,
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah in
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz
prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s
pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, s sedežem in kmetijskimi površinami na območju
občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je
vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja in
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov
zavarovalne premije.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) Št. 1407/2013
18. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
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.
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.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
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
št. 10/15) 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.
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Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu
oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije.
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.
19. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s
takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do
zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne
zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).
20. člen
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti;
– stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem
gospodarstvu.
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:
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ga mora
predložiti v roku dveh let po prejemu sredstev,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj pet 5 let po
zaključeni naložbi,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
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– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– poslovni načrt ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč in
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 5.000 EUR;
– do 100 % stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek
de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega pravilnika.
21. člen
UKREP 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne 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:
– potrdilo o registraciji dejavnosti;
– 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 18. člena tega pravilnika.
22. člen
UKREP 8: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega
tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na
odročnih krajih.
Predmet podpore:
– financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki
niso ekonomsko upravičeni.
Upravičenci:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
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Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem
tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij
(prog) in razdalj;
– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega
prometa, skladno s področno zakonodajo.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek
100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti
cestnega tovornega prometa.
Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so
upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim
razpisom.
23. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
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 18. člena tega pravilnika.
Občina bo s odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
24. člen
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pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor
občine.
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.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po
tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
26. člen
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
dneva odločitve o prejemu pomoči iz tega pravilnika.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazilih o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in
izvajanja drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Slovenska Bistrica za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št.87/07).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe iz II. poglavja tega pravilnika, ki se nanašajo na
dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, se
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. 9000-11/2015-13
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

(Projekti in programi za razvoj podeželja)
Občina lahko za potrebe razvoja podeželja izvaja aktivnosti:
– v okviru lokalne akcijske skupine,
– sodelovanje v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih aktivnostih za razvoj podeželja,
– naročil strateških in drugih projektov ter programov
razvoja podeželja,
– podpore informiranja javnosti o pomenu kmetijstva in
zdrave prehrane.
V. NADZOR IN SANKCIJE
25. člen
(Nadzor in sankcije)
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini, pridobljenih po tem

2344.

Pravilnik o merilih za izdajo soglasja
za podaljšan obratovalni čas gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v Občini Slovenska
Bistrica

V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 93/07), 4. členom Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 30/06,
93/07) ter 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
na 5. redni seji 2. 7. 2015 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi
katerih za gostinstvo pristojni upravni organ Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občinski organ) izda soglasje
za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu:
gostinski obrati).
2. člen
Podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov je tisti obratovalni čas, ki je daljši od rednega dnevnega obratovalnega
časa in ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07,
v nadaljevanju pravilnik).
Gostinec sme ob upoštevanju določil tega pravilnika poslovati v podaljšanem obratovalnem času, ob upoštevanju veljavnih aktov, kjer so opredeljene mejne vrednosti hrupa.
3. člen
Gostinski obrati, ki se nahajajo na območju Občine Slovenska Bistrica in so v stanovanjskih objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim,
lahko obratujejo v rednem delovnem času med 6. in 22. uro
skladno z veljavnimi prostorskimi akti Občine Slovenska Bistrica.
4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije:
– v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim
najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– izven objektov na območju stanovanj, ki so namenjena
bivanju in spremljajočim dejavnostim najdlje do 2. ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice in vinotoči:
– v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim
najdlje do 24. ure,
– izven objektov na območju stanovanj, ki so namenjena
bivanju in spremljajočim dejavnostim najdlje do 1. ure naslednjega dne;
3. okrepčevalnice, bari, diskoteke, nočni bari, gostilne,
restavracije in kavarne z mehansko ali živo glasbo za ples
oziroma družabni program:
– v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim najdlje do 4. ure naslednjega
dne,
– izven objektov na območju stanovanj, ki so namenjena
bivanju in spremljajočim dejavnostim najdlje do 5. ure naslednjega dne;
4. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (npr. v
trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom
prireditve, vendar najdlje:
– na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in
spremljajočim dejavnostim najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– izven območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in
spremljajočim dejavnostim najdlje do 2. ure naslednjega dne;
5. hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih
gostinskih obratov:
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– v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena
bivanju in spremljajočim dejavnostim najdlje do 24. ure v samem objektu, najdlje do 23. ure pa izven objekta (na terasi,
gostinskem vrtu);
– izven objektov na območju stanovanj, ki so namenjena
bivanju in spremljajočim dejavnostim najdlje do 1. ure v samem objektu, najdlje do 24. ure pa izven objekta (na terasi,
gostinskem vrtu).
Gostinski obrati lahko pričnejo z obratovanjem ob 5. uri,
kar pomeni, da je od 5. ure do 6. ure podaljšan obratovalni čas.
Gostinskim obratom se lahko v skladu z dovoljenjem občinskega upravnega organa, v času med 1. 6. in 30. 9., za eno
uro podaljša njihov obratovalni čas.

ložiti:

5. člen
Gostinec mora k vlogi za podaljšan obratovalni čas pri-

– soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor
gostinec ni lastnik lokala,
– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja.
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen
kot priloga pravilnika iz drugega člena, za enkratno podaljšanje obratovalnega časa pa poda vlogo, ki je priloga 1 tega
pravilnika.
Veljavno je soglasje in mnenje (iz prvega odstavka tega
člena), ki na dan vložitve ni starejše od 30 dni.
Soglasje k podaljšanemu obratovalnem času gostinskega
obrata se izda največ za obdobje enega koledarskega leta.
6. člen
Merila za določanje podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov so:
1. značilnost območja, kjer se objekt nahaja:
– potrebe razvoja turizma v občini;
– bližina železniških in avtobusnih postaj, kulturnih ustanov, poslovno trgovskih središč;
2. vrsta gostinskega obrata;
3. vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko prireditev;
4. gostinski obrati v večnamenskih objektih;
5. potrebe gostov v občini:
– gostinski obrati z dodatno gostinsko ponudbo (prireditve, plesi, kulturni in športni program);
6. lokacija gostinskega obrata oziroma kmetije (bližina
pokopališč, cerkva, doma upokojencev, dijaškega doma in
šolskih ustanov);
7. izpolnjevanje mejnih vrednosti hrupa, ki jih urejajo
predpisi na področju hrupa;
8. izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata:
– skrb za urejenost okolice gostinskega obrata,
– zagotovljena parkirna mesta,
– zagotovitev javnega reda in miru v obratu ter okolici;
9. izpolnjevanje pogojev veljavnega odloka občine, ki
ureja področje javnega reda in miru.
7. člen
Občinski upravni organ izda dovoljenje za obratovanje
gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času v skladu
z določili tega pravilnika, če v zadnjem letu pred podajo vloge
za pridobitev dovoljenja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v lokalu ali na njegovem funkcionalnem zemljišču,
ni bilo ponavljajočih kršitev (tri in več kršitev) javnega reda in
miru in kršitev obratovalnega časa, ki so jih ugotovili pristojni
organi nadzora.
8. člen
Ko je občinski upravni organ od pristojnih organov izvedel za neizpolnjevanje pogojev, z odločbo prekliče že izdano
dovoljenje k podaljšanem obratovalnem času, v naslednjih
primerih:
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– če je bila v zadnjem letu s strani pristojnih nadzornih organov najmanj v treh primerih ali pogosteje ugotovljena kršitev
javnega reda in miru,
– če so bile v zadnjem letu najmanj v štirih primerih ali
pogosteje s strani nadzornih organov ugotovljene kršitve podaljšanega obratovalnega časa.
V primeru preklica dovoljenja za obratovanje gostinskega
obrata v podaljšanem obratovalnem času na podlagi razlogov
iz prejšnjega odstavka tega člena, se le – to lahko ponovno pridobi v šestih mesecih od dokončnosti oziroma pravnomočnosti
odločbe o preklicu pod pogojem, da v tem času ni bilo kršitev
javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa. O preklicu
dovoljenja občinski upravni organ z dopisom obvesti pristojno
krajevno skupnost in nadzorni organ.
Pritožba zoper sklep pristojnega občinskega upravnega
organa ne zadrži njegove izvršitve.
9. člen
Gostinski obrat lahko brez dovoljenja občinskega upravnega organa obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni čas na
dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in
martinovanju (vsakič po enkrat), vendar najdlje do ure kot je
določeno v 4. členu tega pravilnika.
10. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni
organi nadzora.
11. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v podaljšanem
obratovalnem času, v enem letu od dneva uveljavitve tega
pravilnika.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 4/01
in Uradni list. RS, št. 65/02).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2015-14
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

55 / 24. 7. 2015 /

Stran

6439

PRILOGA 1

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za gospodarstvo
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
ID za DDV: SI49960563
matična številka: 5884250
telefon: + 386 2 / 843 28 00 n.c., 843 28 04, fax: + 386 2 / 818 11 41,
e-mail: obcina@slov-bistrica.si uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si

VLOGA ZA ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)
Naziv gostinskega obrata (kmetije):

Naslov (ulica in pošta) gostinskega obrata:

Naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostinskega obrata:

DATUM ENKRATNEGA PODALJŠANJA: ____ . ____ . 2015 od ______do ______ ure.
Odgovorna oseba (ime in priimek): ______________________________________________
OBRAZLOŽITEV VLOGE (razlogi za podaljšanje obratovalnega časa):

Obvezne priloge:
- mnenje pristojne krajevne skupnosti
- soglasje lastnika, v kolikor vlagatelj ni lastnik

____________________________
(podpis vlagatelja-ice oz. zakonitega zastopnika)

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št.106/2010 -UPB5 in št.14/15-ZUUJFO) je potrebno plačati upravno takso v
znesku 22,66 EUR (tar. št. 1 + 3/1).
Taksa se poravna v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica ali pa se nakaže na transakcijski račun številka
SI56 0131 3513 0309 120 sklic SI11 76139-7111002-2015. K vlogi priložite dokazilo o plačilu upravne takse.
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Sklep o uporabi manjše notranje igralne
površine na otroka

Na podlagi določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12, 100/05 – UPB in
25/08), določil Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 16/08,
47/10 in 47/13) in določil Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica na 5. redni seji dne 2. julija 2015 sprejel

SKLEP
o uporabi manjše notranje igralne površine
na otroka
I.
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša, da se
v vrtcih na območju Občine Slovenska Bistrica, v šolskem letu
2015/2016 in 2016/2017, uporablja manjši normativ za notranje
igralne površine na otroka kot je opredeljeno v 19. členu Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca.
II.
Notranja igralna površina na otroka ne sme biti manjša
od 3 m² na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m² na
otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75 m²
na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
Št. 9000-11/2015-11
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

2346.

Odredba o spremembah in dopolnitvah
Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja
– modre cone v mestu Slovenska Bistrica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 9. člena Odloka o ureditvi cestnega
prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 28/00, 4/08 in 73/08), ter 16. člena Statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre
cone v mestu Slovenska Bistrica
1. člen
S to odredbo se spremeni in dopolni Odredba o območjih
kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 31/01, 48/02, 136/04, 134/06 in 15/12).
2. člen
Določila 4. člena se spremenijo tako, da se glasijo: »Na
parkiriščih iz 3. člena te odredbe je parkiranje omejeno na dve
uri in pol, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure in
v soboto od 8. do 13. ure, razen na parkirišču ob Kolodvorski
cesti pred občino, Vošnjakovi ulici, ob Zadružni ulici in na Trgu
Alfonza Šarha, kjer je parkiranje omejeno na dve uri in pol, in
sicer od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Določila 6. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»Višina parkirnine:
Čas parkiranja
30 min
45 min
1 ura
1 ura 15 min
1 ura 30 min
1 ura 45 min
2 uri
2 uri 15 min
2 uri 30 min

Znesek parkiranja
0,20 EUR
0,30 EUR
0,40 EUR
0,50 EUR
0,60 EUR
0,70 EUR
0,80 EUR
0,90 EUR
1 EUR

«

4. člen
Za 7. členom se doda novi 8. člen z naslednjim besedilom:
»Vozila invalidov s telesno okvaro, zaradi katere je njihovo
gibanje oteženo in omejeno in je njihovo vozilo označeno s
parkirno karto za invalide ni potrebno vozila označevati s parkirnimi listki ampak označiti le predviden čas parkiranja. Prav tako
ni potrebno označevanje s parkirnimi listki intervencijskih vozil,
vozil s prednostjo in spremstvom, kot to opredeljuje veljavna
zakonodaja s področja cestnega prometa.«
5. člen
Ta odredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2015-5
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

TABOR
2347.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 in 47/12) in 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni
list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 8. redni
seji dne 13. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje glasila
Občine Tabor (v nadaljevanju: glasilo) kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime glasila je: Novice izpod Krvavice.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Tabor.
Sedež glasila je: Tabor 21, 3304 Tabor.
Naslov uredništva glasila je: Tabor 21, 3304 Tabor.
Uredništvo ima svoj elektronski naslov.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma 10 x letno.
Izide lahko tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo
je v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Tabor brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi
na spletnih straneh Občine Tabor.
II. NAMEN IN CILJ USTANOVITVE TER IZDAJANJA
GLASILA
5. člen
Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško
politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju
in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.
Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij
z vseh področij družbenega življenja in dela v občini uresničuje
glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju
in delu v Občini Tabor.
Programske vsebine glasila morajo temeljiti na svobodi
izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in
dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za
različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev
besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
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11. člen
Odgovorni urednik je v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisen
in samostojen.
Odgovorni urednik:
– sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,
– predlaga temeljno, programsko in vsebinsko zasnovo
glasila,
– pripravlja in ureja glasilo,
– pripravlja poročila, ki so potrebna pri izdajanju glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, javnih zavodih,
podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in
kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča ustanovitelju in izdajatelju o uresničevanju programske
politike,
– opravlja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Mandat odgovornega urednika je vezan na mandat tajnika
občinske uprave.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o
tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti
avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje
pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
Vsakdo ima v skladu z določili Zakona pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov
popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta
njegova pravica ali interes.

III. UPRAVLJANJE IN UREJANJE GLASILA
6. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor.
7. člen
Uredniški odbor
Uredniški odbor šteje vsaj tri člane. Člane uredniškega
odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat
članov uredniškega odbora je vezan na mandat občinskega
sveta.
Župan, najmanj 3 člani občinskega sveta in Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlagajo
občinskemu svetu predčasno razrešitev posameznega člana
uredniškega odbora, če ta s svojim delom ne deluje v skladu z
programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila in
jo predlaga v potrditev občinskemu svetu. Najmanj enkrat
letno uredniški odbor občinski svet obvešča z uresničevanjem
programske zasnove ter ga seznanja z ekonomskimi in drugimi vprašanji v zvezi z glasilom. Obravnava tudi pobude in
predloge občinskih svetnikov, sodelavcev glasila in bralcev
ter skrbi za spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne
etike pri pisanju.
9. člen
S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni
in samostojni. Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po
potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.
10. člen
Odgovorni urednik glasila je vsakokratni tajnik OU Občine
Tabor.

IV. URADNE OBJAVE
12. člen
Ime uradnega dela glasila Občine Tabor je: Uradne objave
Občine Tabor (v nadaljevanju: Uradne objave).
Uradne objave izhajajo v slovenskem jeziku v elektronski
obliki, ki jo varno elektronsko podpiše župan ali od njega pooblaščena oseba in se objavi na uradni spletni strani Občine
Tabor.
Elektronska izdaja Uradnih objav je edina uradna izdaja
razen primera iz tretjega odstavka štirinajstega člena tega
odloka.
V natisu elektronske izdaje mora biti jasno označeno, da
ne gre za uradno izdajo Uradnih objav ter navedeno, kje je
dostopna uradna izdaja Uradnih objav.
13. člen
Uradne objave izdaja Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor
(v nadaljevanju: izdajatelj).
Izdajatelj skrbi za pravilno in pravočasno objavo predpisov in drugih aktov, ki so v skladu s tem odlokom predloženi
v objavo.
14. člen
V Uradnih objavah se objavljajo občinski predpisi in drugi
splošni ter posamični akti, če je v njih tako določeno.
V Uradnih objavah se lahko objavljajo tudi objave zavodov, javnih podjetij, organov in organizacij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Tabor.
15. člen
Uradne objave izhajajo praviloma ob četrtkih. V primeru,
da je četrtek dela prost dan, izidejo prvi naslednji delovni dan.
Izjemoma na zahtevo občinskega sveta ali župana Uradne objave lahko izidejo tudi večkrat tedensko.
Kot dan izida posamezne številke Uradnih objav se šteje
dan, ko je bila ta objavljena na spletnih straneh občine. Ta
dan mora biti v elektronski izdaji in natisu elektronske izdaje
označen.
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16. člen
V času uradnih ur za poslovanje občinske uprave s strankami je v sprejemni pisarni Občine Tabor omogočen brezplačen
vpogled v elektronsko izdajo Uradnih objav in njihovo tiskano
različico. Stranka lahko proti plačilu materialnih stroškov dobi
celotni ali delni natis Uradnih objav.
V. VSEBINA OBJAV
17. člen
V Uradnih objavah se objavljajo:
– statuti,
– poslovniki,
– odloki,
– odredbe,
– pravilniki,
– navodila,
– proračun in zaključni račun,
– prostorski in drugi načrti,
– akti v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo,
– drugi akti ali posamični sklepi, za katere tako odloči
občinski organ, ki je tak akt ali sklep sprejel.
V Uradnih objavah se objavijo tudi javni razpisi, javni
natečaji ter druge objave, ki se po zakonu ali drugih predpisih
objavijo v uradnem glasilu.
18. člen
V Uradnih objavah se enkrat letno objavi register izdanih
predpisov. Register izdanih predpisov se objavi praviloma ob
izidu zadnje številke Uradnih objav za tekoče leto.
VI. NAČIN OBJAVLJANJA
19. člen
Predpisi in drugi akti, ki se po tem odloku objavljajo v
Uradnih objavah, se objavijo po odredbi župana ali organa,
ki je izdal takšen akt. Predpisi in drugi akti se objavijo v prvi
naslednji številki uradnih objav, če so v objavo predloženi pravočasno in pravilno.
20. člen
Uradne objave dokončno pripravi in uredi občinska uprava.
Predpis ali drugi akt je predložen pravočasno v objavo, če
je predložen občinski upravi najmanj sedem dni pred predvidenim dnevom izdaje Uradnih objav.
21. člen
Če pristojna služba občinske uprave ugotovi, da je predpis, ki ga ni sprejel občinski svet ali župan, nepopoln ali kako
drugače neprimeren za objavo, o tem obvesti župana.
Župan mora ob smiselni uporabi zakona, ki ureja lokalno samoupravo v primeru iz prejšnjega odstavka nemudoma
zadržati objavo in o tem obvestiti organ, ki je predpis sprejel.
VII. SESTAVNI DELI URADNIH OBJAV
22. člen
Na vsakem izvodu Uradnih objav je navedeno:
– ime uradnega glasila,
– naziv in sedež izdajatelja,
– spletni naslov elektronske objave,
– kraj in datum ter letnik izdaje,
– zaporedna številka izdaje.
V naslovu uradnega glasila je tudi grb občine.
23. člen
Tiskana verzija uradnih objav je vsakokratna priloga občinskega glasila.
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VIII. VARNOSTNE KOPIJE
24. člen
Občinska uprava skladno z zakonom, ki ureja varstvo
dokumentarnega in arhivskega gradiva, uredi način, organizacijo, infrastrukturo ter izvedbo hrambe gradiva v fizični in
elektronski obliki.
IX. VIRI FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE
GLASILA
25. člen
Občina Tabor zagotavlja gmotne in druge pogoje za redno
izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi
letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s
prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le:
– materialni stroški za delo uredniškega odbora;
– stroški priprave in tiska časopisa;
– stroški dostave časopisa;
– nadomestila za delo članov uredniškega odbora;
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

za:

26. člen
Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo nameniti samo

– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila in materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Za tehnično izvedbo izdajanja glasila, to je za tisk in distribucijo, sklene izdajatelj ustrezno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom na podlagi določil Zakona o javnih naročilih.
X. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
27. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge
vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo
naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani
oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
28. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način kot
ga določi odgovorni urednik, nikakor pa ne na naslovni strani
glasila. Cene oglaševanja določi uredniški odbor na predlog
odgovornega urednika.
29. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko naroči
zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
30. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah,
imajo v času volilne kampanje na voljo določen brezplačen
prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank
določi uredniški odbor.
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31. člen
Če stranka oziroma kandidat na volitvah želi objaviti dodatna besedila, so ta fakturirana po veljavnem ceniku, uvrščena
pa so na straneh plačanih objav in razpisov.
32. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila
obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
Uradne objave začnejo izhajati v roku 30 dni po uveljavitvi
tega odloka.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-8/2015
Tabor, dne 14. julija 2015
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

TOLMIN
2348.

Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere
pri posojilih za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Tolmin

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski
svet Občine Tolmin na 7. seji dne 9. julija 2015 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Tolmin
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, upravičenci,
pogoji in postopek dodeljevanja subvencij obrestne mere pri
posojilih, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, ter spremljanje in nadzor nad namensko
porabo dodeljenih sredstev.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
(1) Sredstva za subvencijo obrestne mere pri posojilih,
namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: posojilo s subvencionirano
obrestno mero), se zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin, v
višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče
proračunsko leto.
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(2) Subvencija obrestne mere po tem pravilniku predstavlja pomoč de minimis, ki se dodeljuje 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;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) (v nadaljnjem
besedilu: pomoč de minimis).
3. člen
(1) Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji
pomen:
1. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe, organizirana kot gospodarska
družba ali samostojni podjetnik posameznik.
2. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med seboj vsaj
v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega
podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem
koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
3. »Materialna investicija« je investicija v opredmetena
osnovna sredstva, kot so zemljišča, zgradbe, oprema in stroji.
4. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se pomoč de
minimis lahko dodeli.
5. »Intenzivnost pomoči« je znesek pomoči, izražen kot
odstotek upravičenih stroškov.
(2) Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe
iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187
z dne 26. 6. 2014, str. 70), kot sledi:
1. »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot deset
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega dva milijona evrov.
2. »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot petdeset
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega deset milijonov evrov.
2. NAMENI DODELJEVANJA POMOČI DE MINIMIS
4. člen
(1) Namen dodeljevanja pomoči de minimis po tem pravilniku je vzpostaviti spodbudno podporno okolje za potencialna
in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja in rasti.
(2) Pomoč de minimis se dodeljuje za materialne investicije in za financiranje trajnih obratnih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: projekt) na področju malega gospodarstva, in sicer
za naslednje upravičene stroške:
1. stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
2. stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
3. stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja
poslovnih prostorov,
4. stroški nakupa opreme in strojev,
5. stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
6. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih
točk tega odstavka, če ni povračljiv.
(3) Pomoč de minimis se prednostno dodeljuje za projekte, ki zasledujejo naslednje cilje:
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1. odpiranje novih in/ali ohranjanje obstoječih delovnih
mest,
2. uvajanje in/ali širitev energetsko varčnih proizvodnih
in/ali storitvenih programov,
3. uvajanje in/ali širitev ekološko varnih in okolju prijaznih
tehnologij.
3. UPRAVIČENCI IN POGOJI DODELJEVANJA POMOČI
DE MINIMIS
5. člen
(1) Do pomoči de minimis po tem pravilniku je upravičeno
mikro podjetje, malo podjetje in samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetje), ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. ima registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na
območju Občine Tolmin,
2. ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne
pomoči ali pomoči de minimis,
3. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
4. ima poravnane vse davke in prispevke,
5. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, do pomoči
de minimis ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od
naslednjih področij:
1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba Sveta
(ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi
trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L
št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
2. primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena s
tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
6. člen
Pomoč de minimis se lahko dodeli, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2. pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo vozil
za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz;
4. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu
podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne
glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
5. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu
podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu,
ne bo presegel 100.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede
na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
6. pomoč de minimis ne bo kumulirala 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,
določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o
skupinskih izjemah ali sklepu Komisije;
7. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne
25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
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lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L
št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), do zgornje meje, določene v
zadnje navedeni uredbi;
8. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje
meje iz četrte oziroma pete točke tega odstavka;
9. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči
po drugih predpisih.
7. člen
Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se pomoč de
minimis lahko dodeli:
1. projekt se izvaja na območju Občine Tolmin,
2. projekt se je začel izvajati v tekočem proračunskem
letu,
3. finančna konstrukcija projekta je zaprta, pri čemer
podjetje najmanj petindvajset (25) % stroškov projekta pokriva
z lastnimi viri sredstev,
4. posojilo s subvencionirano obrestno mero ni namenjeno poplačilu že obstoječih posojil ali leasing pogodb podjetja.
4. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI DE MINIMIS
8. člen
(1) Pomoč de minimis se dodeljuje na podlagi javnega
razpisa za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin za tekoče proračunsko leto (v nadaljnjem besedilu: javni
razpis), po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem
pravilniku in javnem razpisu.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tolmin.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisno odločbo imenuje župan
za obdobje trajanja mandata župana. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.
(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije
in meril za ocenjevanje vlog,
2. odpira na javni razpis prispele vloge,
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno
formalno ustreznost vlog,
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog,
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči de
minimis.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Pristojni organ opravlja
naslednje naloge:
1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog,
2. zagotovi objavo javnega razpisa,
3. izdaja ustrezne upravne akte,
4. vodi zapisnike sej komisije.
9. člen
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež Občine Tolmin;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu;
5. navedbo meril za ocenjevanje vlog;
6. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa;
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7. določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen projekt
izveden;
8. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena;
9. opredelitev upravičencev;
10. opredelitev upravičenih stroškov;
11. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti
priložena vlogi;
12. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev sredstev, pri čemer rok za vložitev vlog ne sme biti krajši od petnajst
dni od dneva objave javnega razpisa;
13. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranj vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
14. rok, v katerem bo podjetje, ki zaproša za dodelitev pomoči de minimis (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), obveščeno
o izidu javnega razpisa;
15. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelj dvigne
razpisno dokumentacijo.
(2) Vlogo na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: vloga)
vlagatelj predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji.
(3) Vloga obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt projekta, ki je
predmet vloge;
3. znesek in odplačilno dobo zaprošenega posojila s subvencionirano obrestno mero;
4. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis,
prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de
minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem
proračunskem letu;
5. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih
pomočeh za iste upravičene stroške;
6. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja in
razdružitvi podjetja;
7. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
8. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna
in resnična.
(4) Vlogi vlagatelj priloži dokumente, določene v razpisni
dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, določen v objavi javnega razpisa.
10. člen
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem
dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok
za vložitev vlog.
(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od
dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile
prejete.
(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in
zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(7) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki obsega:
1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
2. imena prisotnih članov komisije,
3. imena oziroma nazive vlagateljev po vrstnem redu
odpiranja vlog,
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.
11. člen
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,
komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da
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vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva
vročitve poziva za dopolnitev vloge.
(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz
prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od
dneva vročitve možna pritožba na župana.
12. člen
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za
dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi
strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za
posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.
(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi
v objavi javnega razpisa.
(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni
organ zavrne s sklepom.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od
dneva vročitve možna pritožba na župana.
(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na
podlagi meril, določenih v objavi javnega razpisa.
(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju
pristojni organ vodi zapisnik.
(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči de minimis.
(8) Znesek pomoči de minimis, ki se dodeli posameznemu
vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pravilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
13. člen
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka
prejšnjega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju
sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de
minimis. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati navedbo, da dodeljena sredstva predstavljajo pomoč de minimis in
znesek dodeljene pomoči de minimis.
(3) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prvega
odstavka tega člena, ne sme biti daljši od trideset dni od dneva
odpiranja vlog.
(4) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih
dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi pomoči de minimis z ostalimi izbranimi upravičenci.
(5) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo biti
merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi javnega razpisa.
(6) Župan o pritožbi iz četrtega odstavka tega člena odloči
v roku osem dni s sklepom.
14. člen
(1) Posojila s subvencionirano obrestno mero se upravičencem do pomoči de minimis dodeljujejo preko bank in
hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje
Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, s katerimi Občina Tolmin po predhodno izvedenem postopku izbire sklene
pogodbo o sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: banka).
(2) Posojila s subvencionirano obrestno mero se za materialne investicije dodeljujejo z odplačilno dobo najmanj tri do
največ deset let, in sicer največ v višini sedemdeset (70) %
predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije.
(3) Posojila s subvencionirano obrestno mero se za financiranje trajnih obratnih sredstev dodeljujejo z odplačilno
dobo najmanj eno do največ tri leta, in sicer največ v višini sedemdeset (70) % predračunske vrednosti upravičenih stroškov
obratnih sredstev.
(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega
člena, podjetje v posameznem proračunskem letu lahko pridobi
posojila s subvencionirano obrestno mero za materialne investicije največ do skupne višine sto petdeset tisoč evrov in za
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financiranje trajnih obratnih sredstev največ do skupne višine
petdeset tisoč evrov.
15. člen
(1) Na podlagi sklepa o dodelitvi pomoči de minimis iz prvega odstavka 13. člena tega pravilnika in skladno z določbami
tega pravilnika in javnega razpisa, banka in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi posojila s subvencionirano obrestno
mero (v nadaljnjem besedilu: posojilna pogodba).
(2) Posojilna pogodba, poleg določb v skladu z bančno
prakso, praviloma obsega tudi:
1. namen in cilje projekta, za katerega je posojilo s subvencionirano obrestno mero dodeljeno;
2. naziv dajalca in znesek dodeljene pomoči de minimis;
3. obveznost upravičenca, da posojilo s subvencionirano
obrestno mero porabi namensko;
4. obveznosti upravičenca glede doseganja ciljev projekta;
5. rok za koriščenje posojila s subvencionirano obrestno
mero;
6. rok za dokončanje projekta, za katerega je posojilo s
subvencionirano obrestno mero dodeljeno;
7. zahtevo, da upravičenec predmet materialne investicije
ohrani na območju Občine Tolmin in v uporabi za isti namen,
za katerega je bilo posojilo s subvencionirano obrestno mero
dodeljeno, vsaj še pet let po zaključku investicije;
8. zahtevo, da upravičenec predmeta materialne investicije ne proda, odda v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še
pet let po zaključku investicije;
9. zahtevo, da upravičenec hrani celotno dokumentacijo
v zvezi s projektom, za katerega je bilo posojilo s subvencionirano obrestno mero dodeljeno, vsaj še deset let od datuma
dodelitve pomoči de minimis;
10. zahtevo, da upravičenec zagotovi dostop do dokumentacije iz prejšnje točke vsem organom, ki so vključeni v
spremljanje izvajanja, nadzora in revizije javnega razpisa, vsaj
še deset let od datuma dodelitve pomoči de minimis;
11. način nadzora nad namensko porabo posojila s subvencionirano obrestno mero in izvajanjem posojilne pogodbe
ter posledice morebitno ugotovljenih kršitev.
(3) Sklepanje in izvajanje posojilne pogodbe opravlja banka.
5. SPREMLJANJE DODELJENE POMOČI DE MINIMIS
16. člen
(1) Občina Tolmin z namenom spremljanja dodeljenih
pomoči de minimis po tem pravilniku vzpostavi evidenco dodeljenih pomoči de minimis.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsako dodeljeno pomoč de minimis vodijo podatki o upravičencu, namenu in
vrsti upravičenih stroškov, datumu dodelitve pomoči de minimis
in znesku dodeljene pomoči de minimis.
(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena
je deset let od datuma dodelitve pomoči de minimis.
6. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENE
POMOČI DE MINIMIS
17. člen
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljene pomoči de
minimis opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do pomoči de minimis po tem pravilniku,
pri katerem se ugotovi, da:
1. posojila s subvencionirano obrestno mero delno ali v
celoti ni porabil za namen, za katerega je bilo dodeljeno, ali
2. mu je bilo posojilo s subvencionirano obrestno mero
dodeljeno na podlagi neresničnih navedb v vlogi ali
3. je kršil druga določila posojilne pogodbe,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč de minimis v celoti, skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva
nakazila do dneva vračila sredstev.
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(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec izgubi
pravico do pridobitve pomoči de minimis po tem pravilniku.
7. PREHODNI DOLOČBI
18. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin
(Uradni list RS, št. 58/10).
(2) Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s pravilnikom iz prejšnjega
odstavka.
8. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2015
Tolmin, dne 10. julija 2015
Župan
Občine Tolmin
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VIPAVA
2349.

Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere
kreditov najetih za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vipava 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 Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je
Občinski svet Občine Vipava na 8. redni seji dne 9. 7. 2015
sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju obrestne mere kreditov
najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Občini Vipava za programsko obdobje
2015–2020
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopek
za subvencioniranje obrestne mere pri kreditih za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Vipava
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
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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).
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vipava (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 v obliki subvencionirane
obrestne mere.
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) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(11) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(12) »velika podjetja« pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(13) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(14) »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;
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(15) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva;
(16) »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;
(17) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
(18) »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;
(19) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo
kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
(20) »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;
(21) »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;
(22) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu,
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(23) »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;
(24) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
5. člen
(cilji)
Cilj subvencioniranja obrestne mere za pospeševanje in
razvoj kmetijstva je stimuliranje kmetijskih proizvajalcev (fizične
in pravne osebe – mala in srednje velika podjetja) v nadaljevanju upravičenci, za investicije v posodabljanje kmetij ter
večjega in kakovostnega pridelka.
Naložbe morajo imeti za cilj zlasti:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje
– izboljšanje kakovosti
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
6. 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 tretjem odstavku 1. člena tega pravilnika in
omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
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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 in neopredmetena
sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (14. člen)

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

UKREP 2: Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
– de minimis
7. 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, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro,
majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči
de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
in ima sedež na območju občine.
8. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
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.
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.
Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni
izterljiv.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
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10. člen
(Uredba za skupinske izjeme)
Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije EU št. 702/2014)
Krediti s subvencionirano obrestno mero se lahko uporabijo namensko za:
A. Naložbe v rastlinsko pridelavo in travinje (naložbe v
matičnjake, sadovnjake, travnike in pašnike, vrtnarstvo)
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter investicije v pridelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih
C. Investicije v posodabljanje strojnega parka na kmetijskih gospodarstvih
Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko
namenijo le enkrat.
Do pomoči niso upravičena podjetja v težavah.
Pogoji, merila in postopki:
Način subvencioniranja obrestnih mer:
– subvencionira se celotna obrestna mera (referenčna
obrestna mera in fiksni pribitek),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini največ 60 %
vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na posameznega
vlagatelja 42.000 EUR,
– doba vračanja kredita:
– do višine 6.500 EUR 3 leta,
– do višine 21.000 EUR 5 let,
– nad 21.000 EUR 10 let.
– enoletni moratorij odplačevanja za dejavnosti, ki imajo
zamik proizvodnje,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je 3 mesece od
odobritve kredita,
Maksimalna bruto intenzivnost pomoči za ukrep ne bo
presegla:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih z
omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih območjih.
Pri naložbah je treba upoštevati, da najvišji znesek dodeljene pomoči posamezniku ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če
je upravičenec na območju z omejenimi dejavniki.
Obrestne mere kreditov se subvencionirajo za sledeče
namene:
Podpora, izražena v bruto ekvivalentu subvencije je do
40 % na ostalih območjih oziroma do 50 % upravičenih stroškov
naložbe na območjih z omejenimi dejavniki.
A. NALOŽBE V RASTLINSKO PRIDELAVO IN TRAVINJE
1. Naložbe v matičnjake
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki posadijo matičnjak stopnje selekcije BAZA in pridobijo
izjavo KVZ Nova Gorica, da je upravičenec posadil matičnjak v
skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega inštituta.
Upravičeni stroški so: priprava zemlje (koli, žica, založno
gnojenje, zemeljska dela, korenjaki), zaščita pridelave (mreža
proti toči in ostala potrebna oprema).
Pri naložbah v matičnjake in sadovnjake ter vrtnarstvo
ni možna pomoč za drenažna dela ali opremo za namakanje
in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %.
2. Naložbe v sadovnjake
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki obnavljajo oziroma na novo urejajo trajne sadovnjake
skupne površine na kmetijo (jablane, hruške, breskve = 0,6 ha,
ostalo = 0,2 ha). Minimalna letna obnova ne sme biti manjša od
0,1 ha površine. Večletni nasad mora biti urejen po sodobnih
tehnoloških priporočilih.
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Upravičeni stroški so: priprava zemlje (koli, žica, založno
gnojenje, zemeljska dela), sadike, zaščita pridelave (ograja,
mreža proti toči in ostala potrebna oprema).
3. Naložbe v travnike in pašnike
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki na novo urejajo skupno površino travnikov in pašnikov
na kmetijo najmanj 2,0 ha in je živinoreja na kmetiji glavna
dejavnost. Minimalna letna površina agromelioracije travnikov
ali pašnikov ne sme biti manjša od 1,0 ha. Agromelioracija
mora biti urejena po sodobnih tehnoloških navodilih, izdelan
mora biti popis ustreznih agromelioracijskih del in zagotovljeno
koriščenje urejenih površin.
Upravičeni stroški so: koli, žične ograje, založno gnojenje,
seme, zemeljska dela, vodna zbirališča (kal) in ostala potrebna
oprema.
4. Naložbe v vrtnarstvo
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki nameravajo zgraditi rastlinjake, nabaviti vrtnarsko
opremo in mehanizacijo pri urejanju rastlinjakov.
Upravičeni stroški so: rastlinjaki, naprave za ogrevanje,
linije za vzgojo sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala
potrebna oprema.
B. NOVOGRADNJA IN ADAPTACIJA HLEVOV
TER INVESTICIJE V PRIDELAVO MLEKA IN MESA
NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki povečujejo kapacitete hlevov za krave in pitance
ter imajo za novogradnjo oziroma adaptacijo hlevov ustrezno
dokumentacijo (gradbeno dovoljenje). Do subvencije obrestnih
mer za novogradnje so upravičeni tisti, ki v dolini minimalno
gradijo za 10 stojišč za krave oziroma 40 stojišč za pitance,
v gričevnatem hribovitem in gorskem območju za 5 stojišč za
krave oziroma 15 stojišč za pitance.
Do subvencije obrestnih mer za adaptacijo hlevov so
upravičeni tisti, ki v dolini minimalno obnavljajo 5 stojišč za
krave oziroma 15 stojišč za pitance, v gričevnatem hribovitem
in gorskem območju pa 3 stojišč za krave oziroma 9 stojišč za
pitance.
Do subvencije obrestnih mer so tudi upravičeni upravičenci, ki:
– izvajajo investicije v novogradnje in adaptacije hlevov
za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj
8.300 EUR,
– opremljajo hleve in dvorišča (linije molže, spravila sena,
mehanizacija),
– gradijo novogradnje prašičerejskih objektov kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
– gradijo druge živinorejske objekte minimalnega obsega,
ki zagotavljajo možnost zaposlitve iz dejavnosti, za katero je
podan zahtevek,
– pri novogradnjah in adaptacijah hlevov so upravičeni stroški: gradbena dela za novogradnjo oziroma adaptacijo hlevov.
– pri pridelavi mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih
so upravičeni stroški: molzne naprave, hladilniki za mleko, stojišča, in druge naprave za pridelavo mleka in mesa.
C. INVESTICIJE V POSODABLJANJE STROJNEGA PARKA
NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki kupujejo:
– sodobne kmetijske traktorje s štirikolesnim pogonom in
varnostno kabino;
– traktorje goseničarje;
– sodobne strojne linije v poljedelstvu, travništvu, trajnih
nasadih, vrtnarstvu;
– sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki),
– opreme strojnih linij za pridelavo kmetijskih pridelkov.
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11. člen
(Pomoči de minimis)
Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli kmetijskemu proizvajalcu, ne sme presegati 200.000 EURO-v bruto
v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom
davka in drugih dajatev.
Državne pomoči se dodelijo za:
D. INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH Z NAMENOM TRŽNE
PROIZVODNJE
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki izvajajo investicije:
– v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega
in izletniškega turizma na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so: gradbena dela za novogradnjo oziroma obnovo kapacitet stacionarnega in izletniškega turizma in
ostala potrebna oprema.
– v posodabljanje in novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin.
Upravičeni stroški so: gradbena dela za obnovo kleti,
novogradnje kleti, cisterne, sodi, hladilni sistemi, filtri in ostala
kletarska oprema ter oprema za predelavo sadja in zelenjave
– v objekte za predelavo mleka in mesa na kmetijskih
gospodarstvih, sušilnice za mesne izdelke.
Upravičeni stroški so: gradbena dela za izgradnjo mlekarnic, sirarnic, sušilnic za mesne izdelke in ostala potrebna
oprema za predelavo mleka in mesa.
12. člen
(pogoji za pridobitev pomoči)
Za sredstva za subvencioniranje obrestne mere lahko
zaprosijo kmetijski proizvajalci, upravičenci, majhna in srednje
velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014, ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo
na območju občine Vipava (iz drugih občin samo, če je naložba
na zemljišču, ki je v vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od
naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko
zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik kmetije,
– kmetijsko gospodarstvo je aktivno, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna in evropsko primerljiva,
– kmetijsko gospodarstvo usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
Sredstva pomoči (nadomestilo) se lahko dodeljuje, če
pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč
nujno potrebna.
Vsak prejemnik kredita mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo kreditojemalca, da za namen za katerega pridobiva kredit ni dobil pomoči iz državnega
proračuna ali ni pridobil mednarodnih pomoči, oziroma koliko
sredstev je že pridobil.
Občina bo prejemnika pisno obvestila, da je prejel pomoč
po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije 1407/2013.
Investicije, za katere se dodeljuje sredstva, ne smejo biti
pričete pred odobritvijo pomoči. Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije s strani Kmetijsko svetovalne službe.
13. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
1. Najvišji zneski pomoči, določeni v 9. členu tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt
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ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev
ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
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.
14. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do
zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne
zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
15. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma
javnega naročila, objavljenega v (uradnem listu, internetni strani in občinski oglasni deski), skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.
V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep,
kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku, se podrobneje določijo
v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
16. člen
(dodelitev sredstev)
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na
predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča tajnik občinske uprave.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa (odločbe).
Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe/sklepa.
17. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
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Tisti, ki pridobi pravico do subvencioniranja obrestne mere
je dolžan:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade, za agromelioracijo
še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev
živali za pašnike in travnike, za agromelioracijo travnikov in
pašnikov še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– ohranjati število stojišč v govedoreji še najmanj 5 let po
pridobitvi sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je nabavil ali zgradil
še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega
plačila ter skladno s pogoji banke.
18. člen
(Nadzor in sankcije)
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.
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.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po
tem pravilniku za naslednji dve leti.
HRAMBA DOKUMENTACIJE
19. 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.
KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za
pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi
gradnje HC Vipava-Razdrto (Uradni list RS, 85/07).
21. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na
dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU,
začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu
Republike Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o
prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko pomoči.
Št. 007-2/2015-1
Vipava, dne 9. julija 2015
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.
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VLADA
2350.

Uredba o odpadni električni in elektronski
opremi

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega, šestega
in sedmega odstavka 20. člena, drugega odstavka 83. člena ter
prvega odstavka 115. člena in za izvrševanje 104. in 105. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o odpadni električni in elektronski opremi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) Ta uredba določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v skladu z Direktivo 2012/19/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni
električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L št. 197 z dne
24. 7. 2012, str. 38), zadnjič popravljeno s Popravkom Direktive
2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija
2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL
L št. 275 z dne 16. 10. 2013, str. 54) (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2012/19/EU).
(2) Ta uredba z namenom prispevanja k trajnostnemu
razvoju določa preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih
vplivov nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
ter ravnanja z njo zaradi varstva okolja in varovanja človekovega zdravja ter zmanjševanja celotnega vpliva uporabe
naravnih virov in izboljšanja učinkovitosti njihove uporabe
v skladu s 1. in 4. členom Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o
odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z
dne 22. 11. 2008, str. 3), zadnjič spremenjeno z Direktivo
Komisije (EU) 2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi
priloge II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in
Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L
št. 184 z dne 11. 7. 2015, str. 13).
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za vso električno
in elektronsko opremo (v nadaljnjem besedilu: EEO). EEO se
uvršča v razrede iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, za
uvrščanje EEO pa se uporablja okvirni seznam EEO iz točke b
priloge 1 te uredbe.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ta uredba
ne uporablja za naslednjo EEO:
1. EEO, ki se uporablja za varstvo bistvenih interesov
varnosti države, vključno z orožjem, strelivom in vojnim materialom, namenjenimi za izrecno vojaške namene;
2. EEO, ki je posebej načrtovana in nameščena kot del
druge vrste opreme, ki ni predmet te uredbe, in je namenjena
le kot del te opreme;
3. žarnice z žarilno nitko;
4. opremo, namenjeno za uporabo v vesolju;
5. velika nepremična industrijska orodja;
6. velike nepremične naprave, razen opreme, ki je v teh
napravah, vendar ni posebej načrtovana in nameščena kot del
teh naprav;
7. potniška ali tovorna prevozna sredstva, razen električnih dvokolesnih vozil brez homologacije;
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8. necestne premične stroje, ki so na voljo izključno za
profesionalno uporabo;
9. opremo, ki je namenjena izključno za raziskave in razvoj ter je na voljo le na podlagi izmenjave med podjetji;
10. medicinske pripomočke ter diagnostične medicinske
pripomočke in vitro, če se predvideva, da bodo pred koncem
življenjske dobe inficirani, in aktivne medicinske pripomočke
za vsaditev.
(3) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem in obdelavo ter s
splošnimi pogoji ravnanja z odpadno električno in elektronsko
opremo (v nadaljnjem besedilu: OEEO), ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. aktivni medicinski pripomoček za vsaditev je aktivni
medicinski pripomoček za vsaditev v skladu z zakonom, ki
ureja medicinske pripomočke;
2. dajanje na trg je prvo profesionalno dajanje proizvoda
na trg na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
RS);
3. diagnostični medicinski pripomoček in vitro je diagnostični medicinski pripomoček in vitro ali dodatek v skladu z
zakonom, ki ureja medicinske pripomočke;
4. distributer je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni
verigi, ki za EEO uredi, da je dostopna na trgu. Distributer je
lahko hkrati proizvajalec;
5. dostopnost na trgu je odplačna ali neodplačna dobava
proizvoda za distribucijo, potrošnjo ali uporabo na trgu v RS v
okviru opravljanja dejavnosti;
6. EEO je oprema, ki je za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje, in oprema za
proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj, ter je oblikovana
za uporabo za napetostni razred, ki ne presega 1000 voltov za
izmenični tok in 1500 voltov za enosmerni tok;
7. finančni dogovor je kakršnakoli pogodba o posojilu,
lizingu ali najemu ali pogodba o prodaji na obroke ali dogovor
o EEO ne glede na to, da pogoji iz te pogodbe ali dogovora ali
dodatne pogodbe ali dogovora zagotavljajo, da se bo ali se bo
lahko lastništvo te opreme preneslo;
8. izločanje je ročna, mehanska, kemična ali metalurška
obdelava, s katero se zagotovi, da so nevarne snovi, zmesi in
sestavni deli, vsebovani v prepoznavnem toku, ali ki so prepoznavni del toka v postopku obdelave. Snov, zmes ali sestavni
del je prepoznavni tok, če ga je mogoče spremljati in tako
preveriti, ali je obdelava okoljsko varna;
9. izvajalec javne službe je izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
10. izvajalec obdelave OEEO (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec obdelave) je izvajalec obdelave iz predpisa, ki ureja
odpadke, ki v skladu s to uredbo izvaja obdelavo OEEO;
11. izvajalec priprave za ponovno uporabo OEEO (v nadaljnjem besedilu: izvajalec priprave za ponovno uporabo)
je izvajalec obdelave, ki izvaja pripravo OEEO za ponovno
uporabo;
12. končni uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki kot
zadnji uporabnik EEO zavrže, mora zavreči ali želi zavreči kot
OEEO;
13. končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja je
končni uporabnik, ki za izvajanje svoje dejavnosti, ki ni trgovina
z EEO, EEO sam pridobi v drugi državi članici EU ali jo uvozi
iz tretje države;
14. medicinski pripomoček je medicinski pripomoček ali
dodatek v skladu z zakonom, ki ureja medicinske pripomočke;
15. necestni premični stroji so delovni stroji z vgrajenim
lastnim virom energije, ki morajo biti za obratovanje premični ali
pa se morajo med obratovanjem neprekinjeno ali polprekinjeno
gibati med nizom stalnih delovnih mest;
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16. OEEO je EEO, ki je odpadek v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo okolja, vključno z vsemi sestavnimi deli, podsestavi in potrošnim materialom, ki je del proizvoda, ko se ta
zavrže;
17. OEEO iz gospodinjstev je OEEO, ki prihaja iz gospodinjstev, in OEEO, ki prihaja iz trgovine, proizvodnih,
poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja, in je zaradi svoje narave in količine podobna OEEO iz
gospodinjstev. OEEO, ki nastane iz EEO, katere uporaba je
verjetna v gospodinjstvu, se v vsakem primeru šteje za OEEO
iz gospodinjstev, tudi če to EEO uporabljajo uporabniki, ki niso
gospodinjstvo;
18. premična zbiralnica nevarnih frakcij je premična zbiralnica nevarnih frakcij iz predpisa, ki ureja ravnanje z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju občinske gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki;
19. proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki ima ne
glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s komunikacijo na daljavo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
potrošnikov:
a. sedež v RS in proizvaja EEO pod svojim imenom ali
blagovno znamko ali je EEO zasnoval ali izdelal in jo nato trži
pod svojim imenom ali blagovno znamko na ozemlju RS,
b. sedež v RS in na ozemlju RS pod svojim imenom ali
blagovno znamko preprodaja EEO, ki so jo proizvedli drugi
dobavitelji. Preprodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na
EEO vidna blagovna znamka proizvajalca, kot je določena v
prejšnji točki,
c. sedež v RS in v okviru dejavnosti daje na trg v RS
EEO iz tretje države ali druge države članice Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: država članica EU) ali
d. sedež v drugi državi članici EU ali tretji državi in prodaja
EEO prek sredstev za komuniciranje na daljavo neposredno
gospodinjstvom ali drugim uporabnikom v RS.
20. selektivna obdelava je obdelava ločeno zbrane
OEEO, s katero se v skladu z zahtevami iz te uredbe iz OEEO
izločijo nevarne snovi ter sestavni deli in materiali, ki vsebujejo
nevarne snovi;
21. staro breme je OEEO, ki je nastala iz EEO, dane na
trg pred 13. avgustom 2005;
22. velika nepremična naprava je obsežen skupek različnih vrst aparatov oziroma drugih naprav, ki:
a. jih sestavijo, namestijo in odstranijo strokovnjaki,
b. se stalno uporabljajo kot del zgradbe ali strukture na
vnaprej določenem in temu namenjenem mestu in
c. jih lahko nadomesti samo enaka, posebej zasnovana
oprema;
23. veliko nepremično industrijsko orodje je večji sklop
strojev, opreme oziroma komponent, ki skupaj služijo določeni
uporabi, ki jih na določenem mestu trajno namestijo ali odstranijo strokovnjaki ter jih strokovnjaki uporabljajo in vzdržujejo
v obratu industrijske proizvodnje ali obratu za raziskave in
razvoj;
24. zbiralec OEEO (v nadaljnjem besedilu: zbiralec) je
zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki v skladu s to uredbo
zbira OEEO;
25. zbiralnica OEEO (v nadaljnjem besedilu: zbiralnica)
je objekt ali prostor v objektu za zbiranje OEEO, ki jo upravlja
zbiralec v imenu proizvajalca in za njegov račun;
26. zelo majhna EEO je EEO, pri kateri nobena zunanja
dimenzija ne presega 25 cm, pri čemer se upoštevajo le dimenzije opreme brez dodatkov, ki jih je mogoče odstraniti.
27. zbiranje, ločeno zbiranje, preprečevanje, ponovna
uporaba, obdelava, predelava, priprava za ponovno uporabo,
recikliranje in odstranjevanje imajo enak pomen kakor v predpisu, ki ureja odpadke.
(2) Za proizvajalca se ne šteje oseba, ki zagotavlja financiranje po kakršnemkoli finančnem dogovoru ali v skladu
z njim, razen če deluje hkrati tudi kot proizvajalec iz 19. točke
prejšnjega odstavka.
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II. NAČRTOVANJE IN OZNAČEVANJE EEO
TER ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O EEO
4. člen
(načrtovanje proizvodov)
(1) Proizvajalec zaradi preprečevanja nastajanja odpadkov v sodelovanju z izvajalci recikliranja OEEO načrtuje in proizvaja takšno EEO, da je omogočena njena ponovna uporaba
ter razstavljanje in predelava OEEO, njenih sestavnih delov in
materialov.
(2) Pri načrtovanju in zasnovi EEO je treba upoštevati
zahteve za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih
z energijo, ki omogočajo ponovno uporabo in obdelavo OEEO,
iz zakona, ki ureja energetiko.
(3) Proizvajalec si mora prizadevati, da oblikovna zasnova ali konstrukcijske lastnosti EEO ali postopki v proizvodnji
EEO ne preprečujejo ponovne uporabe OEEO, razen če taka
oblikovna zasnova, konstrukcijske lastnosti ali postopki pomenijo bistveno prednost, zlasti glede varstva okolja ali varnosti
proizvodov.
5. člen
(označevanje proizvodov)
(1) Za lažje ločeno zbiranje OEEO in zmanjšanje njenega
odstranjevanja kot mešanega komunalnega odpadka mora
proizvajalec zagotoviti, da je EEO, ki jo da na trg, označena v
skladu s standardom SIST EN 50419 z znakom iz priloge 2, ki
je sestavni del te uredbe.
(2) Proizvajalec mora zagotoviti, da je na EEO, ki je dana
na trg, razvidna tudi oznaka, da je bila dana na trg po 13. avgustu 2005, v skladu s standardom SIST EN 50419.
(3) Znak iz prvega odstavka tega člena in oznaka iz prejšnjega odstavka morata biti na EEO natisnjena vidno, čitljivo
in neizbrisljivo.
(4) Če znaka iz prvega odstavka tega člena zaradi velikosti EEO ali njene posebne uporabe ni mogoče natisniti na EEO,
ga je treba natisniti na njeno embalažo, na navodila za uporabo
ali na listino o garanciji za to EEO.
6. člen
(informacije za pripravo za ponovno uporabo in obdelavo)
(1) Proizvajalec mora za lažjo pripravo OEEO za ponovno
uporabo in pravilno ter okoljsko učinkovito obdelavo OEEO
zagotoviti, da so za vsako vrsto nove EEO, prvič dane na trg,
v enem letu po tem, ko je bila dana na trg, brezplačno na voljo
informacije o pripravi OEEO za ponovno uporabo in obdelavi
OEEO.
(2) V informacijah iz prejšnjega odstavka morajo biti v
obsegu, ki je potreben za pripravo OEEO za ponovno uporabo
in obdelavo OEEO v skladu z zahtevami iz te uredbe, navedeni
podatki o sestavnih delih in materialih EEO ter o mestih nahajanja nevarnih snovi in zmesi v njej.
(3) Informacije iz prvega odstavka tega člena morajo
biti na voljo izvajalcem obdelave v obliki pisnih navodil ali na
zgoščenki, preko spletne storitve ali z drugimi elektronskimi
sredstvi.
7. člen
(navedba stroškov ravnanja z OEEO)
Proizvajalec lahko v ceni EEO, ki jo da na trg, posebej
navede ali prikaže stroške zbiranja in obdelave OEEO, ki nastajajo zaradi zahtev iz te uredbe.
III. OKOLJSKI CILJI PRI ZBIRANJU IN OBDELAVI OEEO
8. člen
(stopnja zbiranja OEEO)
(1) Z zbiranjem OEEO je treba v posameznem koledarskem letu zbrati najmanj količino OEEO, ki znaša:
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1. leta 2015 4 kg OEEO iz gospodinjstev na prebivalca na
leto; v primeru, da je bilo v letih 2012, 2013 in 2014 v povprečju
na leto zbranih več kot 4 kg, je treba leta 2015 zbrati najmanj
enako količino OEEO,
2. od leta 2016 najmanj 41 % povprečne mase EEO, ki je
bila letno dana na trg v RS v zadnjih treh letih in
3. od leta 2021 najmanj 65 % povprečne mase EEO, ki je
bila letno dana na trg v RS v zadnjih treh letih, ali 85 % povprečne mase OEEO, nastale letno na območju RS.
(2) Povprečna masa EEO, ki je bila letno dana na trg v RS
v zadnjih treh letih, se določi na podlagi podatkov o masi EEO,
ki so jo v posameznem koledarskem letu dali na trg v RS vsi
proizvajalci, pridobljenih v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja OEEO.
9. člen
(cilji predelave OEEO)
(1) Do 31. decembra 2017 je treba pri obdelavi ločeno
zbrane OEEO zagotoviti tak obseg in način predelave, da se:
1. predela 85 % in pripravi za ponovno uporabo ter reciklira 80 % OEEO, ki se uvršča v razred 1 ali 10 iz priloge 3, ki
je sestavni del te uredbe,
2. predela 80 % in pripravi za ponovno uporabo ter reciklira 70 % OEEO, ki se uvršča v razred 3 ali 4 iz priloge 3 te
uredbe,
3. predela 75 % in pripravi za ponovno uporabo ter reciklira 55 % OEEO, ki se uvršča v razrede 2, 5, 6, 7, 8 ali 9 iz
priloge 3 te uredbe,
4. reciklira 80 % plinskih sijalk.
(2) Od 1. januarja 2018 je treba pri obdelavi ločeno zbrane
OEEO zagotoviti tak obseg in način predelave, da se:
1. predela 85 % in pripravi za ponovno uporabo ter reciklira 80 % OEEO, ki se uvršča v razred 1 ali 4 iz priloge 1 te
uredbe,
2. predela 80 % in pripravi za ponovno uporabo ter reciklira 70 % OEEO, ki se uvršča v razred 2 iz priloge 1 te uredbe,
3. predela 75 % in pripravi za ponovno uporabo ter reciklira 55 % OEEO, ki se uvršča v razred 5 ali 6 iz priloge 1 te
uredbe,
4. reciklira 80 % OEEO, ki se uvršča v razred 3 iz priloge 1.
(3) Doseganje ciljev iz prvega in drugega odstavka tega
člena se izračuna kot kvocient med maso OEEO, ki vstopa v
predelavo ali recikliranje po opravljeni selektivni obdelavi ali
v pripravo za ponovno uporabo, in maso vse ločeno zbrane
OEEO, za vsak razred iz prvega in drugega odstavka tega
člena posebej, izraženo v odstotkih. Pri izračunu iz prejšnjega
stavka se ne upoštevajo predhodne aktivnosti, vključno z razvrščanjem in skladiščenjem pred predelavo.
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(5) Končni uporabnik mora OEEO, preden jo prepusti ali
odda, hraniti ločeno, tako da se ne meša z drugimi odpadki, ne
poškoduje ali onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi in njena
ponovna uporaba ali predelava ni onemogočena ali izvedljiva
le ob nesorazmerno visokih stroških.
(6) Če OEEO vsebuje snovi ali materiale, ki jih je treba,
preden se razstavi, odstraniti iz nje v skladu s predpisi, ki
urejajo odstranjevanje teh snovi ali materialov, mora končni
uporabnik zagotoviti, da je OEEO ob prepustitvi ali oddaji v
takem stanju, da je odstranitev teh snovi ali materialov mogoče
izvesti na predpisan način.
(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
končni uporabnik prepusti OEEO iz gospodinjstev, ki je tako
poškodovana, da zaradi nevarnih snovi v njej ogroža okolje in
zdravje ljudi, je brez pomembnih sestavnih delov ali onesnažena z drugimi odpadki, samo izvajalcu javne službe v zbirnem
centru.
11. člen
(prevzem OEEO iz gospodinjstev pri distributerju)
(1) Distributer mora prevzeti OEEO iz gospodinjstev od
končnega uporabnika, kateremu dobavi EEO iz gospodinjstev,
če jo ta želi oddati in gre za OEEO, ki je po namenu uporabe in
razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljeni EEO, število kosov
OEEO pa je enako številu kosov dobavljene EEO.
(2) Distributer mora prevzeti OEEO iz prejšnjega odstavka
brezplačno, prevzem pa lahko zavrne samo, če je OEEO razstavljena ali tako poškodovana, da je ni mogoče prenašati ali
prevažati enako kakor novo EEO ali ogroža zdravje zaposlene
osebe pri distributerju.
(3) Distributer mora v prodajalni, v kateri je najmanj 400m²
prodajne površine namenjene prodaji EEO, ali v njeni neposredni bližini zagotoviti brezplačno prevzemanje zelo majhne
OEEO iz gospodinjstev, brez obveznosti nakupa EEO, enake
po namenu uporabe in razvrstitvi v razrede EEO.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora
distributer, ki zagotavlja na trgu dostopnost plinskih sijalk, od
končnega uporabnika brezplačno prevzeti odpadne plinske
sijalke brez obveznosti nakupa novih plinskih sijalk.
(5) Distributer, ki zagotavlja dostopnost EEO iz gospodinjstev na trgu s prodajo na daljavo, mora o svoji obveznosti
iz prvega odstavka tega člena in načinu prevzemanja OEEO
končne uporabnike obveščati na svoji spletni strani ali v svojih
prodajnih katalogih.
(6) Distributer mora OEEO prepustiti zbiralcu v 30 dneh
po prevzemu, pri čemer za vrnjeno OEEO ne sme zahtevati
plačila zaradi stroškov ravnanja z vrnjeno OEEO ali zaradi morebitne vrednosti sestavnih delov, materialov ali snovi v OEEO.
12. člen
(prevzemno mesto pri distributerju)

IV. PRAVILA RAVNANJA Z OEEO
10. člen
(prepuščanje in oddaja OEEO)
(1) Končni uporabnik, ki je posameznik, prepušča OEEO
iz gospodinjstev:
1. izvajalcu javne službe:
a) v zbirnem centru,
b) v premični zbiralnici nevarnih frakcij, če gre za zelo
majhno OEEO iz gospodinjstev, ali
2. zbiralcu v zbiralnici.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko končni uporabnik,
ki je posameznik, vrne OEEO iz gospodinjstev distributerju na
njegovem prodajnem ali prevzemnem mestu.
(3) Končni uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, oddaja OEEO iz gospodinjstev zbiralcu.
(4) Končni uporabnik odda OEEO, ki ni OEEO iz gospodinjstev, zbiralcu.

(1) Če distributer ob dobavi EEO ne prevzema OEEO iz
gospodinjstev neposredno pri končnih uporabnikih, mora zagotoviti, da imajo končni uporabniki ob nakupu EEO možnost
oddaje OEEO na prodajnem ali prevzemnem mestu, ki od
prodajnega mesta ni oddaljeno več kakor 5 km zračne razdalje.
(2) Prevzemno mesto iz prejšnjega odstavka mora biti
pokrit prostor, v katerem je eden ali več zabojnikov za OEEO
s tako prostornino, da se OEEO ne kopiči ob njih, prostor pa
mora biti urejen tako, da je zagotovljen njen nemoten prevzem.
(3) Distributer lahko zagotovi prevzemno mesto iz prvega
odstavka tega člena v zbiralnici, če se tako dogovori z zbiralcem, ki jo upravlja.
13. člen
(prevzem OEEO iz gospodinjstev pri izvajalcu javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora od končnega uporabnika,
ki je posameznik, prevzeti OEEO iz gospodinjstev, če jo ta želi
prepustiti. Izvajalec javne službe mora OEEO iz prejšnjega
stavka prevzeti brezplačno.
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(2) Izvajalec javne službe mora OEEO iz prejšnjega odstavka v zbirnem centru prevzemati ločeno po zbirnopredelovalnih skupinah iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Izvajalec javne službe mora zelo majhno OEEO iz
gospodinjstev od končnih uporabnikov iz prvega odstavka tega
člena prevzeti tudi v premični zbiralnici nevarnih frakcij.
(4) Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru izvajalcu
priprave za ponovno uporabo omogočiti, da iz prevzete OEEO
izloči OEEO, primerno za pripravo za ponovno uporabo, in mu
jo oddati.
(5) Izvajalec javne službe mora s prevzeto OEEO ravnati
tako, da se ne meša z drugimi odpadki, ne poškoduje ali onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi in njena ponovna uporaba
ali predelava ni onemogočena ali izvedljiva le ob nesorazmerno
visokih stroških.
(6) Izvajalec javne službe mora vso zbrano OEEO, razen
oddane OEEO iz četrtega odstavka tega člena, oddati zbiralcu,
pri čemer od njega ne sme zahtevati plačila stroškov prevzemanja OEEO od končnih uporabnikov ali stroškov predhodnega skladiščenja OEEO ali plačila zaradi morebitne vrednosti
sestavnih delov, materialov ali snovi v OEEO.
(7) Izvajalec javne službe mora v evidenci o zbranih
odpadkih, ki jo vodi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,
ločeno voditi podatke o OEEO, oddani v pripravo za ponovno
uporabo v skladu s četrtim odstavkom tega člena, in jih redno
pošiljati proizvajalcem iz 23. člena te uredbe in nosilcem skupnega načrta iz 28. člena te uredbe.
14. člen
(prevzem OEEO pri zbiralcu)
(1) Zbiralec mora brezplačno prevzeti OEEO od končnega
uporabnika, če jo ta želi oddati.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zbiralec
brezplačno prevzame OEEO, ki ni OEEO iz gospodinjstev
in je staro breme, samo ob dobavi nove EEO, drugače pa
le, če se končni uporabnik za brezplačni prevzem dogovori s
proizvajalcem, ki samostojno izpolnjuje obveznost iz drugega
odstavka 17. člena te uredbe, ali z nosilcem skupnega načrta
iz 27. člena te uredbe.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora
zbiralec prevzeti OEEO, ki ni OEEO iz gospodinjstev, od končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja brezplačno le
v primeru, če ima proizvajalec EEO, iz katere je nastala OEEO,
ki jo končni uporabnik želi oddati, pooblaščenega zastopnika iz
drugega ali tretjega odstavka 18. člena te uredbe.

Uradni list Republike Slovenije
Uredbo (EU) št. 660/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o
pošiljkah odpadkov (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 135),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES).
16. člen
(zahteve za obdelavo)
(1) Vsa ločeno zbrana OEEO mora biti predelana v skladu
z zahtevami iz te uredbe, pri čemer ima priprava za ponovno
uporabo prednost pred recikliranjem, recikliranje pa prednost
pred drugimi načini predelave OEEO.
(2) Predelava OEEO, razen priprave OEEO za ponovno
uporabo, mora vključevati najmanj izločanje vseh tekočin in
selektivno obdelavo v skladu z zahtevami, določenimi v prilogi
6, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Za snovi, zmesi in sestavne dele iz OEEO, izločene
s selektivno obdelavo, je treba zagotoviti recikliranje ali drugo
predelavo v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(4) Za snovi, zmesi in sestavne dele iz OEEO, ki jih ni
mogoče reciklirati ali drugače predelati, je treba zagotoviti odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(5) Pri predelavi OEEO morajo biti doseženi vsaj deleži
priprave za ponovno uporabo, recikliranja in predelave, določeni kot cilji iz 9. člena te uredbe.
(6) Predelava OEEO se mora izvajati v skladu s splošnimi
zahtevami za obdelavo OEEO iz standardov SIST EN 50625-1
in SIST EN 50574 in z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik.
(7) Pri predelavi OEEO morajo biti izpolnjene zahteve iz
priloge 5 te uredbe.
(8) Če se predelava OEEO iz drugega ali tretjega odstavka tega člena ali odstranjevanje snovi, zmesi in sestavnih delov
iz četrtega odstavka tega člena zagotovi v drugi državi članici
EU ali tretji državi, mora biti čezmejno pošiljanje izvedeno v
skladu z Uredbo 1013/2006/ES.
(9) OEEO, poslana v obdelavo v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena ali prejšnjim odstavkom, se upošteva
pri izračunavanju doseganja ciljev iz 9. člena te uredbe le, če
proizvajalec iz 23. člena te uredbe oziroma nosilec skupnega
načrta iz 28. člena te uredbe lahko dokaže, da se je obdelava
izvedla na način in pod pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz
te uredbe.
V. OBVEZNOSTI PROIZVAJALCA
17. člen

15. člen

(obveznost proizvajalca)

(zahteve za zbiranje)

(1) Proizvajalec, razen proizvajalca iz 19.d točke 3. člena
te uredbe, se mora vpisati v evidenco proizvajalcev iz 44. člena
te uredbe.
(2) Proizvajalec mora na svoje stroške zagotavljati zbiranje OEEO in obdelavo vse zbrane OEEO v skladu s to uredbo.
(3) Obveznost proizvajalca iz prejšnjega odstavka se
nanaša tudi na stara bremena, razen če gre za OEEO, ki ni
OEEO iz gospodinjstev, in ob nastanku ni nadomeščena z novo
enakovredno EEO.
(4) Proizvajalec mora zbiranje in obdelavo iz drugega
odstavka tega člena zagotoviti za delež zbrane OEEO, ki je
enak njegovemu deležu EEO, izraženem v odstotkih, v skupni količini EEO, ki je bila v RS dana na trg v posameznem
koledarskem letu, izraženi v odstotkih, in se določi na podlagi
34. člena te uredbe.
(5) Proizvajalec lahko obveznost iz drugega odstavka
tega člena izpolnjuje samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci na način iz 25. člena te uredbe.

(1) Zbiranje OEEO mora potekati tako, da je zbrano
OEEO mogoče v čim večjem obsegu oddati v pripravo za ponovno uporabo, kadar je to primerno, ali predelati.
(2) Zbrano OEEO je treba predhodno skladiščiti tako, da
se ne meša z drugimi odpadki, se ne zmečka, zdrobi ali drugače uniči ali onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi in tako, da
je nepooblaščenim osebam onemogočeno ravnanje z OEEO.
(3) Zbiralnica mora izpolnjevati zahteve iz 1. točke priloge
5, ki je sestavni del te uredbe.
(4) V zbiralnici je treba izvajalcu priprave za ponovno uporabo omogočiti, da iz prevzete OEEO izloči OEEO, primerno za
pripravo za ponovno uporabo, in mu jo oddati.
(5) Vso zbrano OEEO, razen oddane OEEO iz prejšnjega
odstavka, je treba oddati izvajalcu obdelave iz načrta ravnanja
z OEEO iz 23. člena te uredbe ali skupnega načrta za ravnanje
z OEEO iz 28. člena te uredbe, da se izvede predelava OEEO
v skladu z drugim odstavkom 16. člena te uredbe.
(6) V primeru pošiljanja OEEO v obdelavo v drugo državo
članico EU ali tretjo državo, mora biti čezmejno pošiljanje OEEO
izvedeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov
(UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z

18. člen
(pooblaščeni zastopnik)
(1) Proizvajalec s sedežem v RS, ki prodaja EEO prek
sredstev za komuniciranje na daljavo neposredno gospodinj-
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stvom in drugim uporabnikom v drugi državi članici EU, v kateri
nima sedeža, mora imeti dokazilo o tem, da je v tej državi članici EU vpisan v evidenco proizvajalcev ali da ima v tej državi
članici EU pooblaščenega zastopnika, ki ga je pisno pooblastil
za izpolnjevanje obveznosti proizvajalca v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z OEEO v tej državi članici EU. Proizvajalec
mora pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled v
dokazilo iz prejšnjega stavka.
(2) Pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi članici EU, ki izvaja na ozemlju RS eno od dejavnosti iz 19. točke
3. člena te uredbe, lahko za svojega pooblaščenega zastopnika
določi pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika
s sedežem v RS, tako da ga s pogodbo pooblasti za izpolnjevanje njegove obveznosti proizvajalca v skladu s to uredbo.
(3) Proizvajalec iz 19.d točke 3. člena te uredbe, ki ima
sedež v tretji državi, mora imeti pooblaščenega zastopnika, ki
ga je s pogodbo pooblastil za izpolnjevanje obveznosti proizvajalca v skladu s to uredbo. Pooblaščeni zastopnik iz prejšnjega
stavka mora biti pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS.
(4) Pooblaščeni zastopnik iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se mora vpisati v evidenco proizvajalcev iz 44. člena
te uredbe.
(5) Pooblaščeni zastopnik iz drugega in tretjega odstavka
tega člena mora izpolnjevati obveznosti proizvajalca na način
iz 25. člena te uredbe.
19. člen
(zagotavljanje zbiranja OEEO)
Proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obveznost iz drugega odstavka 17. člena te uredbe, mora vzpostaviti zbiranje
OEEO na celotnem območju RS in tako, da zagotavlja:
1. mrežo zbiralnic, ki od prevzemnih mest distributerjev,
katerim dobavlja EEO, niso oddaljene več kot 30 km zračne
razdalje,
2. zbiranje OEEO od distributerjev, izvajalcev javne službe in končnih uporabnikov redno in tako pogosto, da se OEEO
pri njih ne kopiči, ter
3. oddajo zbrane OEEO v obdelavo v skladu s to uredbo
in načrtom ravnanja z OEEO iz 23. člena te uredbe.
20. člen
(zbiranje OEEO od izvajalcev javne službe)
(1) Proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obveznost iz
drugega odstavka 17. člena te uredbe, mora zagotavljati zbiranje OEEO od vseh izvajalcev javne službe, pri čemer morajo
vsi proizvajalci skupaj zagotoviti, da se pri vsakem izvajalcu
javne službe v posameznem koledarskem letu prevzame vsa
OEEO, ki jo ta zbere v tem koledarskem letu v skladu s 13. členom te uredbe.
(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti
prevzem OEEO od vsakega izvajalca javne službe v roku največ sedem dni od poziva za prevzem in za minimalno količino
500 kg, da se OEEO pri izvajalcih javne službe ne kopiči.
(3) Proizvajalec mora vrniti izvajalcu javne službe naslednje stroške ravnanja z OEEO:
1. stroške predhodnega skladiščenja OEEO v zbirnem
centru izvajalca javne službe za obdobje, ki presega sedem
dni od poziva za prevzem,
2. stroške nakladanja in tehtanja OEEO ter podobnih
opravil v zbirnem centru izvajalca javne službe pri oddaji OEEO
zbiralcu,
3. druge stroške, o katerih se v zvezi z oddajo in prevzemom OEEO dogovorita z izvajalcem javne službe.
21. člen
(zagotavljanje obdelave OEEO)
(1) Proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obveznost iz
drugega odstavka 17. člena te uredbe, mora zagotoviti:
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1. predelavo OEEO in recikliranje ter predelavo snovi,
zmesi in sestavnih delov iz OEEO in odstranjevanje preostankov po predelavi, ki jih ni mogoče predelati, v skladu z zahtevami iz te uredbe in
2. doseganje ciljev predelave iz 9. člena te uredbe.
(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka mora voditi evidenco o zbrani in v obdelavo oddani ter obdelani OEEO,
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ali pristojnemu inšpektorju pa na zahtevo
omogočiti vpogled vanjo.
22. člen
(obveščanje javnosti, uporabnikov EEO in distributerjev
o ravnanju z OEEO)
(1) Proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obveznost iz
drugega odstavka 17. člena te uredbe, mora z oglaševalskimi
akcijami ali na drug primeren način najmanj štirikrat letno obveščati javnost o namenu in ciljih zbiranja OEEO, zlasti OEEO
iz gospodinjstev, pravilnem ravnanju z njo, možnostih njenega brezplačnega prepuščanja in oddajanja ter o prednostih
priprave za ponovno uporabo OEEO in njenega recikliranja.
Obveščanje iz prejšnjega stavka mora zajeti javnost v vseh
statističnih regijah.
(2) Obveščanje iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
najmanj informacije o:
1. tem, da OEEO ne sodi med mešane komunalne odpadke in jo je treba ločeno zbirati in prepuščati ali oddajati
distributerju, izvajalcu javne službe ali v zbiralnicah,
2. vlogi končnega uporabnika in pomenu njegovega ravnanja za ponovno uporabo EEO in recikliranje ter predelavo
OEEO,
3. možnostih priprave za ponovno uporabo in recikliranje
ter drugih postopkih predelave OEEO,
4. prednostih priprave za ponovno uporabo in recikliranja
OEEO pred drugimi oblikami njene predelave ali odstranjevanja,
5. možnih škodljivih vplivih na okolje in človekovo zdravje
zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebuje OEEO, in
6. pomenu znaka iz 5. člena te uredbe.
(3) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena mora uporabnike EEO v gospodinjstvih na prodajnem mestu in na krajevno običajen način obveščati o zbiralnicah in njihovih lokacijah
ter pogojih prepuščanja in oddajanja OEEO.
(4) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena, ki prodaja EEO na daljavo, mora obveščanje iz prejšnjega odstavka
zagotavljati z objavo na svojih spletnih straneh ali v prodajnih
katalogih ali na drugačen, prodaji primeren način.
(5) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena mora o
načinu prevzemanja OEEO od končnih uporabnikov obveščati in seznanjati tudi distributerje. Za obvestilo iz prejšnjega
stavka se šteje tudi informacija o načinu prevzemanja OEEO
v dokumentaciji, ki spremlja pošiljko EEO od proizvajalca do
distributerja.
23. člen
(načrt ravnanja z OEEO)
(1) Proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obveznost iz
drugega odstavka 17. člena te uredbe, mora imeti načrt ravnanja z OEEO (v nadaljnjem besedilu: načrt), v katerem opredeli
svoje obveznosti in določi način njihovega izvajanja v skladu
s to uredbo.
(2) Načrt mora vsebovati zlasti podatke o:
1. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu proizvajalca,
2. razredih in podrazredih EEO, za katero zagotavlja
zbiranje in obdelavo OEEO,
3. načinu in obsegu zbiranja OEEO od distributerjev,
izvajalcev javne službe in končnih uporabnikov,
4. predvideni količini letno zbrane OEEO, izraženi v kg,
5. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu zbiralca, ki
zbira OEEO v okviru načrta,
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6. zbiralnicah in njihovi zmogljivosti, opremljenosti ter
lokaciji,
7. načinu obdelave zbrane OEEO v povezavi z doseganjem ciljev iz 9. člena te uredbe,
8. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu izvajalca ali
izvajalcev obdelave, ki obdelujejo OEEO v okviru načrta,
9. napravi ali napravah za obdelavo OEEO, njihovi lokaciji
in zmogljivosti ter načinu in obsegu selektivne obdelave,
10. razredih ali podrazredih EEO, za katero se v okviru
načrta zagotavlja obdelava OEEO v drugi državi članici EU ali
tretji državi, in izvajalcih te obdelave,
11. nadaljnjih postopkih predelave in odstranjevanja snovi, zmesi in sestavnih delov iz OEEO po izvedeni selektivni
obdelavi in njihovih izvajalcih in
12. načinu in obsegu obveščanja javnosti, končnih uporabnikov in distributerjev v skladu s prejšnjim členom.
24. člen
(vpis načrta v evidenco)
(1) Načrt mora biti vpisan v evidenco načrtov ravnanja z
OEEO iz 30. člena te uredbe.
(2) Proizvajalec mora vlogi za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka poleg načrta priložiti:
1. pogodbe z zbiralcem ali zbiralci iz 5. točke drugega
odstavka prejšnjega člena, če ni sam zbiralec,
2. pogodbe z izvajalcem ali izvajalci obdelave iz 8. točke
drugega odstavka prejšnjega člena,
3. pogodbe z izvajalci obdelave iz 10. točke drugega
odstavka prejšnjega člena,
4. pogodbe z izvajalci predelave in odstranjevanja iz
11. točke drugega odstavka prejšnjega člena in
5. predlog višine finančnega jamstva iz 36. člena te uredbe skupaj s prikazom izračuna te višine na podlagi ocene letnih
stroškov izvedbe načrta.
(3) Ministrstvo potrdi načrt in ga vpiše v evidenco iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da:
1. je proizvajalec vpisan v evidenco proizvajalcev EEO v
skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi nastajanja OEEO,
2. je načrt izdelan v skladu s to uredbo in zagotavlja ravnanje z OEEO v skladu z zahtevami iz te uredbe,
3. so osebe, ki bodo zbirale OEEO, vpisane v evidenco
zbiralcev iz prvega odstavka 40. člena te uredbe,
4. imajo izvajalci obdelave iz 8. in 11. točke drugega odstavka prejšnjega člena okoljevarstveno dovoljenje iz prvega
odstavka 42. člena te uredbe in
5. predlagana višina finančnega jamstva znaša trikratnik
letnih stroškov izvedbe načrta.
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26. člen
(nosilec skupnega načrta)
Nosilec skupnega načrta, ki ga proizvajalci pooblastijo za
izvajanje obveznosti iz drugega odstavka 17. člena te uredbe,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
2. izvaja obveznosti iz prvega odstavka 27. člena te uredbe kot nepridobitno dejavnost in
3. zagotavlja finančno jamstvo za izpolnjevane predpisanih obveznosti.
27. člen
(obveznosti nosilca skupnega načrta)
(1) Nosilec skupnega načrta mora v imenu proizvajalcev
iz prvega odstavka 25. člena te uredbe zagotavljati:
1. zbiranje OEEO na način iz 19. in 20. člena te uredbe,
2. obdelavo zbrane OEEO na način iz prvega odstavka
21. člena te uredbe in
3. obveščanje javnosti, končnih uporabnikov in distributerjev o ravnanju z OEEO na način iz 22. člena te uredbe.
(2) Nosilec skupnega načrta mora zagotoviti zbiranje in
obdelavo za delež nastale in zbrane OEEO, izražen v odstotkih, ki je enak vsoti deležev EEO proizvajalcev iz prejšnjega
odstavka v količini EEO, ki je bila v RS dana na trg, izraženi v
odstotkih, in se določi na podlagi 34. člena te uredbe.
(3) Nosilec skupnega načrta mora zagotavljati tudi, da:
1. proizvajalci pristopajo k skupnemu načrtu pod enakimi
pogoji,
2. se stroški izvajanja skupnega načrta obračunavajo posameznemu proizvajalcu glede na njegov delež EEO v količini
EEO, ki je bila v RS dana na trg, in glede na razred EEO, ki
ga daje na trg,
3. se kot osnova za zaračunavanje stroškov izvajanja
skupnega načrta upoštevajo dejanski stroški izpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka tega člena in
4. se morebitni dobiček, pridobljen iz izvajanja obveznosti iz prvega odstavka tega člena, usmerja v rezervacije za
izpolnjevanje teh obveznosti ali uporablja za znižanje stroškov
izvajanja skupnega načrta, ki se zaračunavajo posameznim
proizvajalcem, vključenim v skupni načrt.
(4) Nosilec skupnega načrta mora voditi seznam proizvajalcev iz prvega odstavka 25. člena te uredbe in ministrstvu ali
pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanjo.
(5) Nosilec skupnega načrta iz prejšnjega odstavka mora
voditi evidenco o zbrani in v obdelavo oddani ter obdelani
OEEO, ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju pa na zahtevo
omogočiti vpogled vanjo.

25. člen

28. člen

(skupno izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev)

(skupni načrt)

(1) Proizvajalec lahko obveznost iz drugega odstavka
17. člena te uredbe izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, tako
da pristopijo k izvajanju skupnega načrta ravnanja z OEEO (v
nadaljnjem besedilu: skupni načrt), s katerim nosilec skupnega načrta iz 26. člena te uredbe v njihovem imenu zagotavlja
izpolnjevanje njihove obveznosti iz drugega odstavka 17. člena
te uredbe.
(2) Proizvajalec pristopi k izvajanju skupnega načrta tako,
da z nosilcem skupnega načrta ravnanja z OEEO (v nadaljnjem
besedilu: nosilec skupnega načrta) sklene pogodbo, s katero
ga pooblasti za izpolnjevanje njegove obveznosti iz prejšnjega
odstavka v okviru skupnega načrta in določi obseg izvajanja
obveznosti v okviru skupnega načrta v njegovem imenu.
(3) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena je lahko
hkrati vključen le v en skupni načrt.
(4) Proizvajalec lahko spremeni način izpolnjevanja obveznosti iz petega odstavka 17. člena te uredbe samo za celotno
koledarsko leto, enako velja tudi za prestop proizvajalca iz
enega skupnega načrta v drugega.

(1) Nosilec skupnega načrta mora imeti skupni načrt, v katerem so opredeljene obveznosti iz prejšnjega člena in določen
način njihovega izvajanja v skladu s to uredbo.
(2) Skupni načrt mora vsebovati zlasti podatke o:
1. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu nosilca skupnega načrta,
2. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu proizvajalcev
iz drugega odstavka 25. člena te uredbe in skupnem deležu
EEO, ki jo ti proizvajalci dajejo na trg, v količini EEO, dane na
trg v RS,
3. razredih in podrazredih EEO, za katero se v okviru
skupnega načrta zagotavlja zbiranje in obdelava OEEO,
4. načinu in obsegu zbiranja OEEO od distributerjev,
izvajalcev javne službe in končnih uporabnikov,
5. predvideni količini letno zbrane OEEO, izraženi v kg,
6. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu zbiralca, ki
zbira OEEO v okviru skupnega načrta,
7. zbiralnicah in njihovi zmogljivosti, opremljenosti ter
lokaciji,
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8. načinu obdelave zbrane OEEO v povezavi z doseganjem ciljev iz 9. člena te uredbe,
9. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu izvajalca ali
izvajalcev obdelave,
10. napravi ali napravah za obdelavo OEEO, njihovi lokaciji in zmogljivosti ter načinu in obsegu selektivne obdelave,
11. razredih ali podrazredih EEO, za katero se v okviru
skupnega načrta zagotavlja obdelava OEEO v drugi državi
članici EU ali tretji državi, in izvajalcih obdelave,
12. nadaljnjih postopkih predelave in odstranjevanja snovi, zmesi in sestavnih delov iz OEEO po izvedeni selektivni
obdelavi in njihovih izvajalcih,
13. načinu in obsegu obveščanja javnosti, končnih uporabnikov in distributerjev v skladu s prejšnjim členom in
14. osnovah za določanje tarife, v skladu s katero nosilec
skupnega načrta obračunava stroške izvajanja skupnega načrta posameznemu proizvajalcu, ki je vključen v skupni načrt.
29. člen
(vpis skupnega načrta v evidenco)
(1) Skupni načrt mora biti vpisan v evidenco načrtov ravnanja z OEEO iz 30. člena te uredbe.
(2) Nosilec skupnega načrta mora k vlogi za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka poleg skupnega načrta priložiti:
1. pogodbe s proizvajalci iz drugega odstavka 25. člena
te uredbe,
2. pogodbe z zbiralcem ali zbiralci iz 6. točke drugega
odstavka prejšnjega člena,
3. pogodbe z izvajalcem ali izvajalci obdelave iz 9. točke
drugega odstavka prejšnjega člena,
4. pogodbe z izvajalci obdelave iz 11. točke drugega odstavka prejšnjega člena,
5. pogodbe z izvajalci postopkov predelave in odstranjevanja iz 12. točke drugega odstavka prejšnjega člena,
6. predlog višine finančnega jamstva iz 36. člena te uredbe skupaj s prikazom izračuna te višine na podlagi ocene letnih
stroškov izvedbe skupnega načrta in
7. statut, družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi nosilca
skupnega načrta.
(3) Ministrstvo potrdi skupni načrt in ga vpiše v evidenco
iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da:
1. so proizvajalci, ki so pristopili k skupnemu načrtu,
vpisani v evidenco proizvajalcev EEO v skladu s predpisom,
ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja OEEO,
2. je skupni načrt izdelan v skladu s to uredbo in zagotavlja ravnanje z OEEO v skladu z zahtevami iz te uredbe,
3. so osebe, ki bodo zbirale OEEO, vpisane v evidenco
zbiralcev iz prvega odstavka 40. člena te uredbe,
4. imajo izvajalci obdelave iz 9. točke drugega odstavka
prejšnjega člena okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka
42. člena te uredbe,
5. je iz statuta, družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi
nosilca skupnega načrta razvidno, da izvaja obveznosti iz prvega odstavka 27. člena te uredbe kot nepridobitno dejavnost, in
6. predlagana višina finančnega jamstva znaša trikratnik
letnih stroškov izvedbe skupnega načrta.
30. člen
(evidenca načrtov ravnanja z OEEO)
(1) Ministrstvo v okviru registra varstva okolja, ki ga vodi
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, vodi in vzdržuje
evidenco načrtov ravnanja z OEEO, ki vsebuje o posameznem
načrtu oziroma skupnem načrtu naslednje podatke:
1. zaporedno številko načrta oziroma skupnega načrta,
2. datum vpisa načrta oziroma skupnega načrta v evidenco,
3. firmo in sedež oziroma ime in naslov proizvajalca, če
gre za načrt, ali firmo in sedež oziroma ime in naslov nosilca
skupnega načrta, če gre za skupni načrt,
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4. firmo in sedež oziroma ime in naslov proizvajalcev, ki
so vključeni v skupni načrt, če gre za skupni načrt,
5. firmo in sedež oziroma ime in naslov zbiralcev, ki zbirajo OEEO v okviru načrta ali skupnega načrta, in
6. firmo in sedež oziroma ime in naslov izvajalcev obdelave, ki obdelujejo OEEO v okviru načrta ali skupnega načrta.
(2) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka so javni in,
razen podatkov iz 4. točke prejšnjega odstavka, objavljeni na
spletnih straneh ministrstva.
(3) Na spletnih straneh ministrstva se za vsak načrt in
skupni načrt objavijo tudi naslovi in lokacije zbiralnic in naprav
za obdelavo OEEO.
31. člen
(sprememba načrta ali skupnega načrta)
(1) Proizvajalec oziroma nosilec skupnega načrta mora
vsako večjo nameravano spremembo načrta oziroma skupnega načrta ali spremembo firme ali sedeža oziroma imena ali
naslova pisno sporočiti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom
o oddani pošiljki.
(2) Za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje
sprememba, ki vpliva na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev v skladu s to uredbo, zlasti sprememba glede zbiralcev
ali izvajalcev obdelave, ki so vključeni v izvajanje načrta ali
skupnega načrta. Izstop proizvajalca iz skupnega načrta ali
pristop novega proizvajalca k skupnemu načrtu se šteje za
večjo spremembo iz prejšnjega odstavka.
(3) Če se sprememba iz prejšnjega odstavka nanaša na
pristop ali izstop proizvajalca iz skupnega načrta ali gre za
spremembo firme ali sedeža oziroma imena ali naslova, lahko
nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni skupni
načrt takoj po sporočilu iz prvega odstavka tega člena, ministrstvo pa o spremembi odloči v 60 dneh in jo vpiše v evidenco iz
prvega odstavka 30. člena te uredbe.
(4) Če se sprememba iz drugega odstavka tega člena
nanaša na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev v skladu s to
uredbo, zlasti če gre za spremembo glede zbiralcev ali izvajalcev obdelave, lahko proizvajalec oziroma nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni načrt ali skupni načrt na podlagi
odločbe, s katero ministrstvo v 60 dneh od prejema sporočila
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da je s spremembo načrta oziroma skupnega načrta zagotovljeno ravnanje z OEEO
v skladu z zahtevami iz te uredbe, in jo vpiše v evidenco iz
prvega odstavka 30. člena te uredbe.
(5) Če ministrstvo ugotovi, da sprememba načrta oziroma skupnega načrta ni v skladu s to uredbo in z njo ni
zagotovljeno ravnanje z OEEO v skladu z zahtevami iz te
uredbe, proizvajalca oziroma nosilca skupnega načrta v roku
iz tretjega odstavka tega člena o tem pisno obvesti in ga
pozove, naj odpravi ugotovljene neskladnosti ter informacijo
o tem pošlje ministrstvu.
(6) Če proizvajalec oziroma nosilec skupnega načrta
v določenem roku informacije iz prejšnjega odstavka ministrstvu ne pošlje, se šteje, da neskladnosti ni odpravil,
načrt oziroma skupni načrt pa se izbriše iz evidence načrtov
ravnanja z OEEO.
32. člen
(izbris načrta ali skupnega načrta iz evidence)
(1) Ministrstvo odloči o izbrisu in izbriše načrt iz evidence
načrtov ravnanja z OEEO, če ugotovi, da proizvajalec:
1. ne zagotavlja zbiranja ali obdelave OEEO v skladu z
načrtom,
2. ne zagotavlja doseganja ciljev iz 9. člena te uredbe,
3. ne ravna v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena,
4. ne zagotovi finančnega jamstva iz 36. člena te uredbe,
5. ne pošlje poročila o ravnanju z OEEO iz prvega odstavka 33. člena te uredbe ali
6. predlaga izbris ali preneha obstajati.
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(2) Ministrstvo odloči o izbrisu in izbriše skupni načrt iz
evidence načrtov ravnanja z OEEO, če ugotovi, da nosilec
skupnega načrta:
1. ne zagotavlja zbiranja ali obdelave OEEO v skladu s
skupnim načrtom,
2. ne zagotavlja doseganja ciljev iz 9. člena te uredbe,
3. ne ravna v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena,
4. ne zagotovi finančnega jamstva iz 36. člena te uredbe,
5. ne pošlje poročila o ravnanju z OEEO iz prvega odstavka 33. člena te uredbe,
6. ne izvaja obveznosti iz prvega odstavka 27. člena te
uredbe kot nepridobitno dejavnost ali
7. predlaga izbris.
(3) V primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena in
1. točke prejšnjega odstavka ministrstvo izbriše načrt oziroma
skupni načrt na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpektorja, v primeru iz 2., 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka
tega člena ter 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka pa
po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz evidence.
33. člen
(poročilo o ravnanju z OEEO)
(1) Proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obveznosti iz
drugega odstavka 17. člena te uredbe, in nosilec skupnega načrta morata najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu
poslati poročilo o ravnanju z OEEO za preteklo koledarsko leto
ki mora vsebovati podatke o:
1. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu proizvajalca
oziroma nosilca skupnega načrta ter njegovi matični številki,
2. obdobju, na katerega se nanaša poročilo,
3. letni količini OEEO, zbrani od distributerjev, izvajalcev
javne službe in končnih uporabnikov po razredih oziroma podrazredih EEO, izraženi v kg,
4. letni količini zbrane OEEO iz gospodinjstev po razredih
oziroma podrazredih OEEO, izraženi v kg,
5. količini OEEO, izraženi v kg, in o deležu OEEO, ki je
bila oddana v pripravo za ponovno uporabo, po razredih oziroma podrazredih EEO,
6. količini OEEO, izraženi v kg, in o deležu OEEO, ki je
bila reciklirana po razredih oziroma podrazredih EEO,
7. količini OEEO, izraženi v kg, in o deležu OEEO, ki je
bila drugače predelana, ločeno po postopkih predelave, po
razredih oziroma podrazredih EEO,
8. količini OEEO, izraženi v kg, in o deležu OEEO, ki je
bila odstranjena, ločeno po postopkih odstranjevanja, po razredih oziroma podrazredih EEO, in
9. količini, izraženi v kg, iz OEEO izločenih snovi, zmesi
in sestavnih delov, navedenih v prilogi 6 te uredbe.
(2) Podatki iz 6., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka morajo
biti prikazani ločeno za obdelano OEEO v RS, drugih državah
članicah EU ali tretjih državah.
(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena se pošlje
elektronsko. Obrazec poročila je dostopen na spletnih straneh
ministrstva.
(4) K poročilu iz prvega odstavka tega člena morata biti v
elektronski obliki priložena:
1. poročilo o izvedenih aktivnostih iz 22. člena te uredbe,
če poroča proizvajalec, ali iz 3. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, če poroča nosilec skupnega načrta, in
2. revidirano finančno poročilo, iz katerega morajo biti
ločeno razvidni stroški zbiranja in obdelave OEEO po posameznih zbirnopredelovalnih skupinah, določenih v prilogi 4 te
uredbe, ter stroški izvedenih aktivnosti iz prejšnje alineje.
(5) Iz revidiranega finančnega poročila, ki ga k poročilu
iz prvega odstavka tega člena priloži nosilec skupnega načrta,
mora biti razvidno, da izvajanje obveznosti iz prvega odstavka
27. člena te uredbe izvaja kot nepridobitno dejavnost.
(6) Ministrstvo lahko od proizvajalca ali nosilca skupnega načrta zahteva dopolnitev poročila iz prvega odstavka
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tega člena, če ugotovi, da ni izdelano v skladu z zahtevami
iz tega člena ali iz njega ni razvidno izpolnjevanje obveznosti
iz te uredbe.
(7) Če proizvajalec ali nosilec skupnega načrta ministrstvu zahtevane dopolnitve poročila ne pošlje v roku, ki ga
ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje,
da poročilo ni oddano.
VI. DOLOČITEV DELEŽEV IN IZRAVNAVA OBVEZNOSTI
PROIZVAJALCEV
34. člen
(določitev deležev in ugotavljanje izpolnjevanja obveznosti
proizvajalcev)
(1) Deleže OEEO iz četrtega odstavka 17. člena te uredbe
za proizvajalce in deleže OEEO iz drugega odstavka 27. člena
te uredbe za nosilce skupnega načrta za posamezno koledarsko leto določi Vlada Republike Slovenije s sklepom do
30. septembra tekočega leta. Sklep iz prejšnjega stavka se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Deleži iz prejšnjega odstavka se določijo v odstotkih
ob upoštevanju razredov in podrazredov EEO, ki jo proizvajalci
dajejo na trg.
(3) Pri določitvi deležev iz prvega odstavka tega člena
se upoštevajo vsi načrti in skupni načrti, vpisani v evidenco
iz 30. člena te uredbe 1. septembra tekočega leta, in podatki
o količinah EEO, ki so jo proizvajalci dali na trg v prvi polovici tekočega leta, pridobljeni v skladu s predpisom, ki ureja
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
OEEO.
(4) Ministrstvo izpolnjevanje obveznosti glede deleža iz
prvega odstavka tega člena ugotovi na podlagi poročil o ravnanju z OEEO iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(5) Ministrstvo na podlagi podatkov iz poročil iz prejšnjega
odstavka najpozneje 31. maja tekočega leta na svojih spletnih
straneh objavi količine in deleže OEEO, za katere so proizvajalci in nosilci skupnega načrta iz prvega odstavka tega člena
v preteklem koledarskem letu dejansko zagotovili zbiranje in
obdelavo.
35. člen
(izravnava obveznosti proizvajalcev glede deležev)
(1) Proizvajalec ali nosilec skupnega načrta se lahko v
primeru, da ni dosegel svojega deleža, določenega na način iz
prvega odstavka prejšnjega člena, dogovori za finančno izravnavo obveznosti z drugim proizvajalcem ali nosilcem skupnega
načrta, ki je v navedenem obdobju zbral in zagotovil obdelavo
OEEO v deležu, ki presega njegovo obveznost.
(2) Proizvajalec ali nosilec skupnega načrta, ki je zbral
in zagotovil obdelavo OEEO v deležu, ki presega njegovo
obveznost, lahko od drugega proizvajalca ali nosilca skupnega
načrta, ki v navedenem obdobju ni dosegel deleža, določenega
na način iz prvega odstavka prejšnjega člena, zahteva finančno
izravnavo obveznosti.
(3) Pri finančni izravnavi obveznosti iz prvega ali drugega odstavka tega člena se upoštevajo stroški iz revidiranega
finančnega poročila iz 2. točke četrtega odstavka 33. člena
te uredbe proizvajalca ali nosilca skupnega načrta, ki je zbral
in zagotovil obdelavo OEEO v deležu, ki presega njegovo
obveznost.
(4) V primeru dogovora iz prvega ali drugega odstavka
tega člena proizvajalec ali nosilec skupnega načrta o tem obvesti ministrstvo do 30. junija tekočega leta.
(5) V obvestilu iz prejšnjega odstavka proizvajalec ali nosilec načrta predloži dokazila o dogovoru in količinah OEEO po
posameznih razredih in podrazredih EEO, za katero je izpolnil
svojo obveznost s finančno izravnavo obveznosti na podlagi
tega člena.
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VII. FINANČNO JAMSTVO
36. člen
(finančno jamstvo in oblika finančnega jamstva)
(1) Proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obveznosti iz drugega odstavka 17. člena te uredbe na podlagi načrta, in nosilec
skupnega načrta, ki izpolnjuje obveznosti iz prvega odstavka
27. člena te uredbe na podlagi skupnega načrta, morata zagotoviti finančno jamstvo zaradi izvajanja načrta oziroma skupnega načrta.
(2) Finančno jamstvo mora biti v obliki bančne garancije
ali bančnega depozita in se zagotavlja za vsako leto posebej
do 1. septembra tekočega leta.
37. člen
(višina finančnega jamstva)
(1) Višina finančnega jamstva je za posamezno leto za
proizvajalca oziroma nosilca skupnega načrta iz prvega odstavka prejšnjega člena enaka trikratniku višine stroškov izvajanja
njegovega načrta oziroma skupnega načrta v preteklem letu.
(2) Višina stroškov iz prejšnjega odstavka se določi na
podlagi podatkov iz revidiranega finančnega poročila proizvajalca oziroma nosilca skupnega načrta iz 2. točke četrtega
odstavka 33. člena te uredbe.
38. člen
(določitev višine finančnega jamstva)
(1) Finančno jamstvo iz prvega odstavka 36. člena te
uredbe za posamezno leto in njegovo višino proizvajalcu oziroma nosilcu skupnega načrta določi ministrstvo z odločbo do
30. junija tekočega leta.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ministrstvo
proizvajalcu prvič določi finančno jamstvo in njegovo višino pri
odločitvi o vpisu iz tretjega odstavka 24. člena te uredbe, nosilcu skupnega načrta pa v odločbi iz tretjega odstavka 29. člena
te uredbe. Ministrstvo pri določitvi finančnega jamstva proizvajalcu upošteva predlog višine finančnega jamstva iz drugega
odstavka 24. člena te uredbe, pri določitvi finančnega jamstva
nosilcu skupnega načrta pa predlog višine finančnega jamstva
iz drugega odstavka 29. člena te uredbe.
(3) Proizvajalec oziroma nosilec skupnega načrta iz prvega odstavka tega člena mora finančno jamstvo poslati ministrstvu najpozneje do 1. septembra v letu, za katerega velja,
pri čemer mora biti veljavnost finančnega jamstva 12 mesecev
po njegovi izdaji.
39. člen
(upravičenec do sredstev finančnega jamstva in unovčenje)
(1) Upravičenec do sredstev finančnega jamstva je ministrstvo.
(2) Ministrstvo unovči finančno jamstvo posameznega
proizvajalca oziroma nosilca skupnega načrta iz prvega odstavka 36. člena te uredbe v primeru izbrisa njegovega načrta
oziroma skupnega načrta iz evidence načrtov ravnanja z OEEO
na podlagi 32. člena te uredbe.
(3) Ministrstvo v primeru iz prejšnjega odstavka z unovčitvijo finančnega jamstva zagotovi izvedbo predpisanih obveznosti v okviru načrta oziroma skupnega načrta.
VIII. OBVEZNOSTI ZBIRALCA
40. člen
(pogoji za zbiralca)
(1) Zbiralec mora biti vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke.
(2) Zbiralec iz prejšnjega odstavka lahko začne zbirati
OEEO, ko je s pogodbo vključen v izvajanje načrta iz 24. člena
te uredbe ali skupnega načrta iz 29. člena te uredbe.
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(3) Zbiralec lahko zbira OEEO samo, če je s pogodbo
vključen v izvajanje načrta ali skupnega načrta iz prejšnjega
odstavka.
(4) Ministrstvo na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpektorja izbriše zbiralca iz evidence zbiralcev odpadkov,
če zbira OEEO, pa ni vključen v izvajanje načrta ali skupnega
načrta.
(5) Oseba, ki kot dejavnost zbira odpadke v skladu s
predpisom, ki ureja odpadke, pa ni zbiralec po tej uredbi, ne
sme prevzeti OEEO ali njenih sestavnih delov, ki mu jih kot odpadek želi oddati končni imetnik ali druga oseba, ki ima OEEO
ali njene sestavne dele v posesti.
41. člen
(obveznosti zbiralca)
(1) Zbiralec mora zbirati OEEO v skladu z zahtevami iz
15. člena te uredbe.
(2) Zbiralec mora zbirati OEEO in jo oddajati v obdelavo
v obsegu in na način, ki je zanj določen v načrtu ali skupnem
načrtu, v okviru katerega izvaja zbiranje OEEO.
(3) Zbiralec mora v evidenci o zbiranju OEEO, ki jo vodi
v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, voditi tudi podatke o:
1. proizvajalcih iz 23. člena te uredbe in nosilcih skupnega
načrta iz 28. člena te uredbe, za katere zbira OEEO,
2. celotni masi zbrane OEEO, ločeno po zbiralnicah, ki
jih upravlja, in ločeno po izvajalcih javne službe, od katerih
prevzema OEEO,
3. celotni masi OEEO, oddani v pripravo za ponovno
uporabo, ločeno po izvajalcih priprave za ponovno uporabo,
4. celotni masi OEEO, oddani v obdelavo, ločeno po
izvajalcih obdelave, in
5. celotni masi OEEO, oddani v obdelavo v skladu s šestim odstavkom 15. člena te uredbe.
(4) Če zbiralec zbira OEEO v okviru več načrtov ali skupnih načrtov, mora podatke iz prejšnjega odstavka voditi ločeno
za vsak načrt oziroma skupni načrt.
(5) Zbiralec mora podatke iz tretjega odstavka tega člena
redno zagotavljati proizvajalcu ali nosilcu skupnega načrta, za
katerega zbira OEEO in jo oddaja v obrate za obdelavo.
IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA OBDELAVE
42. člen
(pogoji za izvajalca obdelave)
(1) Izvajalec obdelave mora imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
odpadke.
(2) Oseba, ki namerava izvajati obdelavo OEEO, mora za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka
poleg pogojev, določenih v predpisu, ki ureja odpadke, izpolnjevati tudi pogoje iz drugega, šestega in sedmega odstavka
16. člena te uredbe.
(3) Izvajalec obdelave iz prvega odstavka tega člena
lahko začne izvajati obdelavo OEEO, ko je s pogodbo vključen
v izvajanje načrta iz 24. člena te uredbe ali skupnega načrta iz
29. člena te uredbe.
(4) Izvajalec obdelave lahko izvaja obdelavo OEEO samo,
če je s pogodbo vključen v izvajanje načrta ali skupnega načrta
iz prejšnjega odstavka.
(5) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka
tega člena lahko izvajalec obdelave izvaja obdelavo OEEO
tudi če ni vključen v izvajanje načrta ali skupnega načrta, če
izvaja le obdelavo pošiljk OEEO iz druge države članice EU ali
tretje države.
(6) Oseba, ki kot dejavnost obdeluje odpadke, pa ni
izvajalec obdelave v skladu s to uredbo, ne sme prevzeti v
obdelavo OEEO ali njenih sestavnih delov.
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(obveznosti izvajalca obdelave)
(1) Izvajalec obdelave mora izvajati obdelavo OEEO v
skladu z zahtevami iz 16. člena te uredbe.
(2) Izvajalec obdelave mora izvajati obdelavo in oddajati
snovi, zmesi in sestavne dele iz OEEO v nadaljnjo recikliranje
in predelavo ter odstranjevanje preostankov predelave, ki jih
ni mogoče predelati, v obsegu in na način, ki je zanj določen
v načrtu ali skupnemu načrtu, v okviru katerega izvaja obdelavo.
(3) Izvajalec obdelave mora v evidenci o obdelavi odpadkov, ki jo vodi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, voditi
tudi podatke o:
1. proizvajalcih ali nosilcih skupnega načrta, za katere
izvaja obdelavo,
2. količini v obdelavo prevzete OEEO, izraženi v kg, ločeno po zbirnopredelovalnih skupinah iz priloge 4 te uredbe,
3. celotni masi OEEO, sestavnih delov, materialov in
tekočin iz OEEO, oddanih v recikliranje ali druge postopke
predelave, izraženi v kg, ločeno po izvajalcih obdelave in postopkih predelave,
4. celotni masi preostankov predelave OEEO, izraženi v
kg, ki jih je predal v odstranjevanje.
(4) Podatki iz 3. točke prejšnjega odstavka morajo biti
prikazani ločeno za obdelano OEEO v RS, drugih državah
članicah EU ali tretjih državah.
(5) Če izvajalec obdelave prevzema v obdelavo OEEO
v okviru več načrtov ali skupnih načrtov, mora podatke iz prejšnjega odstavka voditi ločeno za vsak načrt oziroma skupni
načrt posebej.
(6) Izvajalec obdelave mora podatke iz tretjega odstavka
tega člena redno zagotavljati proizvajalcu ali nosilcu skupnega
načrta, za katerega obdeluje OEEO.
X. EVIDENCA PROIZVAJALCEV
44. člen
(evidenca proizvajalcev)
(1) Ministrstvo za spremljanje in nadzor izvajanja obveznosti proizvajalcev vodi in vzdržuje evidenco proizvajalcev
in pooblaščenih zastopnikov iz drugega in tretjega odstavka
18. člena te uredbe.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
1. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu proizvajalca
ali pooblaščenega zastopnika (poštna številka in kraj, ulica in
hišna številka, država); v primeru pooblaščenega zastopnika
tudi podatke o proizvajalcu, ki ga zastopa,
2. matični in davčni številki proizvajalca oziroma pooblaščenega zastopnika,
3. razredu in vrsti EEO (gospodinjska ali negospodinjska
EEO),
4. uporabljani prodajni tehniki (prodaja na daljavo ali
drugo) in
5. načinu izpolnjevanja obveznosti proizvajalca (načrt ali
skupni načrt).
(3) Ministrstvo vpiše proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika v evidenco iz prvega odstavka tega člena na podlagi
njegove prijave, ki mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka
vsebovati še podatke o njegovi telefonski številki, številki telefaksa, elektronskem naslovu in kontaktni osebi ter blagovni
znamki EEO, ki jo daje na trg. K prijavi iz prejšnjega stavka
mora biti priložena izjava proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika o tem, da so predloženi podatki točni in resnični.
(4) Ministrstvo proizvajalcu oziroma pooblaščenemu zastopniku o vpisu v evidenco izda potrdilo.
(5) Proizvajalec in pooblaščeni zastopnik morata o opustitvi dejavnosti ali drugih spremembah v zvezi s podatki iz drugega odstavka tega člena pisno obvestiti ministrstvo najkasneje v
tridesetih dneh od nastale spremembe.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Podatki iz evidence proizvajalcev EEO so javno dostopni na spletnih straneh ministrstva.
(7) Ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi tudi povezave do evidence proizvajalcev v drugih državah članicah EU.
XI. ČEZMEJNO POŠILJANJE RABLJENE EEO
45. člen
(čezmejno pošiljanje rabljene EEO)
(1) Če v postopku nadzora za pošiljko EEO, ki se pošilja
v drugo državo članico EU ali tretjo državo, nastane sum, da
gre za OEEO in ne za rabljeno EEO, mora imetnik pošiljke, ki
trdi, da gre za rabljeno EEO, to dokazati:
1. s kopijo računa in pogodbe v zvezi s prodajo ali
prenosom lastništva EEO, iz katere je razvidno, da je EEO
namenjena za neposredno ponovno uporabo in da deluje
brezhibno,
2. z dokazom o opravljenem ocenjevanju ali testiranju
EEO (kopijo potrdila o testiranju, dokazila o delovanju ali drugega zapisa) za vsak predmet v pošiljki, iz katerega mora biti
razvidno, da gre za rabljeno EEO in ne za OEEO ter pisno
informacijo, ki vsebuje vse podatke iz tretjega odstavka tega
člena te uredbe, in
3. s pisno izjavo imetnika, ki organizira prevoz EEO, da
pri nobenem od materialov ali pri opremi v pošiljki ne gre za
odpadek, kot ga opredeljuje predpis o odpadkih.
(2) Ocenjevanje in testiranje EEO iz prejšnjega odstavka
obsega glede na vrsto EEO zlasti preskus delovanja EEO
oziroma njenih ključnih funkcij in oceno prisotnosti nevarnih
snovi.
(3) O opravljenem ocenjevanju in testiranju je treba
izdelati pisno informacijo, ki mora vsebovati naslednje podatke:
1. naziv predmeta (naziv in razred EEO, naveden v prilogi
1 ali prilogi 3 te uredbe, kot je ustrezno),
2. identifikacijsko številko predmeta (tip št.), kjer je mogoče,
3. leto proizvodnje, če je poznano,
4. naziv in naslov podjetja, ki je odgovorno za dokazovanje delovanja EEO,
5. rezultat preizkusa iz prejšnjega odstavka, vključno z
datumom preizkusa delovanja, in
6. vrsto opravljenih testov.
(4) Pisna informacija iz prejšnjega odstavka mora biti
varno, vendar ne za stalno, pritrjena na EEO, če ni pakirana,
ali na embalažo, tako da jo je mogoče prebrati brez razpakiranja EEO.
46. člen
(izjema)
Dokazila iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega
člena in pisna informacija iz tretjega odstavka prejšnjega člena
niso potrebni, če je iz druge dokumentacije o EEO, ki je predmet čezmejnega pošiljanja, razvidno, da je EEO poslana na
podlagi dogovora med podjetji o prenosu EEO, in da je:
1. EEO vrnjena proizvajalcu ali tretji osebi, ki deluje v
njegovem imenu, zaradi popravila in z namenom ponovne
uporabe EEO z napako in pod garancijo ali
2. rabljena EEO, namenjena za profesionalno uporabo,
zaradi vzdrževanja ali popravila z namenom ponovne uporabe
na podlagi veljavne pogodbe poslana proizvajalcu ali tretji osebi, ki deluje v njegovem imenu, ali obratu tretje osebe v državi
iz 2.(b) točke priloge VI Direktive 2012/19/EU, ali
3. rabljena pokvarjena EEO, namenjena za profesionalno
uporabo, zaradi analize osnovnega vzroka okvare na podlagi
veljavne pogodbe poslana proizvajalcu ali tretji osebi, ki deluje
v njegovem imenu, v primerih, ko lahko tako analizo opravi
samo proizvajalec ali tretja oseba v njegovem imenu.
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47. člen
(prevoz rabljene EEO)
(1) Tovornjak, transportni zabojnik ali drugo transportno
sredstvo, v katerem se prevaža rabljena EOO, mora spremljati:
1. dokumentacija iz prvega odstavka 45. člena te uredbe
in pisna informacija iz tretjega odstavka 45. člena te uredbe ali
2. dokumentacija iz prejšnjega člena in
3. transportni dokument (CMR ali drug ustrezni tovorni
list) ter
4. izjava imetnika EEO, ki je predmet čezmejnega pošiljanja, da prevzema odgovornost za pošiljanje rabljene EEO
in ne OEEO.
(2) EEO iz prejšnjega odstavka mora biti zaščitena pred
škodo, ki bi lahko nastala med prevozom, natovarjanjem in
raztovarjanjem, predvsem z dovolj embalažnega materiala in
ustreznim nalaganjem tovora.
48. člen
(nadzor in nezakonita pošiljka)
(1) Če v postopku nadzora pošiljke EEO niso zagotovljena
dokazila iz prvega odstavka prejšnjega člena in pošiljka EEO
ni zaščitena na način iz drugega odstavka prejšnjega člena,
pristojni organ ugotovi, da gre za pošiljko OEEO in ne za
pošiljko rabljene EEO in tovor obravnava v skladu z Uredbo
1013/2006/ES.
(2) Stroški nadzora iz prejšnjega odstavka, vključno s
stroški potrebnih analiz in skladiščenja rabljene EEO, za katero
se izkaže, da je OEEO, se zaračunavajo v skladu s 25. členom
Uredbe 1013/2006/ES.
XII. POROČANJE KOMISIJI
49. člen
(poročilo o izvajanju)
(1) Ministrstvo vsaka tri leta pošlje Komisiji poročilo o
izvajanju Direktive 2012/19/EU v skladu z Odločbo Komisije
z dne 11. marca 2004 o vprašalniku za poročila držav članic
o izvajanju Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in
Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL
L št. 78 z dne 16. 3. 2004, str. 56) in podatke EEO in OEEO v
skladu z Odločbo Komisije z dne 3. maja 2005 o določitvi pravil
za spremljanje skladnosti držav članic in vzpostavitvi oblik podatkov za namene Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (UL L
št. 119 z dne 11. 5. 2005, str. 11).
(2) Ministrstvo poročilo in podatke iz prejšnjega odstavka
pošlje Komisiji v devetih mesecih po izteku triletnega obdobja,
ki ga poročilo zajema, pri čemer prvo poročanje zajema obdobje od 14. februarja 2014 do 31. decembra 2015.
XIII. UPRAVNO SODELOVANJE
IN IZMENJAVA PODATKOV
50. člen
(upravno sodelovanje in izmenjava podatkov s pristojnimi
organi drugih držav članic EU)
(1) Ministrstvo z namenom zagotavljanja izmenjave informacij o izpolnjevanju obveznosti proizvajalcev iz te uredbe in v
skladu z Direktivo 2012/19/EU sodeluje s pristojnimi organi drugih držav članic EU in Komisijo zlasti glede izmenjave podatkov
iz nacionalnih evidenc proizvajalcev, pri čemer se uporabljajo
tudi sredstva za elektronsko komunikacijo.
(2) Za namen izvajanja nadzora glede izvajanja Direktive 2012/19/EU ministrstvo lahko pristojnemu organu druge
države članice EU na njegovo zahtevo dovoli dostop do
dokumentacije in podatkov v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti proizvajalcev, vključno s podatki o nadzoru izvajanja
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te uredbe, pri čemer mora upoštevati zakon, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, in zakon, ki ureja varovanje poslovne
skrivnosti.
XIV. NADZOR
51. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek opravljajo nadzor nad
izvajanjem 5. člena te uredbe tržni inšpektorji, nadzor nad izvajanjem 47. in 48. člena te uredbe pa organi, pristojni za nadzor
nad izvajanjem predpisa, ki ureja pošiljke odpadkov.
XV. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
(težji prekrški za proizvajalca)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki je proizvajalec, če:
1. ni vpisan v evidenco proizvajalcev in pooblaščenih
zastopnikov (prvi odstavek 17. člena),
2. ne zagotavlja zbiranja OEEO ali obdelave zbrane
OEEO (drugi odstavek 17. člena),
3. ne zagotovi zbiranja in obdelave OEEO v deležu,
določenem na podlagi 34. člena te uredbe, pa ne obvesti
ministrstva o izravnavi obveznosti na podlagi 35. člena te
uredbe, razen če je proizvajalec ali nosilec skupnega načrta,
ki je zagotovil zbiranje in obdelavo OEEO v deležu, ki presega
njegovo obveznost, zavrnil dogovor o finančni izravnavi (četrti
odstavek 17. člena),
4. nima dokazila o tem, da je v državi članici EU, v kateri
prodaja EEO na daljavo, vpisan v evidenco proizvajalcev ali
da ima v njej pooblaščenega zastopnika, ki izpolnjuje njegove
obveznosti (prvi odstavek 18. člena),
5. ne zagotavlja zbiranja OEEO na celotnem območju
RS (19. člen),
6. ne zagotovi zbiranja OEEO od distributerjev, izvajalcev
javne službe in končnih uporabnikov redno in tako pogosto, da
se OEEO ne kopiči (19. člen),
7. ne zagotovi zbiranja OEEO od vseh izvajalcev javne
službe (prvi odstavek 20. člena),
8. ne zagotavlja prevzema OEEO od izvajalca javne službe v skladu z drugim odstavkom 20. člena te uredbe,
9. ne zagotavlja obdelave OEEO v skladu s prvim odstavkom 21. člena te uredbe,
10. nima načrta, ki je vpisan v evidenco načrtov ravnanja
z OEEO, pa ni vključen v noben skupni načrt, vpisan v to evidenco (prvi odstavek 24. člena),
11. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 25. člena te
uredbe,
12. ne sporoči ministrstvu nameravane večje spremembe
načrta (prvi odstavek 31. člena),
13. ne pošlje ministrstvu poročila o ravnanju z OEEO v
predpisanem času, obliki in vsebini (prvi, drugi, tretji in četrti
odstavek 33. člena),
14. ne zagotovi finančnega jamstva zaradi izvajanja načrta v skladu s 36. členom te uredbe.
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik,
ki je proizvajalec.
(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
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53. člen

55. člen

(lažji prekrški za proizvajalca)

(lažji prekrški za nosilca skupnega načrta)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je proizvajalec, če:
1. ne zagotovi, da je EEO, dana na trg, označena v skladu
s 5. členom te uredbe,
2. ne zagotovi informacij o pripravi za ponovno uporabo in
obdelavo OEEO v skladu s prvim in tretjim odstavkom 6. člena
te uredbe,
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 20. člena te
uredbe,
4. ne vodi evidence iz drugega odstavka 21. člena te
uredbe,
5. na zahtevo ne omogoči vpogleda v evidenco ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju (drugi odstavek 21. člena),
6. ne obvešča javnosti in uporabnikov EEO v skladu s
prvim, drugim in tretjim odstavkom 22. člena te uredbe,
7. pri prodaji EEO na daljavo ne zagotavlja obveščanja v
skladu s četrtim odstavkom 22. člena te uredbe,
8. ne obvešča distributerjev v skladu s petim odstavkom
22. člena te uredbe,
9. ne sporoči ministrstvu spremembe firme ali sedeža
oziroma imena ali naslova (prvi odstavek 31. člena),
10. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 31. člena te
uredbe,
11. ravna v nasprotju s petim odstavkom 44. člena te
uredbe,
12. ne pošlje ministrstvu podatkov v skladu z drugim odstavkom 70. člena te uredbe.
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik,
ki je proizvajalec.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je nosilec skupnega načrta, če:
1. ne zagotavlja obveščanja javnosti, končnih uporabnikov in distributerjev na predpisan način (prvi odstavek 27. člena),
2. ne vodi evidence proizvajalcev ali na zahtevo ne omogoči vpogleda vanjo ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju
(četrti odstavek 27. člena),
3. ne vodi evidence o zbrani, v obdelavo oddani in obdelani OEEO ali na zahtevo ne omogoči vpogleda vanjo ministrstvu
ali pristojnemu inšpektorju (peti odstavek 27. člena),
4. ne sporoči ministrstvu spremembe firme ali sedeža
oziroma imena ali naslova (prvi odstavek 31. člena),
5. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 31. člena te
uredbe,
6. ne pošlje ministrstvu podatkov za proizvajalce v skladu
s tretjim odstavkom 70. člena te uredbe.
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik,
ki je nosilec skupnega načrta.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

54. člen
(težji prekrški za nosilca skupnega načrta)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki je nosilec skupnega načrta, če:
1. ne zagotavlja zbiranja OEEO ali obdelave zbrane
OEEO na predpisan način (prvi odstavek 27. člena),
2. ne zagotovi zbiranja in obdelave OEEO v deležu,
določenem na podlagi 34. člena te uredbe, pa ne obvesti
ministrstva o izravnavi obveznosti na podlagi 35. člena te
uredbe, razen če je proizvajalec ali nosilec skupnega načrta,
ki je zagotovil zbiranje in obdelavo OEEO v deležu, ki presega
njegovo obveznost, zavrnil dogovor o finančni izravnavi (drugi
odstavek 27. člena),
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 27. člena te
uredbe,
4. nima skupnega načrta, ki je vpisan v evidenco načrtov
ravnanja z OEEO (prvi odstavek 29. člena),
5. ne sporoči ministrstvu večje spremembe skupnega
načrta (prvi odstavek 31. člena),
6. ne pošlje ministrstvu poročila o ravnanju z OEEO v
predpisanem času, obliki in vsebini (prvi, drugi, tretji, četrti in
peti odstavek 33. člena),
7. ne zagotovi finančnega jamstva zaradi izvajanja načrta
v skladu s 36. členom te uredbe,
8. ne pošlje predloga višine finančnega jamstva ministrstvu v skladu s prvim odstavkom 73. člena te uredbe.
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik,
ki je nosilec skupnega načrta.
(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

56. člen
(prekrški za pooblaščenega zastopnika)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki je pooblaščeni zastopnik, če ne
izpolnjuje obveznosti proizvajalca (peti odstavek 18. člena).
(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je pooblaščeni zastopnik, če:
1. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 18. člena te
uredbe,
2. ravna v nasprotju s petim odstavkom 44. člena te
uredbe.
(3) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je zbiralec.
(4) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
drugega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik
posameznik, ki je zbiralec.
(5) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
57. člen
(težji prekrški za zbiralca)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki je zbiralec, če:
1. zbira OEEO, pa ni vključen v izvajanje načrta ali skupnega načrta (drugi in tretji odstavek 40. člena),
2. ne zbira OEEO v skladu s prvim ali drugim odstavkom
41. člena te uredbe.
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik,
ki je zbiralec.
(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
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58. člen
(lažji prekrški za zbiralca)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zbiralec, če:
1. evidence o zbiranju OEEO ne vodi na predpisan način
(tretji in četrti odstavek 41. člena),
2. ravna v nasprotju s petim odstavkom 41. člena te
uredbe.
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik,
ki je zbiralec.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
59. člen
(težji prekrški za izvajalca obdelave)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki je izvajalec obdelave, če:
1. izvaja obdelavo OEEO, pa ni vključen v izvajanje načrta ali skupnega načrta, razen če gre za izvajalca obdelave iz
petega odstavka 42. člena (tretji in četrti odstavek 42. člena),
2. ne izvaja obdelave v skladu s prvim odstavkom 43. člena te uredbe,
3. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 43. člena te
uredbe.
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik,
ki je izvajalec obdelave.
(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
60. člen
(lažji prekrški za izvajalca obdelave)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je izvajalec obdelave če:
1. evidence o obdelavi odpadkov ne vodi na predpisan
način (tretji, četrti in peti odstavek 43. člena),
2. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 43. člena te
uredbe.
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik,
ki je izvajalec obdelave.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
61. člen
(prekrški za distributerja)
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je distributer, če:
1. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 11. člena te uredbe,
2. ne zagotovi brezplačnega prevzemanja zelo majhne
OEEO iz gospodinjstev v skladu s tretjim odstavkom 11. člena
te uredbe,
3. ne zagotovi brezplačnega prevzema odpadnih plinskih
sijalk na predpisan način (četrti odstavek 11. člena),
4. zagotavlja dostopnost EEO iz gospodinjstev na trgu
s prodajo na daljavo, pa končnih uporabnikov ne obvešča o
svoji obveznosti na predpisan način (peti odstavek 11. člena),
5. ne oddaja OEEO zbiralcu v skladu s šestim odstavkom
11. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 8.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik,
ki je distributer.
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(3) Z globo od 1.000 do 1.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
62. člen
(prekrški za izvajalca javne službe)
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je izvajalec javne službe, če:
1. v zbirnem centru ne prevzema OEEO na predpisan
način (prvi in drugi odstavek 13. člena),
2. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena te
uredbe,
3. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 13. člena te
uredbe,
4. ravna v nasprotju s petim odstavkom 13. člena te
uredbe,
5. ne odda vse zbrane OEEO zbiralcu v skladu s šestim
odstavkom 13. člena te uredbe,
6. ne vodi evidence o zbranih odpadkih na predpisan
način (sedmi odstavek 13. člena).
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik,
ki je izvajalec javne službe.
(3) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
63. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki kot dejavnost zbira odpadke v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, pa ni zbiralec po tej uredbi,
če prevzame OEEO ali njene sestavne dele v nasprotju petim
odstavkom 40. člena te uredbe.
(2) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki kot dejavnost obdeluje odpadke,
pa ni izvajalec obdelave v skladu s to uredbo, če prevzame
v obdelavo OEEO ali njene sestavne dele (šesti odstavek
42. člena).
(3) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz
prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje samostojni
podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
XVI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
64. člen
(prehodno obdobje)
(1) Ne glede na prvi odstavek 2. člena te uredbe se do
31. decembra 2017 določbe te uredbe uporabljajo za EEO,
uvrščeno v razrede EEO iz priloge 3 te uredbe. Za uvrščanje
EEO v razrede se uporablja okvirni seznam EEO iz točke B
priloge 3 te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se do 31. decembra
2017 določbe te uredbe ne uporabljajo za naslednjo EEO:
1. opremo, namenjeno za uporabo v vesolju;
2. velika nepremična industrijska orodja;
3. velike nepremične naprave, razen opreme, ki je v teh
napravah, vendar ni posebej načrtovana in nameščena kot del
teh naprav;
4. potniška ali tovorna prevozna sredstva, razen električnih dvokolesnih vozil brez homologacije;
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5. necestne premične stroje, ki so na voljo izključno za
profesionalno uporabo;
6. opremo, ki je namenjena izključno za raziskave in
razvoj ter je na voljo le na podlagi izmenjave med podjetji;
7. medicinske pripomočke ter diagnostične medicinske
pripomočke in vitro, če se predvideva, da bodo pred koncem
življenjske dobe inficirani, in aktivne medicinske pripomočke
za vsaditev.
65. člen
(prilagoditev distributerjev)
Distributerji, ki na dan uveljavitve te uredbe opravljajo
dejavnost distributerja, se morajo določbam tretjega, četrtega in petega odstavka 11. člena te uredbe prilagoditi najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
66. člen
(prilagoditev izvajalcev javne službe)
Izvajalci javne službe se morajo določbam prvega,
drugega,četrtega in šestega odstavka 13. člena te uredbe
prilagoditi najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe
67. člen
(prilagoditev proizvajalcev)
(1) Proizvajalci s sedežem v RS, ki prodajajo EEO prek
sredstev za komuniciranje na daljavo neposredno gospodinjstvom in drugim uporabnikom v drugi državi članici EU, v
kateri nimajo sedeža, se morajo določbam prvega odstavka
18. člena te uredbe prilagoditi najpozneje v šestih mesecih
po uveljavitvi te uredbe.
(2) Proizvajalci iz 19.d točke 3. člena te uredbe, ki imajo
sedež v tretji državi, se morajo določbam tretjega in četrtega
odstavka 18. člena te uredbe prilagoditi najpozneje v šestih
mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(3) Proizvajalci, ki prodajajo EEO na daljavo, se morajo
prilagoditi določbam četrtega odstavka 22. člena te uredbe
najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
68. člen
(prilagoditev nosilcev skupnega načrta)
(1) Nosilci skupnega načrta, ki so na dan uveljavitve
te uredbe vpisani v evidenco načrtov ravnanja z OEEO iz
30. člena te uredbe, morajo vzpostaviti evidenco o zbrani in
v obdelavo oddani ter obdelani OEEO iz petega odstavka
27. člena te uredbe najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi
te uredbe.
(2) Nosilci skupnega načrta iz prejšnjega odstavka prvič
predložijo poročilo o ravnanju z OEEO, izdelano v skladu z
zahtevami iz 33. člena te uredbe, za leto 2016.
(3) Nosilci skupnega načrta iz prvega odstavka tega
člena prvič izkazujejo izvajanje obveznosti iz prvega odstavka 27. člena te uredbe kot nepridobitno dejavnost v
revidiranem finančnem poročilu iz 2. točke četrtega odstavka
33. člena te uredbe za leto 2016.
69. člen
(prilagoditev zbiralcev in izvajalcev obdelave)
(1) Zbiralci, ki na dan uveljavitve te uredbe zbirajo
OEEO v okviru skupnega načrta, se morajo določbam drugega, tretjega in četrtega odstavka 15. člena te uredbe ter
tretjega in petega odstavka 41. člena te uredbe prilagoditi
najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(2) Izvajalci obdelave, ki na dan uveljavitve te uredbe
izvajajo obdelavo OEEO, se morajo določbam tretjega in
petega odstavka 43. člena te uredbe prilagoditi najpozneje
v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
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70. člen
(prilagoditev evidence proizvajalcev)
(1) Evidenca proizvajalcev, vzpostavljena na podlagi
Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
(Uradni list RS, št. 107/06 in 100/10), se z dnem uveljavitve te
uredbe šteje za evidenco proizvajalcev iz 44. člena te uredbe.
(2) Proizvajalci, ki so na dan uveljavitve te uredbe vpisani
v evidenco iz prejšnjega odstavka, pošljejo ministrstvu manjkajoče podatke iz drugega in tretjega odstavka 44. člena te
uredbe v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe.
(3) Za proizvajalce, ki so na dan uveljavitve te uredbe
vključeni v skupni načrt, podatke iz prejšnjega odstavka v roku
iz prejšnjega odstavka ministrstvu pošlje nosilec skupnega
načrta.
71. člen
(evidenca načrtov ravnanja z OEEO)
Evidenca načrtov ravnanja z OEEO, vzpostavljena na
podlagi Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko
opremo (Uradni list RS, št. 107/06 in 100/10), se z dnem uveljavitve te uredbe šteje za evidenco načrtov ravnanja z OEEO
iz 30. člena te uredbe.
72. člen
(določitev deležev izpolnjevanja obveznosti)
Vlada Republike Slovenije prvič določi deleže izpolnjevanja obveznosti v skladu s 34. členom te uredbe za leto 2016.
73. člen
(finančno jamstvo za obstoječe skupne načrte)
(1) Nosilcu skupnega načrta, ki je na dan uveljavitve te
uredbe vpisan v evidenco načrtov iz 30. člena te uredbe, ministrstvo prvič določi finančno jamstvo in njegovo višino z odločbo na podlagi njegovega predloga višine finančnega jamstva,
ki ga skupaj s prikazom izračuna pošlje ministrstvu v 60 dneh
po uveljavitvi te uredbe.
(2) Pri izračunu višine finančnega jamstva iz prejšnjega
odstavka morajo nosilci skupnega načrta upoštevati določbo
prvega odstavka 37. člena te uredbe in dejanske stroške izvajanja skupnega načrta v letu 2014.
74. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba
o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni
list RS, št. 107/06 in 100/10) ter Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z
odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS,
št. 118/04).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe
30. člena Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06 in 100/10) uporabljajo
do 31. decembra 2015.
75. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, 45., 46., 47. in 48. člen te
uredbe se začnejo uporabljati 1. septembra 2015, šesti odstavek 16. člena te uredbe pa 1. septembra 2016.
Št. 00719-29/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2550-0056
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
EEO, ZA KATERO SE TA UREDBA UPORABLJA OD 1. JANUARJA 2018
a.

Razredi EEO

1.

Oprema za toplotno izmenjavo

2.

Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, katerih površina je večja od 100 cm2

3.

Sijalke

4.

Velika oprema (katera koli zunanja dimenzija večja od 50 cm), kar vključuje, vendar ni
omejeno na:
gospodinjske aparate; opremo za IT in telekomunikacije; opremo za zabavno elektroniko;
svetilke; opremo za reproduciranje zvoka ali slik; glasbeno opremo; električno in
elektronsko orodje; igrače, opremo za prosti čas in šport; medicinske pripomočke;
instrumente za spremljanje in nadzor; avtomate; opremo za proizvajanje električnega toka.
Ta kategorija ne vključuje opreme iz kategorij od 1 do 3.

5.

Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm), kar vključuje, vendar ni
omejeno na:
gospodinjske aparate; opremo za zabavno elektroniko; svetilke; opremo za reproduciranje
zvoka ali slik; glasbeno opremo; električno in elektronsko orodje; igrače, opremo za prosti
čas in šport; medicinske pripomočke; instrumente za spremljanje in nadzor; avtomate;
opremo za proizvajanje električnega toka. Ta kategorija ne vključuje opreme iz kategorij od
1 do 3 in 6.

6.

Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm)

b.

Okvirni seznam EEO, uvrščene v razrede iz točke A:

1.

Oprema za toplotno izmenjavo
Hladilniki, zamrzovalniki, naprave, ki samodejno izdajajo hladne proizvode, oprema za
klimatizacijo, oprema za razvlaževanje, toplotne črpalke, oljni radiatorji in druga oprema za
toplotno izmenjavo, v kateri se uporabljajo druge tekočine kot voda.

2.

Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, katerih površina je večja od 100 cm2
Zasloni, televizijski sprejemniki, okvirji LCD za fotografije, monitorji, prenosni računalniki,
notesniki.

3.

Sijalke
Paličaste fluorescentne sijalke, kompaktne fluorescentne sijalke, fluorescentne sijalke,
visokointenzivnostne sijalke, vključno z visokotlačnimi svetili z natrijevimi parami in
metalhalogenidnimi sijalkami, nizkotlačne svetila z natrijevimi parami, svetleče diode.

4.

Velika oprema
Pralni stroji, sušilci oblačil, pomivalni stroji, kuhalniki, električni štedilniki, električne gorilne
plošče, svetilke, oprema za reprodukcijo zvoka ali slik, glasbena oprema (razen orgel v
cerkvah), naprave za pletenje in tkanje, veliki računalniki, veliki tiskalni stroji, oprema za
kopiranje, veliki igralni avtomati na kovance, veliki medicinski pripomočki, veliki instrumenti
1
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za spremljanje in nadzor, velike naprave, ki samodejno izdajajo proizvode in denar,
fotovoltaični paneli.
5.

Majhna oprema
Sesalniki, sesalniki-metle, naprave za šivanje, svetilke, mikrovalovne pečice, oprema za
prezračevanje, likalniki, opekači, električni noži, kuhalniki vode, ure in zapestne ure,
električni brivniki, tehtnice, naprave za nego las in telesa, kalkulatorji, radijski sprejemniki,
videokamere, videorekorderji, glasbeni stolpi, glasbeni instrumenti, oprema za reprodukcijo
zvoka ali slike, električne in elektronske igrače, oprema za šport, računalniki za
kolesarjenje, potapljanje, tek, veslanje itd., dimni javljalniki, regulatorji ogrevanja,
termostati, majhno električno in elektronsko orodje, majhni medicinski pripomočki, majhni
instrumenti za spremljanje in nadzor, majhne naprave, ki samodejno izdajajo proizvode,
majhna oprema z vgrajenimi fotonapetostnimi paneli.

6.

Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm)
Mobilni telefoni, GPS, žepni kalkulatorji, usmerjevalniki, osebni računalniki, tiskalniki,
telefoni.

2
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PRILOGA 2
ZNAK ZA OZNAČEVANJE EEO

Znak za označevanje ločenega zbiranja OEEO je prečrtan smetnjak na kolesih, kot je razvidno
iz slike:

1
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PRILOGA 3
EEO, ZA KATERO SE TA UREDBA UPORABLJA DO 31. DECEMBRA 2017
A. Razredi EEO
1.

Velike gospodinjske naprave (s podrazredom 1.a – naprave za hlajenje in zamrzovanje)

2.

Male gospodinjske naprave

3.

Oprema za IT in telekomunikacije (s podrazredom 3.a – zasloni osebnih in prenosnih
računalnikov ter drugi zasloni)

4.

Oprema za zabavno elektroniko in fotonapetostni paneli (s podrazredom 4.a - televizijski
sprejemniki)

5.

Oprema za razsvetljavo (s podrazredom 5.a – plinske sijalke)

6.

Električno in elektronsko orodje (razen velikih nepremičnih industrijskih orodij)

7.

Igrače, oprema za prosti čas in šport

8.

Medicinski pripomočki (razen vseh vsajenih in inficiranih proizvodov)

9.

Instrumenti za spremljanje in nadzor

10.

Avtomati

B. Okvirni seznam EEO, uvrščene v razrede iz točke A:

1.

VELIKE GOSPODINJSKE NAPRAVE (s podrazredom 1.a – naprave za hlajenje in
zamrzovanje):

velike hladilne naprave,

hladilniki,

naprave za ohlajevanje,

druge velike naprave za hlajenje, ohranjanje in začasno skladiščenje hrane,

pralni stroji,

sušilniki oblačil,

pomivalni stroji,

veliki kuhalniki,

električne pečice,

električne gorilne plošče,

mikrovalovne pečice,

druge velike naprave za kuhanje in drugo predelavo hrane,

električne ogrevalne naprave,

električni radiatorji,

druge velike naprave za ogrevanje sob, postelj in stolov,

električni ventilatorji,

klimatske naprave,

druga oprema za zračenje, zračenje na izpuh in klimatizacijska oprema.
1
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2.

MALE GOSPODINJSKE NAPRAVE

sesalniki,

stroji za pometanje,

druge naprave za čiščenje,

naprave za šivanje, pletenje, tkanje in drugo obdelavo blaga,

likalniki in druge naprave za likanje, monganje in drugo nego oblačil,

opekači,

naprave za cvrtje,

mlinčki za kavo, avtomati za kavo in oprema za odpiranje ali hermetično zapiranje
posod ali embalaže,

električni noži,

naprave za striženje las, sušenje las, ščetkanje zob, britje, masiranje in drugi
aparati za nego telesa,

budilke, zapestne ure in naprave za merjenje, prikazovanje ali evidentiranje časa,

tehtnice.

3.

OPREMA ZA IT IN TELEKOMUNIKACIJE (s podrazredom 3.a – zasloni osebnih in
prenosnih računalnikov ter drugi zasloni):

centralizirana obdelava podatkov:

veliki računalniki,

mali računalniki,

tiskalniške enote,

osebno računalništvo:

osebni računalniki (vključno s CPE, miško, zaslonom in tipkovnico),

prenosni računalniki (vključno s CPE, miško, zaslonom in tipkovnico),

notesniki,

tablični računalniki,

tiskalniki,

oprema za kopiranje,

električni in elektronski pisalni stroji,

žepni in namizni kalkulatorji,

in drugi proizvodi in oprema za zbiranje, shranjevanje, obdelavo, predstavitev ali
sporočanje informacij z elektronskimi sredstvi,

uporabniški terminali in sistemi,

faks,

teleks,

telefoni,

javni telefoni,

brezžični telefoni,

mobilni telefoni,

odzivniki,

in drugi proizvodi ali oprema za prenos zvoka, slike ali drugih informacij prek
telekomunikacij.

4.

OPREMA ZA ZABAVNO ELEKTRONIKO IN FOTOVOLTAIČNI PANELI (s podrazredom
4. a - televizijski sprejemniki)

radijski sprejemniki,

televizijski sprejemniki,

videokamere,

videorekorderji,

glasbeni stolpi,
2

6469

Stran

6470 /





Št.

55 / 24. 7. 2015

Uradni list Republike Slovenije

avdioojačevalniki,
glasbeni instrumenti,
ter drugi proizvodi in oprema za snemanje in reproduciranje zvoka ali slike, tudi
signalov, ali druga tehnologija za distribucijo zvoka in slike razen telekomunikacij,
fotonapetostni paneli

5.

OPREMA ZA RAZSVETLJAVO (s podrazredom 5a- plinske sijalke)

svetilke za fluorescentne sijalke, razen svetilk iz gospodinjstev,

paličaste fluorescentne sijalke,

kompaktne fluorescentne sijalke,

visokointenzivnostne sijalke, vključno z visokotlačnimi sijalkami z natrijevimi parami
in metalhalogenidnimi sijalkami,

nizkotlačna svetila z natrijevimi parami,

sijalke LED,

druga razsvetljava ali oprema za difuzijo ali nadzor svetlobe razen žarnic z žarilno
nitko.

6.

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA ORODJA (RAZEN VELIKIH NEPREMIČNIH
INDUSTRIJSKIH ORODIJ)

vrtalniki,

žage,

šivalni stroji,

oprema za struženje, rezkanje, brušenje, drobljenje, žaganje, rezanje, striženje,
vrtanje, luknjanje, izrezovanje, upogibanje, ukrivljanje ali drugo podobno obdelavo
lesa, kovine in drugih materialov,

orodja za zakovičenje, zabijanje žebljev ali pritrjevanje z vijaki ali odstranjevanje
zakovic, žebljev, vijakov ali podobno,

orodja za varjenje, spajkanje ali podobno,

oprema za škropljenje, širitev, razpršitev ali drugo podobno obdelavo tekočih ali
plinastih snovi z drugimi sredstvi,

orodja za košnjo oziroma druge vrtnarske dejavnosti.

7.

IGRAČE, OPREMA ZA PROSTI ČAS IN ŠPORT

električni vlakci ali garniture dirkalnih avtomobilčkov,

ročne konzole za videoigre,

videoigre,

računalniki za kolesarjenje, potapljanje, tek, veslanje itd.,

športna oprema z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli,

igralni avtomati na kovance.

8.

MEDICINSKI PRIPOMOČKI (RAZEN VSEH VSAJENIH IN INFICIRANIH PROIZVODOV)

oprema za radioterapijo,

oprema za kardiologijo,

oprema za dializo,

dihalni aparati,

oprema za nuklearno medicino,

laboratorijska oprema za diagnozo in vitro,

naprave za analize,

naprave za ohlajevanje,

naprave za teste oploditve,

druge naprave za odkrivanje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje, lajšanje
bolezni, poškodb ali nezmožnosti.
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9.

INSTRUMENTI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR

detektorji dima,

regulatorji ogrevanja,

termostati,

naprave za merjenje, tehtanje ali reguliranje v gospodinjstvu ali kot laboratorijska
oprema,

drugi instrumenti za spremljanje in nadzor, ki se uporabljajo v industrijskih
instalacijah (npr. v krmilnih ploščah).

10.

AVTOMATI

avtomati za vroče pijače,

avtomati za steklenice ali pločevinke z vročo ali hladno pijačo,

avtomati za trdne proizvode,

bančni avtomati,

vse naprave, ki samodejno izdajajo raznovrstne izdelke.
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PRILOGA 4
ZBIRNOPREDELOVALNE SKUPINE OEEO
Zbirnopredelovalne skupine OEEO so:
1
2
3
4
5
1.

odpadne velike gospodinjske naprave
odpadne naprave za hlajenje in zamrzovanje
odpadni TV sprejemniki, zasloni in slikovne cevi
odpadna mala električna in elektronska oprema
odpadne sijalke
Povezava med zbirnopredelovalnimi skupinami OEEO, številkami odpadkov s
seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, in razredi EEO, v obdobju do 31.
decembra 2017:

Zbirnopredelovalna skupina
OEEO
Številka odpadka s seznama
odpadkov

1

2

3

Razred električne in elektronske opreme

Odpadne velike
gospodinjske naprave

1

Velike gospodinjske naprave

5

Oprema za razsvetljavo

20 01 36, 20 01 35*

10

Avtomati
(ki ne vsebujejo ozonu škodljivih snovi)

1a

Naprave za hlajenje in zamrzovanje

10

Avtomati
(ki vsebujejo ozonu škodljive snovi)
Zasloni osebnih in prenosnih računalnikov ter drugi
zasloni
Televizijski sprejemniki

Odpadne naprave za
hlajenje in zamrzovanje
20 01 23*
Odpadni TV sprejemniki,
zasloni in slikovne cevi
20 01 35*

3.a
4.a
2

Odpadna mala EEO
4

20 01 36, 20 01 35*

3

Male gospodinjske
naprave
Oprema za IT in telekomunikacije

4

Oprema za zabavno elektroniko

5

Oprema za razsvetljavo

7

Igrače, oprema za prosti čas in šport

8

Medicinska oprema z izjemo opreme, ki se ne uvršča med
opremo iz gospodinjstev ali ki vsebuje nevarne snovi, npr.
oprema za radioterapijo, materiali iz nuklearne medicine
Instrumenti za spremljanje in nadzor z izjemo opreme, ki
se ne uvršča med opremo iz gospodinjstev ali ki vsebuje
nevarne snovi, npr. detektorji dima

9
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Zbirnopredelovalna skupina
OEEO
Številka odpadka s seznama
odpadkov

5

2.

Odpadne plinske sijalke
20 01 21*

2

3

4

5
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Razred električne in elektronske opreme

5a

Plinske sijalke

Povezava med zbirnopredelovalnimi skupinami OEEO, številkami odpadkov iz
seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, in razredi EEO, ki jih zajema ta
uredba v obdobju od 1. januarja 2018 dalje:

Zbirnopredelovalna skupina
OEEO
Številka odpadka s seznama
odpadkov

1

Št.

Odpadne velike
gospodinjske naprave

Razred električne in elektronske opreme

4

Velika oprema (nobena zunanja dimenzija večja od 50
cm)

1

Oprema za toplotno izmenjavo

2

Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, katerih površina je
večja od 100 cm2

5

Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50
cm)
Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena
zunanja dimenzija ni večja od 50 cm)

20 01 36, 20 01 35*

Odpadne naprave za
hlajenje in zamrzovanje
20 01 23*
Odpadni TV sprejemniki,
zasloni in slikovne cevi
20 01 35*
Odpadna mala EEO
20 01 36, 20 01 35*

6

Odpadne plinske sijalke
20 01 21*

3

Sijalke

2
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PRILOGA 5
ZAHTEVE ZA SKLADIŠČENJE IN OBDELAVO OEEO

1.

Mesto za skladiščenje (vključno s predhodnim skladiščenjem) OEEO pred njeno
obdelavo mora izpolnjevati naslednje zahteve:
a)
neprepustna tla, opremljena z zbiralniki razlitih tekočin in po potrebi z usedalniki in
napravami za čiščenje in razmaščevanje tekočin, na ustreznih območjih, kjer je to
potrebno,
b)
prekritje, odporno na vremenske razmere, za ustrezna območja.

2.

Mesto za obdelavo OEEO mora izpolnjevati naslednje zahteve:
a)
tehtnice za tehtanje obdelanih odpadkov,
b)
neprepustna tla in prekritja za ustrezna območja, ki so opremljena z zbiralniki
razlitih tekočin in po potrebi z usedalniki in napravami za čiščenje in
razmaščevanje tekočin,
c)
ustrezno skladiščenje za razstavljene rezervne dele,
d)
ustrezne vsebnike za skladiščenje baterij, kondenzatorjev, ki vsebujejo PCBje/PCT-je, in drugih nevarnih odpadkov, kot so radioaktivni odpadki,
e)
opremo za čiščenje vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote v
vode.
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PRILOGA 6
SELEKTIVNA OBDELAVA OEEO

1.

Iz ločeno zbrane OEEO morajo biti izločene najmanj naslednje snovi, zmesi in sestavni
deli:
a)
kondenzatorji, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), v skladu z Direktivo Sveta
96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in
polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) [UL L 243, 24.9.1996, str. 31],
b)
sestavni deli, ki vsebujejo živo srebro, kot so stikala ali svetila za osvetlitev ozadja,
c)
baterije,
d)
plošče s tiskanim vezjem v prenosnih telefonih na splošno in v drugih napravah, če
je površina plošč s tiskanim vezjem večja od 10 kvadratnih centimetrov,
e)
kartuše za toner, tekoče in kot pasta, ter barvne kartuše,
f)
plastika, ki vsebuje bromirane zaviralce gorenja,
g)
azbestni odpadki in sestavni deli, ki vsebujejo azbest,
h)
katodne cevi,
i)
klorofluoroogljiki (CFC), klorofluoroogljikovodiki (HCFC) ali fluorirani ogljikovodiki
(HFC), ogljikovodiki (HC),
j)
plinske sijalke,
k)
prikazovalniki s tekočimi kristali (skupaj s svojim ohišjem, kadar je to primerno) s
površino večjo od 100 kvadratnih centimetrov, in vsi prikazovalniki, iz ozadja
osvetljeni s plinskimi sijalkami,
l)
zunanji električni kabli,
m)
sestavni deli, ki vsebujejo refraktorska keramična vlakna, kot je opisano v Direktivi
Komisije 97/69/ES z dne 5. decembra 1997 o 23. prilagoditvi tehničnemu napredku
Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z
razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi [UL L 343, 13.12.1997,
str. 19],
n)
sestavni deli, ki vsebujejo radioaktivne snovi, razen sestavnih delov, ki so pod
pragovi izvzetja, določenimi v členu 3 in prilogi I k Direktivi Sveta 96/29/Euratom z
dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja
delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja [UL L 159,
29.6.1996, str. 1] zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 59/2013 EUROATOM z
dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred
nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv
89/618/Euratom,
90/641/Euratom,
96/29/Euratom,
97/43/Euratom
in
2003/122/Euratom (UL L 13, 17. 1. 2014, str. 1),
o)
elektrolitski kondenzatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (višina > 25 mm, premer > 25
mm ali sorazmerno podobne prostornine).

Te snovi, zmesi in sestavni deli se odstranijo ali predelajo v skladu s predpisom, ki ureja
odpadke.
2.

Naslednje sestavne dele iz ločeno zbrane OEEO je treba obdelati, kot je navedeno:
a)
katodne cevi: fluorescentno prevleko je treba odstraniti,
b)
oprema, ki vsebuje pline, ki tanjšajo ozonski plašč ali imajo potencial globalnega
segrevanja (GWP) nad 15, kot so plini, ki jih vsebujejo pene in krogotoki za
hlajenje: pline je treba ustrezno izločiti in ustrezno obdelati. Pline, ki tanjšajo
ozonski plašč, je treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč
1
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(prenovitev) (UL L 286, 31. 10. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo
Komisije (EU) št. 1088/2013 z dne 4. novembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št.
1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevki za uvozna in
izvozna dovoljenja za proizvode in opremo, ki vsebujejo halone ali so od njih
odvisni, za kritično uporabo v zrakoplovih (UL L 293, 5. 11. 2013, str. 29),
plinske sijalke: živo srebro je treba odstraniti.

Točki 1 in 2 se ob upoštevanju varstva okolja in koristnosti priprave za ponovno uporabo in
recikliranja uporabljata tako, da se ne ovira okolju primerna priprava za ponovno uporabo in
reciklaža sestavnih delov ali celih naprav.

2
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Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za
zagon dejavnosti za mlade kmete (v nadaljnjem besedilu:
podukrep), ki je del ukrepa razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06
RD NP 0012020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020)
in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.
program-podezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen podpore, upravičence,
pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog,
pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe
za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), nazadnje spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (UL L
št. 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), nazadnje spremenjene z
Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb
glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi
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Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z
integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi
za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227
z dne 31. 7. 2014, str. 69; v nadaljnjem besedilu: Uredba
809/2014/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. aktivni kmet je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
izvaja kmetijsko dejavnost v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni
list RS, št. 2/15, 13/15 in 30/15) in izpolnjuje pogoje iz tretjega
do šestega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih
plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15 in 30/15);
2. metodologija Farm Accountancy Data Network (v nadaljnjem besedilu: FADN) je v skladu z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 220/2015 z dne 3. februarja 2015 o določitvi
pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih
in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L
št. 46 z dne 19. 2. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
220/2015/EU) opredeljeni način in oblika zapisovanja računovodskih podatkov;
3. obračunsko leto traja od 1. januarja do 31. decembra;
4. obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) se izračuna na podlagi prijavljenih grafičnih enot
rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem
besedilu: RKG). Glede na različne rabe GERK se za en hektar
PKP šteje največja upravičena površina GERK, razen pri vrstah
rabe GERK 1181, 1191 in 1420, kjer se upošteva celotna grafična površina. Za preračun 1 ha PKP se šteje:
– 1 ha njivskih površin (raba GERK 1100, 1150, 1170, in
1610),
– 2 ha travniških površin (raba GERK 1222, 1300 in
1320),
– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnjakov,
vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, nasadi špargljev,
artičok in hitro rastočega panjevca, drevesnice (raba GERK
1160, 1161, 1180, 1181, 1211, 1212, 1221, 1230, 1240),
– 0,1 ha rastlinjakov (raba GERK 1190, 1191 in 1192) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (raba GERK 1420).
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3. člen

6. člen

(organi PRP 2014–2020)

(pogoji iz podukrepa)

(1) Organi PRP 2014–2020 iz drugega odstavka 65. člena
Uredbe 1305/2013/EU so:
– organ upravljanja PRP 2014–2020,
– akreditirana plačilna agencija in
– certifikacijski organ.
(2) Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OU) iz prve alineje prejšnjega odstavka je ministrstvo.
OU je v skladu s 66. členom Uredbe 1305/2013/EU odgovoren
za uspešno, učinkovito in pravilno upravljanje in izvajanje PRP
2014–2020.
(3) Akreditirana plačilna agencija iz druge alineje prvega
odstavka tega člena je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
Agencija je v skladu s 7. členom Uredbe 1306/2013/EU pristojna za upravljanje in kontrolo odhodkov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter izvajanje nalog, ki se
nanašajo na izvajanje podukrepa iz te uredbe: zagotovi beleženje, vzdrževanje, vodenje in sporočanje podatkov v povezavi z
izvajanjem podukrepa, preverja izpolnjevanje pogojev za upravičenost vstopa v podukrep pred izdajo odločbe o pravici do
sredstev, izdaja odločbe in sklepe upravičencem, vodi upravne
postopke, odloča o spremembah obveznosti iz odločb o pravici
do sredstev in izvaja javne razpise.
(4) Certifikacijski organ iz tretje alineje prvega odstavka
tega člena je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna,
ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. Certifikacijski organ
certificira izjave o izdatkih in revidira pravilnost porabe proračunskih sredstev.

(1) Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. lastnik kmetije mora postati z medgeneracijskim prenosom ali nakupom kmetije, kar se dokazuje z eno od naslednjih
overjenih listin: izročilno pogodbo, darilno pogodbo, pogodbo
o preužitku, pravnomočnim sklepom o dedovanju, pogodbo o
dosmrtnem preživljanju s priloženo smrtovnico ali kupoprodajno pogodbo;
2. lastnik kmetije ne sme postati na podlagi pravnega posla med sorojenci ali zakonskimi ali zunajzakonskimi partnerji;
3. v upravljanju mora imeti najmanj 6 ha PKP in največ
80 ha PKP;
4. ne glede na določbo prejšnje točke ima lahko v upravljanju manj kot 6 ha PKP, če ima ob oddaji vloge na javni
razpis v reji najmanj 15 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) in največ 160 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo ali
najmanj 60 čebeljih družin in največ 200 čebeljih družin. GVŽ
je ekvivalent, ki se ga izračuna iz koeficientov za izračun GVŽ
za posamezne vrste in kategorije rejnih živali iz priloge I Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
(Uradni list RS, št. 87/14). Čebelja družina je biološko celota
čebel delavk, matice in trotov v skladu predpisom, ki določa
označevanje čebelnjakov in stojišč;
5. imeti mora ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom
povezane dejavnosti, v skladu s četrtim odstavkom tega člena;
6. v skladu s četrtim odstavkom 19. člena Uredbe
1305/2013/EU mora imeti upravičenec v lasti kmetijo, ki ustreza opredelitvi mikro oziroma malih podjetij v skladu s prilogo
I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187
z dne 26. 6. 2014, str. 1), nazadnje popravljeni s popravkom
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 349 z
dne 5. 12. 2014, str. 67). Letni promet kmetije se ugotavlja na
podlagi zadnjih razpoložljivih knjigovodskih podatkov oziroma
na podlagi predvidenega prihodka, ki ga omogoča kmetija, in
se izračuna na podlagi kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na slovenskih kmetijah iz priloge 2, ki je sestavni del
te uredbe. Šteje se, da so na kmetiji zaposlene osebe, ki so
člani kmetije, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo kot edinim ali glavnim poklicem na tej kmetiji in so
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovani iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti na tej kmetiji in druge osebe
zaposlene na kmetiji, ki delo opravljajo na podlagi veljavne
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v skladu s predpisi, ki urejajo
delovna razmerja;
7. za kmetijo, s katero upravičenec vstopa v podukrep,
mora biti v letu objave javnega razpisa vložena zbirna vloga;
8. k vlogi na javni razpis mora priložiti poslovni načrt za
obdobje treh let, v katerem prikaže predvideni gospodarski razvoj kmetije in prispevek k horizontalnim ciljem, ki so določeni
v 2. točki pod b) osmega odstavka tega člena;
9. za prenos kmetije, s katero upravičenec vstopa v podukrep iz te uredbe, še niso bila dodeljena javna sredstva iz
naslova ukrepa pomoč mladim prevzemnikom kmetij v okviru
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 oziroma podukrepa iz te uredbe.
(2) Kmetijo iz tretjega odstavka prejšnjega člena sestavljajo zemljišča in pripadajoči objekti, ki so na območju Republike Slovenije, vključno s pripadajočo vgrajeno opremo,
namenjeno za opravljanje kmetijske dejavnosti. Za ugotavljanje
namembnosti objektov se uporabljajo podatki iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: register nepremičnin). Pred oddajo vloge
na javni razpis mora upravičenec zagotoviti, da so podatki v
registru nepremičnin usklajeni s stanjem v naravi.

II. VSEBINA PODUKREPA
4. člen
(namen podpore)
Podpora v okviru podukrepa iz te uredbe je namenjena
mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.
5. člen
(upravičenec)
(1) Upravičenec do podpore v okviru podukrepa iz te
uredbe je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge star od 18 do
vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost
v skladu s četrtim odstavkom 6. člena te uredbe in prvič vzpostavlja kmetijo.
(2) Mladi kmet iz prejšnjega odstavka je fizična oseba, ki
je edini nosilec kmetijskega gospodarstva – kmetije.
(3) Kot vzpostavitev kmetije se šteje, da je upravičenec:
– postal izključni lastnik kmetije in je kot lastnik kmetije
vpisan v zemljiški knjigi;
– vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva –
kmetije in
– vzpostavil knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu z 2. točko 9. člena te uredbe.
(4) Upravičenec mora izpolniti pogoj iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka v obdobju največ 18 mesecev pred
oddajo vloge na javni razpis, vendar najpozneje do vložitve
vloge na javni razpis. Pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka
se šteje za izpolnjen, če je v obdobju 18 mesecev pred oddajo
vloge na javni razpis prenesena v zemljiško knjigo večina površin kmetije. Prenos kmetije je v celoti izveden z dnem, ko je
prenesena lastninska pravica na vseh nepremičninah kmetije.
Kot datum prenosa lastninske pravice se šteje dan vpisa v
zemljiško knjigo v skladu z zakonom, ki ureja zemljiško knjigo.
Upravičenec mora izpolniti pogoj iz tretje alineje prejšnjega
odstavka v roku iz 2. točke 9. člena te uredbe, vendar ne pred
datumom odločbe o pravici do sredstev.
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(3) V primeru medgeneracijskega prenosa iz 1. točke
prvega odstavka tega člena velja:
1. prenosnik ali prenosnik in njegov zakonski ali zunajzakonski partner, če gre za solastnino, preneseta kmetijo z
vsemi pripadajočimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, vključno
s pripadajočimi objekti, ki so namenjeni opravljanju kmetijske
dejavnosti, in so na območju Republike Slovenije ter v lasti
prenosnika ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega
ali zunajzakonskega partnerja. Prenosnik mora prenesti tudi
vse solastniške deleže nepremičnin, ki jih ima s komerkoli
drugim. Zakonski ali zunajzakonski partner prenosnika mora
prenesti vse nepremičnine, ki jih ima v solasti s prenosnikom,
nepremičnine, ki so izključno v njegovi lasti, pa niso obvezni
predmet prenosa;
2. obveznost prenosa iz prejšnje točke ne velja za stanovanjske objekte, površine v obsegu največ 0,5 ha zemljišč
vključno z objekti, ki ležijo na teh zemljiščih in so namenjeni
uporabi teh zemljišč;
3. iz prenosa se ne sme izločiti objektov za rejo živali;
4. obveznost prenosa iz 1. točke tega odstavka ne velja
za objekte, ki so namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, v primeru, če upravičenec ni nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji;
5. če se vstopni prag 15 GVŽ doseže na podlagi prenosa
živali, se za kmetijo, s katero upravičenec vstopa v podukrep,
upoštevajo GVŽ iz zbirne vloge, oddane v letu oddaje vloge
na javni razpis;
6. če se vstopni prag 60 čebeljih družin doseže na podlagi
prenosa čebeljih družin, se kot stanje upošteva število čebeljih
družin v registru čebelnjakov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
7. v primeru iz prejšnje točke mora biti upravičenec imetnik čebeljih družin in mora biti na dan oddaje vloge na javni
razpis vpisan v register čebelnjakov v skladu s predpisom, ki
določa označevanje čebelnjakov in stojišč.
(4) Ustrezno poklicno znanje in ustrezna usposobljenost
iz 5. točke prvega odstavka tega člena je najmanj:
– nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali s
kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, pridobljen
certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni
zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane
dejavnosti in tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
(5) S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnjega odstavka so: živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska dejavnost. Seznam ustreznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij iz prejšnjega odstavka je določen v
prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Upravičenec dokazuje izobrazbo z izjavo o najvišji doseženi izobrazbi. Kot delovne izkušnje upravičenca se štejejo:
– pokojninska in invalidska zavarovalna doba iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti, kar upravičenec dokazuje z
izjavo,
– članstvo na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov
v RKG, ali
– izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar upravičenec dokazuje z izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva.
(7) Glavni deli poslovnega načrta iz 8. točke prvega odstavka tega člena so naslednji:
– izhodiščno stanje kmetije,
– ključni mejniki in cilji za razvoj kmetije,
– opis dejavnosti, vključno s tistimi, povezanimi z okoljsko trajnostjo in učinkovitostjo virov, ki se zahtevajo za razvoj
dejavnosti kmetije, kot so naložbe, usposabljanje, svetovanje
ali druga dejavnost. Mejniki in cilji iz prejšnje alineje se lahko
glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz priloge I Pogodbe
o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012,
str. 47). Če se mejniki in cilji nanašajo na naložbe, se morajo
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te izvesti na območju Republike Slovenije. Če se mejniki in
cilji nanašajo na naložbe, mora upravičenec v poslovnem
načrtu opredeliti višino sredstev za pokritje teh ciljev. Poslovni načrt ne sme vključevati naložb v nepremičnino, na kateri
se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in
zavarovanje, razen če gre za agromelioracijo na komasacijskem območju.
(8) Mejniki in cilji iz prejšnjega odstavka so:
1. Obvezni mejniki in cilji:
a) Mejniki:
− vzpostavitev knjigovodstva,
− zaposlitev, če je načrtovana, in
− izpolnitev pogoja aktivnega kmeta.
b) Cilji:
− ki prispevajo h gospodarskemu razvoju kmetije, so
povečanje obsega proizvodnje ali povečanje konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
− ki prispevajo k doseganju horizontalnega cilja, so inovacije, varstvo okolja ali blažitev podnebnih sprememb.
2. Neobvezni mejnik in cilji:
a) Mejnik:
− prilagoditev standardom Evropske unije, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo in varstvo pri delu v skladu s petim
odstavkom 17. člena Uredbe 1305/2013/EU.
b) Cilji:
– ohranitev obsega proizvodnje;
– trženje kmetijskih proizvodov;
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije kot
drugi horizontalni cilj;
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje kot
drugi horizontalni cilj;
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne
spremembe kot drugi horizontalni cilj;
– sodelovanje in dvig kakovosti proizvodov;
– vključitev v izobraževanje.
3. Upravičenec mora v poslovnem načrtu predvideti izpolnitev vseh obveznih mejnikov iz 1. točke pod a) tega odstavka,
najmanj enega od obveznih ciljev iz 1. točke pod b) tega odstavka in najmanj enega od neobveznih ciljev iz 2. točke pod
b) tega odstavka. Dodatno lahko izbere neobvezni mejnik in
neobvezne cilje iz 2. točke tega odstavka. Podrobnejši seznam
mejnikov in ciljev iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 3,
ki je sestavni del te uredbe.
7. člen
(splošni pogoji za upravičenca)
Splošni pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob
oddaji vloge na javni razpis, so naslednji:
1. upravičenec ne sme biti izključen iz prejemanja podpore po tretjem odstavku 57. člena Zakona o kmetijstvu;
2. upravičenec ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije;
3. upravičenec ima ob oddaji vloge na javni razpis poravnane vse davčne obveznosti;
4. upravičenec ne sme biti v osebnem stečaju in
5. upravičenec ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt
transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
8. člen
(merila za ocenjevanje vlog)
(1) Vloge, prispele na javni razpis, se točkujejo na podlagi
meril za izbor. Pri določitvi meril se upošteva naslednje:
1. Socialno ekonomski vidik:
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– povečanje obsega proizvodnih kapacitet, na podlagi
katerih upravičenec vstopi v podukrep (PKP, GVŽ, čebelje
družine),
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije,
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– prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne
spremembe in prilagajanje nanje,
– vključenost kmetije v sheme kakovosti hrane,
– vključenost kmetije v ukrep dobrobit živali in
– vključenost upravičenca v izobraževanje.
2. Geografski vidik:
– lokacija kmetijskega gospodarstva je na območju z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem
besedilu: OMD), ki temelji na točkah, ki so izračunane v skladu
s predpisom, ki ureja način točkovanja kmetijskih gospodarstev,
ki imajo kmetijska zemljišča v OMD;
– lokacija kmetijskega gospodarstva glede na stopnjo registrirane brezposelnosti po občinah, pri čemer se upošteva podatek Statističnega urada Republike Slovenije. Seznam občin s
stopnjo registrirane brezposelnosti se določi z javnim razpisom;
– lokacija kmetijskega gospodarstva je v občini, kjer je
delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let, večji
od slovenskega povprečja, pri čemer se upošteva izračun, ki
temelji na podatkih iz RKG. Seznam občin z deleži nosilcev
kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let, se določi z javnim
razpisom.
(2) Podrobnejša merila in točkovalnik za izbor vlog se
določijo v javnem razpisu.
9. člen
(obveznosti upravičenca)
Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do
sredstev, mora izpolniti naslednje obveznosti:
1. najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev mora začeti z izvajanjem poslovnega
načrta in se zaposliti na prevzeti kmetij, če je to določeno kot
mejnik v poslovnem načrtu. Mejnike in cilje iz poslovnega
načrta mora izpolniti najpozneje v roku 36 mesecev po izdani
odločbi o pravici do sredstev. Če gre za mejnik iz 2. točke
pod a) osmega odstavka 6. člena te uredbe, ga izpolni v roku
24 mesecev od dneva vzpostavitve kmetije;
2. najpozneje z začetkom novega obračunskega leta po
dnevu izdaje odločbe o pravici do sredstev mora začeti s knjigovodstvom za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji
FADN ali z vodenjem knjigovodstva v skladu z računovodskimi standardi in priporočenim enotnim kontnim načrtom, ki
je objavljen na spletni strani ministrstva. Če je bilo na kmetiji
s katero upravičenec vstopa v podukrep že vzpostavljeno
knjigovodstvo FADN v letu, ko se je upravičenec vpisal v
register kmetijskih gospodarstev kot nosilec, se šteje, da
je upravičenec vzpostavil knjigovodstvo FADN z začetkom
novega obračunskega leta. Knjigovodstvo se mora glasiti na
upravičenca, ki mora zagotoviti tudi standardno obdelavo teh
podatkov. Knjigovodstvo mora voditi od zaključka vzpostavitve
kmetije še najmanj tri obračunska leta, pri čemer se obdobje,
v katerem mora upravičenec sporočati knjigovodske podatke,
določi v javnem razpisu. Upravičenec, ki vodi knjigovodstvo
po metodologiji FADN, pošlje do 31. marca vsako leto standardno obdelane podatke ministrstvu in agenciji. Upravičenec, ki vodi knjigovodstvo po priporočenem enotnem kontnem
načrtu, pošlje do 31. marca vsako leto standardno obdelane
podatke agenciji;
3. ostane nosilec in lastnik kmetije, s katero je vstopil v
podukrep iz te uredbe, in opravlja kmetijsko dejavnost na tej
kmetiji do izplačila drugega obroka;
4. do izplačila drugega obroka ne sme zmanjšati obsega
PKP, števila GVŽ ali čebeljih družin, s katerimi vstopa v podukrep iz te uredbe, za več kot 10 odstotkov, pri čemer mora
še vedno izpolnjevati pogoj iz 3. in 4. točke prvega odstavka
6. člena te uredbe;
5. do izplačila drugega obroka ne sme zmanjšati obsega zemljišč kmetije, s katero je vstopil v podukrep iz te
uredbe, in jih je imel v lasti ob oddaji vloge na javni razpis,
razen v primeru razlastitve ali omejitve lastninske pravice v
javno korist, če razlastitveni ali služnostni upravičenec na
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nepremičnini postane Republika Slovenija, občina ali izvajalec javne službe;
6. če je bil upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis
zaposlen na svoji kmetiji oziroma se je v skladu s poslovnim
načrtom zaposlil po izdaji odločbe o pravici do sredstev, mora
to zaposlitev ohranjati neprekinjeno najmanj do izplačila drugega obroka;
7. vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka, odda zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki
urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
8. najpozneje v roku 18 mesecev od dokončne vzpostavitve kmetije izpolni pogoj aktivnega kmeta iz 1. točke 2. člena
te uredbe in ta pogoj izpolnjuje vsako leto najmanj do izplačila
drugega obroka;
9. po prejemu odločbe o pravici do sredstev označi vir
sofinanciranja na sedežu kmetije v skladu s 13. členom Uredbe
808/2014/EU in navodili, ki so objavljena na spletni strani ministrstva. Označevanje zagotavlja do izplačila drugega obroka;
10. pred izplačilom drugega obroka in na zahtevo agencije poroča o izpolnjevanju mejnikov in ciljev iz poslovnega
načrta;
11. ima zbrano in datumsko urejeno dokumentacijo in
omogoča mora dostop do dokumentacije, na podlagi katere so
bila dodeljena sredstva, ter omogočiti kontrolo projekta na kraju
samem agenciji, ministrstvu, revizijskemu organu, izvajalcu
vrednotenja PRP 2014–2020, ki ga je pooblastilo ministrstvo,
in drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike
Slovenije.
10. člen
(sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravici
do sredstev)
(1) Če upravičenec po izdaji odločbe o pravici do sredstev
ne more izpolniti enega od razvojnih ciljev, ki jih je načrtoval
v poslovnem načrtu ob oddaji vloge na javni razpis, lahko v
skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu na agencijo vloži
največ en obrazloženi zahtevek za zamenjavo razvojnega cilja
z drugim ciljem, ki je v okviru meril za izbor vlog ovrednoten z
enakim ali višjim številom točk.
(2) Če upravičenec po izdaji odločbe o pravici do sredstev ne more doseči vseh mejnikov in ciljev iz osmega
odstavka 6. člena te uredbe, lahko v roku, določenem v odločbi o pravici do sredstev, v skladu s 54. členom Zakona o
kmetijstvu na agencijo vloži največ en obrazloženi zahtevek
za podaljšanje roka za vložitev zahtevka za izplačilo drugega
obroka. Rok iz prejšnjega stavka se lahko podaljša za največ
12 mesecev.
11. člen
(finančne določbe)
(1) Podpora v okviru podukrepa iz te uredbe se dodeli kot
pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči.
(2) Znesek podpore znaša 45.000 eurov na upravičenca,
če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev na prevzeti kmetiji.
(3) Znesek podpore znaša 18.600 eurov na upravičenca,
če ta na prevzeti kmetiji ni zaposlen, niti tega ne predvideva v
poslovnem načrtu.
(4) Podpora iz drugega in tretjega odstavka se izplača v
dveh obrokih, in sicer:
– prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in
– drugi obrok v višini 30 odstotkov dodeljenih sredstev.
(5) Za izvedbo ukrepa Razvoj kmetij in podjetij je v celotnem obdobju namenjenih 125.343.333 eurov od tega
97.040.000 evrov evropskih sredstev. Od tega je za podukrep
iz te uredbe v programskem obdobju 2014–2020 namenjenih
60.650.000 eurov, in sicer 48.520.000 eurov iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 12.130.000 eurov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije.
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III. VLOGA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
12. člen
(javni razpis)
(1) Sredstva za podukrep iz te uredbe se razpišejo z zaprtim javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega odstavka
51. člena Zakona o kmetijstvu.
(2) Javni razpis objavi ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Oddaja vlog na javni razpis se
začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave
javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Ministrstvo objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo
javnega razpisa ter navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev na spletni strani ministrstva in agencije.
(4) V javnem razpisu se podrobneje določijo zlasti višina
razpisanih sredstev, upravičenci, namen, podrobnejši pogoji
za dodelitev sredstev in podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog, pogoji za izplačilo sredstev, postopek za vložitev vloge
in zahtevka za izplačilo sredstev ter obveznosti prejemnika
sredstev. V javnem razpisu se določi rok za izvedbo aktivnosti
iz poslovnega načrta.
(5) Po namenu se javni razpis deli na:
– sklop A, ki je namenjen upravičencem, ki so zaposleni
na kmetiji ali zaposlitev predvidijo v poslovnem načrtu, in
– sklop B, ki je namenjen drugim upravičencem.
(6) Vloge se ločeno razvrstijo v seznam prejetih in popolnih vlog po posameznih sklopih. Če je v posameznem sklopu
višina razpisanih sredstev višja od zneska odobrenih sredstev,
se preostanek sredstev prerazporedi v drug sklop.
(7) Za dokazila, ki se priložijo k vlogi na javni razpis, se
lahko v javnem razpisu določi obdobje njihove veljavnosti, če
obdobje veljavnosti ni predpisano že z drugimi predpisi.
13. člen
(vlaganje vlog)
(1) Vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Upravičenec se pred elektronsko vložitvijo vlog iz
prejšnjega odstavka prijavi pri agenciji.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz drugega odstavka tega člena agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na
naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec
ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem agencije. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski
vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem agencije.
(4) Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju
označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter
naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Za
čas oddaje vloge se šteje čas oddaje vloge v fizični obliki.
14. člen
(obvezna dokazila k vlogi na javni razpis)
Priloge, brez katerih se v skladu s tretjim odstavkom
52. člena Zakona o kmetijstvu vloga zavrže brez pozivanja za
dopolnitev, so naslednje:
– poslovni načrt z vsemi obveznimi vnosnimi polji,
– overjeno dokazilo o medgeneracijskem prenosu ali nakupu kmetije v skladu s prvo točko prvega odstavka 6. člena
te uredbe ali
– izjava o pridobljeni izobrazbi.
15. člen
(obravnava vlog)
(1) Obravnava vlog se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, agencija upravičenca pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je
največ 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Stranka
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mora dopolniti vlogo v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura,
minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge v skladu s pozivom
za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis
ponovno pregleda.
(2) Upravičenca popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, se v roku treh mesecev od zaprtja javnega razpisa
oziroma dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni
razpis pozove, da jo pojasni. Rok za pojasnitev vloge je največ
15 dni od dneva vročitve poziva k pojasnitvi. Stranka mora
opraviti pojasnitev v roku in na način, določenem v zahtevi za
pojasnitev. Za datum in čas njene oddaje se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje. Po prejemu pojasnitve se vloga na
javni razpis ponovno pregleda.
(3) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo
in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Sredstva se odobrijo popolnim vsebinsko ustreznim vlogam, prispelim na javni
razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo
vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag 30
odstotkov vseh možnih točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis.
Vloge, ki ne dosegajo minimalnega vstopnega praga ali ne
izpolnjujejo vstopnih pogojev, se zavrnejo.
(4) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog
na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število
prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi
razvrstitve meril za izbor vlog. Razvrstitev meril se določi v
javnem razpisu.
(5) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
(6) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici
do sredstev, ki jo izda agencija.
16. člen
(vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev)
(1) Upravičencu se prvi obrok izplača na podlagi odločbe o pravici do sredstev, razen v primeru, ko upravičenec v
poslovnem načrtu predvidi zaposlitev na svoji kmetiji. V tem
primeru se prvi obrok izplača po zaposlitvi na kmetiji in po
vložitvi zahtevka za izplačilo prvega obroka, v katerem mora
upravičenec predložiti izjavo o vključitvi v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje v skladu s predpisi, ki
urejajo pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje
za osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost
kot edini ali glavni poklic.
(2) Upravičenec vloži zahtevek za izplačilo drugega obroka po izvedbi poslovnega načrta v skladu s časovnim načrtom
iz odločbe o pravici do sredstev. Pogoja za izplačilo drugega
obroka sta izpolnitev mejnikov in ciljev iz poslovnega načrta ter
izpolnjevanje obveznosti iz 9. člena te uredbe.
(3) Obvezne sestavine zahtevka iz prejšnjega odstavka
so naslednje:
1. poročilo o izpolnitvi mejnikov in ciljev iz poslovnega
načrta, ki obsega stanje ob oddaji vloge na javni razpis, načrtovano stanje in stanje ob oddaji zahtevka za izplačilo. Nabor
podatkov in struktura poročila za podukrep je opredeljen v
poročilu o izpolnitvi mejnikov in ciljev iz poslovnega načrta, ki
se objavi na spletni strani agencije. Sestavni deli tega poročila
se navedejo v javnem razpisu;
2. dokazila o izpolnitvi mejnikov in ciljev iz poslovnega
načrta, ki se glasijo na upravičenca, in na podlagi katerih je
mogoče preveriti dejansko stanje, navedeno v poročilu (na primer: potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpisi, certifikati, dokumenti
za identifikacijo premičnin, fotografije nepremičnin pred in po
naložbi, drugo);
3. za pridobitev dela podpore, ki je namenjena pokritju
naložbenih razvojnih ciljev, upravičenec predloži dokazila o
porabljenih sredstvih za ta namen. Če je višina sredstev za
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pokritje naložbenih razvojnih ciljev enaka ali presega znesek
pavšalne podpore, se upravičencu izplača podporo v višini
odobrene pavšalne podpore, za katero se šteje, da je v celoti
namenjena pokritju naložbenih razvojnih ciljev;
4. če poslovni načrt vsebuje tudi naložbe v mehanizacijo
in opremo, upravičenec k zahtevku za izplačilo priloži izjavo o
vključitvi stroja ali opreme v proizvodni proces in priloži fotografijo. Identifikacijske podatke stroja ali opreme upravičenec vpiše
v poročilo o izpolnitvi mejnikov in ciljev. Listine z identifikacijskimi podatki in dokazila o nakupu in lastništvu, ki se glasijo na
upravičenca, hrani upravičenec in jih predloži v primeru kontrole na kraju samem. Identifikacijski podatki, ki jih upravičenec
vpisuje, so odvisni od vrste stroja ali opreme (na primer: vrsta
in kategorija, komercialna oznaka, tip, leto izdelave, delovna
širina, moč, ID številka, leto prve registracije, garancijski list,
potrdilo o homologaciji);
5. v primeru nakupa živali se za identifikacijo uporabljajo
listine, ki se glasijo na upravičenca in vsebujejo podatke, ki
omogočajo identifikacijo živali, na primer vrsta, pasma, ID številka, spol, datum rojstva, oziroma v primeru nakupa čebel
dokazilo o nakupu v skladu s predpisi Republike Slovenije;
6. dokazilo o izpolnjevanju pogoja aktivnega kmeta iz
1. točke 2. člena te uredbe je zadnja izdana odločba v skladu
s predpisi, ki ureja sheme neposrednih plačil, območja z omejenimi kmetijskimi dejavniki, ekološko kmetovanje ali dobrobit
živali;
7. kadar so naložbe v objekte cilj v poslovnem načrtu,
morajo biti gradbena dela opravljena v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne
dediščine in varstvo okolja;
8. stroški, ki so nastali za namen izpolnitve naložbenih
razvojnih ciljev, v skladu s 3. točko tretjega odstavka tega člena, niso upravičeni do financiranja iz naslova ostalih ukrepov
PRP 2014–2020.
(4) Podrobnejše zahteve glede prilog in dokazil ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev, vključno z dokazili o nastalih
stroških za namen naložbenih razvojnih ciljev, se določijo v
javnem razpisu.
(5) Na podlagi popolnega in utemeljenega zahtevka za
izplačilo sredstev in opravljeni kontroli iz 17. člena te uredbe se
sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca.
IV. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI
17. člen
(izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti)
(1) Kontrole se izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU
in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je pristojna agencija.
(2) Ministrstvo lahko v skladu s prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU preverja pravilnost izvajanja ukrepov
iz te uredbe.
(3) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v
skladu z 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/20147EU in 57. členom Zakona o kmetijstvu. Sankcije
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so opredeljene v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe.
(4) Šteje se, da kršitev ali neizpolnitev iz prejšnjega člena
ni podana če je neizpolnitev ali kršitev obveznosti posledica
višje sile ali izjemne okoliščine iz 20. člena te uredbe.
18. člen
(višja sila in izjemne okoliščine)
(1) Po tej uredbi se priznavajo primeri višje sile in izjemnih
okoliščin, kot so opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec
ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti agencijo in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je
višja sila nastala, oziroma ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloča agencija, ki
na podlagi prejetih dokazil upravičencu izda odločbo.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(razpoložljiva sredstva)
Razpoložljiva sredstva, ki so v programskem obdobju
2014–2020 namenjena izvedbi podukrepa iz te uredbe, se lahko znižajo za obveznosti iz pritožb iz naslova izvajanja ukrepa
pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ki jim je bilo ugodeno v
skladu z izvedbenimi predpisi za PRP 2007–2013. Omenjeni
prenos obveznosti v programsko obdobje 2014–2020 je določen z Uredbo 1310/2013/EU.
20. člen
(vlaganje vlog v fizični obliki)
Ne glede na določbo tretjega odstavka 13. člena te uredbe se do vzpostavitve informacijskega sistema agencije prijavni
obrazec, ki je vnesen v informacijski sistem agencije, natisne
ter z izpisom identifikacijske kode in podpisom vlagatelja skupaj
s prilogami pošlje priporočeno po pošti na naslov: Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali odda na vložišču agencije.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-39/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2330-0095
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1: Katalog kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 57. člena Zakona o kmetijstvu pri namerni vložitvi napačne
vloge ali zahtevka, namerne nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar upravičenec
sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva
pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, agencija zahteva vračilo
dodeljenih sredstev. V primerih, navedenih v prejšnjem stavku, se upravičenec izključi iz
prejemanj podpore v okviru tega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko
leto. Če pride do neupravičenega plačila, se v skladu z drugim odstavkom 57. člena Zakona o
kmetijstvu upravičencu izda odločba, s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi
rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se
ji zaračunajo zakonite zamudne obresti. Upravičenec, ki ne dovoli kontrole na kraju samem in
ne omogoči dostopa do dokumentacije o projektu, kot to določa enajsta točka 9. člena te
uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu.
(2) Upravičenec, ki v skladu s 1. točko 9. člena te uredbe, ne začne z izpolnjevanjem
poslovnega načrta v roku 9 mesecev od dneva izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača.
(3) Upravičencu, ki na zahtevo agencije ne poroča o izpolnjevanju mejnikov in ciljev iz
poslovnega načrta v skladu z 10. točko 9. člena te uredbe, se izplačilo drugega obroka zniža za
200 EUR.
(4) Upravičenec, ki z novim koledarskim letom po dnevu izdaje odločbe o dodelitvi sredstev ne
začne s spremljanjem gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko
dejavnost po metodologiji FADN ali z vodenjem knjigovodstva v skladu z računovodskimi
standardi in priporočenim enotnim sedemmestnim kontnim načrtom in tega ne vodi
neprekinjeno do izplačila drugega obroka ter ne zagotavlja obdelave teh podatkov, kot to določa
2. točka 9. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva
skupaj z zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu
ne izplača.
(5) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne zagotovi skladnosti z opredelitvijo aktivnega kmeta
iz prve točke 2. člena te uredbe ali te skladnosti ne zagotavlja do izplačila drugega obroka
sredstev, kot to določa 8. točka 9. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti
že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o
kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača.
(6) Upravičenec, ki ne oddaja zbirne vloge, kot to določa 7. točka 9. člena te uredbe, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača.
(7) Če upravičenec ni več nosilec ali lastnik kmetije ali ne opravlja več kmetijske dejavnosti,
kot to določa 3. točka 9. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že
izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o
kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača.
(8) Če se ob oddaji zbirne vloge ali ob kontroli na kraju samem ugotovi, da je upravičenec kršil
določilo 4. točke 9. člena te uredbe in zmanjšal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi v obsegu,
da ne zadošča več vstopnemu pogoju 6 ha primerljivih kmetijskih površin, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti vsa že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
kot to določa 57. člen Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača
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(9) Če se pri upravičencu, ki je v ukrep vstopil na podlagi živali v reji, ob oddaji zbirne vloge ali
ob kontroli na kraju samem ugotovi, da je kršil določilo 4. točke 9. člena te uredbe in zmanjšal
obseg staleža rejnih živali oziroma se ob kontroli števila čebeljih družin v registru čebelnjakov
ugotovi, da je zmanjšal število čebeljih družin v obsegu, da ne zadošča več vstopnemu pogoju
15 GVŽ oziroma 60 čebeljih družin, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa že izplačana
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, kot to določa 57. člen Zakona o kmetijstvu,
drugi obrok pa se mu ne izplača.
(10) Če se na podlagi oddane zbirne vloge ali ob kontroli na kraju samem ugotovi, da je
upravičenec zmanjšal obseg kmetijskih zemljišč za več kakor deset odstotkov glede na zbirno
vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v
skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu, in sicer:
10.1 ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev za zmanjšanje obsega od
10,01 do vključno 20,00 odstotkov vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev prvega
obroka, za zmanjšanje obsega od 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 30
odstotkov izplačanih sredstev prvega obroka, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov
pa mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva prvega obroka, do
izplačila drugega obroka pa ni več upravičen;
10.2 ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev za zmanjšanje obsega od
10,01 do vključno 20,00 odstotkov vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev prvega obroka,
za zmanjšanje obsega od 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 50 odstotkov
izplačanih sredstev prvega obroka, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov pa mora
v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva prvega obroka, do izplačila
drugega obroka pa ni več upravičen;
10.3 ob tretji ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti razliko med že
vrnjenimi sredstvi do skupne višine izplačanih sredstev prvega obroka, do izplačila
drugega obroka pa ni več upravičen.
(11) Če se na podlagi oddane zbirne vloge oziroma ob kontroli števila čebeljih družin v registru
čebelnjakov ugotovi, da je končni prejemnik sredstev zmanjšal obseg staleža rejnih živali
oziroma števila čebeljih družin za več kakor deset odstotkov glede na zbirno vlogo, ki je bila
podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike Slovenije
vrniti delež izplačanih sredstev v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu, in sicer:
11.1 ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev za zmanjšanje obsega od
10,01 do vključno 20,00 odstotkov vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev prvega
obroka, za zmanjšanje obsega od 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora v proračun
Republike Slovenije vrniti 30 odstotkov izplačanih sredstev prvega obroka, za zmanjšanje
obsega nad 30,00 odstotkov pa mora vrniti vsa izplačana sredstva prvega obroka, do
izplačila drugega obroka pa ni več upravičen;
11.2 ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev za zmanjšanje obsega od
10,01 do vključno 20,00 odstotkov vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev prvega obroka,
za zmanjšanje obsega od 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 50 odstotkov
izplačanih sredstev prvega obroka, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov pa mora
vrniti vsa izplačana sredstva prvega obroka, do izplačila drugega obroka pa ni več
upravičen;
11.3 ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med že vrnjenimi sredstvi do skupne višine
izplačanih sredstev prvega obroka, do izplačila drugega obroka pa ni več upravičen.
(12) Upravičencu, ki je v ukrep vstopil zaposlen na svoji kmetiji oziroma se je zaposlil po odločbi
o pravici do sredstev in zaposlitev prekine, se drugi obrok ne izplača, v proračun Republike
Slovenije pa mora vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu
s 57. členom Zakona o kmetijstvu.
(13) Upravičenec, ki je pri ocenjevanju vlog pridobil dodatno število točk iz naslova načrtovanih
ciljev poslovnega načrta iz tretje do devete alineje 1. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe
2
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in katerega od njih ni izpolnil, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstev
v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača.
(14) Če upravičenec ne izpolni enega od ciljev, za katerega ni pridobil dodatnega števila točk iz
tretje do devete alineje 1. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe iz poslovnega načrta, se mu
drugi zahtevek ne izplača.
(15) Če upravičenec ne izpolni več kot enega cilja iz poslovnega načrta, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v
skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača.
(16) Upravičencu, ki:
– ni označil naložbe ali označenosti ni zagotavljal v obdobju trajanja obveznosti, kot to določa
9. točka 9. člena te uredbe, ali
– ni uredil dokumentacije iz 11. alineje 9. člena te uredbe, se določijo sankcije v naslednjih
deležih:
Preglednica 1: Delež neizplačanih sredstev in vračila izplačanih sredstev glede na število
ponovljenih kršitev
Št. kršitev

Vrsta sankcije (delež neizplačanih sredstev, vračila)

1. kršitev

opozorilo

2. kršitev

1%

3. kršitev

5%

4. kršitev

10 %
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Priloga 2:
Skrajšana oblika kalkulacij prirejenih za prijavo na javne razpise v okviru PRP 2014-2020
za leto 2015
V nadaljevanju dokumenta so prikazane kalkulacije, ki so namenjene za prijavo na javne
razpise v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 za leto 2015 Kalkulacije so povzete
po Katalogu kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, ki so ga izdelali
kmetijski svetovalci specialisti za ekonomiko kmetijstva pri Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije. V tabelah so prikazane zbirne vrednosti kalkulacij (intenzivnost proizvodnje, različne
vrednosti tržnih proizvodov, prihodek, spremenljivi stroški in pokritje). Od kalkulacij v Katalogu
kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji se razlikujejo v upoštevanju
proračunskih plačil. V kalkulacijah prikazanih v katalogu kalkulacij so v izračunih upoštevana
nekatera proračunska plačila, tako je del prihodka tudi del proračunskih plačil. V tem dokumentu
pa so prikazane zbirne vrednosti kalkulacij, v katerih med prihodki niso upoštevana proračunska
plačila. Tako je pri načrtovanju proizvodnje potrebno upoštevati prihodek od proračunskih plačil
na nivoju celotne kmetije. Ostala metodologija priprave in uporabe kalkulacij pa je identična z
uporabo kataloga kalkulacij.

POLJEDELSTVO IN TRAVINJE
PŠENICA
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi
Pridelek (t/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

150,00 €/t
150,00 €/t
150,00
130,00
170,00
190,00

€/t
€/t
€/t
€/t

4,0
600
0
600
760
-160
-240
-80
0
72

4,5
675
0
675
799
-124
-214
-34
56
75

5,0
750
0
750
837
-87
-187
13
113
78

6,0
900
0
900
959
-59
-179
61
181
88

7,0
1.050
0
1.050
1.031
19
-121
159
299
93

PŠENICA, ekološka pridelava
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi
Pridelek (t/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

350,00 €/t
350,00 €/t
350,00
250,00
400,00
450,00

€/t
€/t
€/t
€/t

2,0
700
0
700
896
-196
-396
-96
4
93

2,5
875
0
875
939
-64
-314
61
186
95

3,0
1.050
0
1.050
982
68
-232
218
368
98

3,5
1.225
0
1.225
1.024
201
-149
376
551
100

4,0
1.400
0
1.400
1.072
328
-72
528
728
104
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PIRA, ekološka pridelava
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi
Pridelek (t/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

400,00 €/t
400,00 €/t
400,00
350,00
450,00
500,00

€/t
€/t
€/t
€/t

2,0
800
0
800
920
-120
-220
-20
80
94

2,5
1.000
0
1.000
963
37
-88
162
287
96

3,0
1.200
0
1.200
1.004
196
46
346
496
99

3,5
1.400
0
1.400
1.046
354
179
529
704
101

4,0
1.600
0
1.600
1.094
506
306
706
906
104

3,5
455
0
455
656
-201
-271
-131
-61
64

4,0
520
0
520
713
-193
-273
-113
-33
68

4,5
585
0
585
749
-164
-254
-74
16
71

5,0
650
0
650
832
-182
-282
-82
18
79

5,5
715
0
715
867
-152
-262
-42
68
81

1,8
540
0
540
706
-166
-346
-76
14
78

2,3
690
0
690
745
-55
-285
60
175
80

2,8
840
0
840
783
57
-223
197
337
82

3,3
990
0
990
821
169
-161
334
499
84

3,8
1.140
0
1.140
864
276
-104
466
656
88

3,0
390
0
390
644
-254
-314
-194
-134
64

3,5
455
0
455
679
-224
-294
-154
-84
66

4,0
520
0
520
736
-216
-296
-136
-56
71

4,5
585
0
585
767
-182
-272
-92
-2
74

5,0
650
0
650
801
-151
-251
-51
49
76

JEČMEN
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi
Pridelek (t/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

130,00 €/t
130,00 €/t
130,00
110,00
150,00
170,00

€/t
€/t
€/t
€/t

JEČMEN, ekološka pridelava
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi
Pridelek (t/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

300,00 €/t
300,00 €/t
300,00
200,00
350,00
400,00

€/t
€/t
€/t
€/t

JARI JEČMEN
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi
Pridelek (t/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

130,00 €/t
130,00 €/t
130,00
110,00
150,00
170,00

€/t
€/t
€/t
€/t
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JARI JEČMEN, ekološka pridelava
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi
Pridelek (t/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

300,00 €/t
300,00 €/t
300,00
200,00
350,00
400,00

€/t
€/t
€/t
€/t

1,6
480
0
480
822
-342
-502
-262
-182
88

1,8
540
0
540
837
-297
-477
-207
-117
89

2,0
600
0
600
857
-257
-457
-157
-57
91

2,2
660
0
660
872
-212
-432
-102
8
92

2,4
720
0
720
892
-172
-412
-52
68
94

1,5
525
0
525
796
-271
-421
-196
-121
85

2,0
700
0
700
837
-137
-337
-37
63
88

2,5
875
0
875
878
-3
-253
122
247
90

3,0
1.050
0
1.050
919
131
-169
281
431
92

3,5
1.225
0
1.225
965
260
-90
435
610
96

1,5
450
0
450
778
-328
-478
-253
-178
84

2,0
600
0
600
820
-220
-420
-120
-20
86

2,5
750
0
750
862
-112
-362
13
138
88

3,0
900
0
900
904
-4
-304
146
296
91

RŽ, ekološka pridelava
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi
Pridelek (t/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

350,00 €/t
350,00 €/t
350,00
250,00
400,00
450,00

€/t
€/t
€/t
€/t

OVES, ekološka pridelava
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi
Pridelek (t/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

300,00 €/t
300,00 €/t
300,00
200,00
350,00
400,00

€/t
€/t
€/t
€/t

3,5
1.050
0
1.050
951
99
-251
274
449
94

AJDA
Žetev pri 20 % vlagi, strniščni posevek, gnojenje je upoštevano kot strošek predhodno dodanih rastlinskih hranil
Pridelek (t/ha)
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
Prihodek od prodaje
410,00 €/t
287
369
451
533
615
Proračunska plačila (REG)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
410,00 €/t
287
369
451
533
615
SPREMENLJIVI STROŠKI
470
494
517
541
564
POKRITJE pri ceni
410,00 €/t
-183
-125
-66
-8
51
Pokritje pri ceni
369,00 €/t
-212
-162
-112
-61
-11
Pokritje pri ceni
451,00 €/t
-155
-88
-21
45
112
Pokritje pri ceni
492,00 €/t
-126
-51
24
99
174
Vstopni DDV
47
48
50
51
53
3
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AJDA, ekološka pridelava
Žetev pri 20 % vlagi, strniščni posevek, gnojenje je upoštevano kot strošek predhodno dodanih rastlinskih hranil
Pridelek (t/ha)
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
Prihodek od prodaje
750,00 €/t
525
675
825
975
1.125
Proračunska plačila (REG, EK)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
750,00 €/t
525
675
825
975
1.125
SPREMENLJIVI STROŠKI
800
828
856
885
913
POKRITJE pri ceni
750,00 €/t
-275
-153
-31
90
212
Pokritje pri ceni
675,00 €/t
-327
-221
-114
-7
100
Pokritje pri ceni
825,00 €/t
-222
-86
51
188
325
Pokritje pri ceni
900,00 €/t
-170
-18
134
285
437
Vstopni DDV
85
86
88
89
91

KORUZA ZA ZRNJE
Koruznico sesekljamo in zaorjemo, spravilo pri 27% vlagi
Pridelek suhe koruze - zrnje (t/ha)
Vrednost pridelka
130,00 €/t
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK pri ceni
130,00 €/t
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
130,00 €/t
Pokritje pri ceni
110,00 €/t
Pokritje pri ceni
150,00 €/t
Pokritje pri ceni
170,00 €/t
Vstopni DDV

6,0
780
0
780
988
-208
-328
-88
32
83

7,0
910
0
910
1.061
-151
-291
-11
129
89

8,0
1.040
0
1.040
1.142
-102
-262
58
218
97

9,0
1.170
0
1.170
1.214
-44
-224
136
316
103

10,0
1.300
0
1.300
1.287
13
-187
213
413
109

4,0
€/t 1.200
0
€/t 1.200
991
€/t
209
€/t -191
€/t
409
€/t
609
104

5,0
1.500
0
1.500
1.073
427
-73
677
927
110

6,0
1.800
0
1.800
1.166
634
34
934
1.234
118

7,0
2.100
0
2.100
1.248
852
152
1.202
1.552
124

8,0
2.400
0
2.400
1.330
1.070
270
1.470
1.870
130

8,0
0
849
849
106
89

9,5
0
893
893
94
93

11,0
0
947
947
86
99

12,5
0
991
991
79
104

14,0
0
1.036
1.036
74
108

KORUZA ZA ZRNJE, ekološka pridelava
Koruznico sesekljamo in zaorjemo, spravilo pri 27% vlagi
Pridelek suhe koruze - zrnje (t/ha)
Vrednost pridelka
300,00
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
300,00
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
300,00
Pokritje pri ceni
200,00
Pokritje pri ceni
350,00
Pokritje pri ceni
400,00
Vstopni DDV

SILIRANO KORUZNO ZRNJE
38% vlage v zrnju, 4% izgub pri siliranju
Pridelek siliranega zrnja (t/ha)
Proračunska plačila (REG)
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t zrnja
Vstopni DDV
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KORUZA ZA SILAŽO
0,187 kg ŠE/kg zelene mase, 30% SS
Pridelek koruzne silaže (t/ha)
Proračunska plačila (REG)
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t silaže
Vstopni DDV
Spremenljivi stroški strojev - večje parcele (3b)
Spravilo koruzne silaže v primeru večjih parcel

35,0
0
1.002
1.002
29
108
187
180

40,0
0
1.068
1.068
27
114
190
180

45,0
0
1.142
1.142
25
121
204
180

50,0
0
1.207
1.207
24
127
209
180

55,0
0
1.273
1.273
23
132
213
180

25,0
20,0
3.200
160
0
3.360
3.900
-540
-960
90
720
364

35,0
28,0
4.480
224
0
4.704
4.147
557
-31
1.439
2.321
386

40,0
32,0
5.120
256
0
5.376
4.378
998
326
2.006
3.014
408

45,0
36,0
5.760
288
0
6.048
4.566
1.482
726
2.616
3.750
426

50,0
40,0
6.400
320
0
6.720
4.706
2.014
1.174
3.274
4.534
441

20,0
16,0
5.120
256
0
5.376
4.173
1.203
531
2.211
3.219
388

25,0
20,0
6.400
320
0
6.720
4.341
2.379
1.539
3.639
4.899
401

30,0
24,0
7.680
384
0
8.064
4.571
3.493
2.485
5.005
6.517
420

35,0
28,0
8.960
448
0
9.408
4.746
4.662
3.486
6.426
8.190
434

KROMPIR
20% krompirja je za krmo
Skupaj pridelek (t/ha)
Pridelek jedilnega krompirja za prodajo (t/ha)
Prihodek - jedilni krompir
160,00
Prihodek - krmni krompir
32,00
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK SKUPAJ
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
160,00
Pokritje pri ceni
140,00
Pokritje pri ceni
190,00
Pokritje pri ceni
220,00
Vstopni DDV

€/t
€/t

€/t
€/t
€/t
€/t

KROMPIR, ekološka pridelava
20% krompirja je za krmo
Skupaj pridelek (t/ha)
Pridelek jedilnega krompirja za prodajo (t/ha)
Prihodek - jedilni krompir
320,00
Prihodek - krmni krompir
64,00
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK SKUPAJ
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
320,00
Pokritje pri ceni
280,00
Pokritje pri ceni
380,00
Pokritje pri ceni
440,00
Vstopni DDV

€/t
€/t

€/t
€/t
€/t
€/t

15,0
12,0
3.840
192
0
4.032
3.995
37
-467
793
1.549
374

ZGODNJI KROMPIR
Skupaj pridelek (t/ha)
Pridelek jedilnega krompirja za prodajo (t/ha)
Prihodek - jedilni krompir
230,00
Prihodek - krmni krompir
32,00
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK SKUPAJ
SPREMENLJIVI STROŠKI
Pokritje pri ceni
210,00
Pokritje pri ceni
270,00
Pokritje pri ceni
300,00
Vstopni DDV

€/t
€/t

€/t
€/t
€/t

10,0
9,5
2.185
16
0
2.201
4.232
-2.216
-1.640
-1.352
479

15,0
14,3
3.278
24
0
3.302
4.406
-1.382
-518
-86
495

20,0
18,0
4.140
64
0
4.204
4.596
-732
372
924
514

25,0
22,5
5.175
80
0
5.255
4.765
65
1.445
2.135
530

30,0
27,0
6.210
96
0
6.306
4.912
884
2.540
3.368
541
5
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ZGODNJI KROMPIR, ekološka pridelava
Skupaj pridelek (t/ha)
Pridelek jedilnega krompirja za prodajo (t/ha)
Prihodek - jedilni krompir
460,00
Prihodek - krmni krompir
32,00
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK SKUPAJ
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
460,00
Pokritje pri ceni
420,00
Pokritje pri ceni
540,00
Pokritje pri ceni
600,00
Vstopni DDV

€/t
€/t

€/t
€/t
€/t
€/t

10,0
9,5
4.370
16
0
4.386
4.701
-315
-669
483
1.059
518

15,0
14,3
6.555
24
0
6.579
4.938
1.641
1.110
2.838
3.702
535

20,0
18,0
8.280
64
0
8.344
5.146
3.198
2.582
4.790
5.894
550

25,0
22,5
10.350
80
0
10.430
5.374
5.056
4.286
7.046
8.426
566

30,0
27,0
12.420
96
0
12.516
5.579
6.937
6.013
9.325
10.981
578

1,7
425
0
425
636
-211
-245
-177
-143
60

2,2
550
0
550
774
-224
-268
-180
-136
72

2,7
675
0
675
868
-193
-247
-139
-85
79

3,2
800
0
800
934
-134
-198
-70
-6
83

3,7
925
0
925
995
-70
-144
4
78
87

1,0
0,4
1.160
0
1.160
1.489
-329
-409
-249
-169
96

1,5
0,6
1.740
0
1.740
1.999
-259
-379
-139
-19
117

2,0
0,8
2.320
0
2.320
2.455
-135
-295
25
185
134

2,5
1,0
2.900
0
2.900
2.876
24
-176
224
424
148

3,0
1,2
3.480
0
3.480
3.297
183
-57
423
663
162

2
30,0
6,3
0
494
494
78
55

3
35,0
7,3
0
587
587
80
68

3
40,0
8,3
0
641
641
77
74

4
45,0
9,4
0
740
740
79
87

4
50,0
10,4
0
794
794
76
92

OLJNA OGRŠČICA
Žetev pri 14% vlagi
Pridelek (t/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

250,00 €/t
250,00 €/t
250,00
230,00
270,00
290,00

€/t
€/t
€/t
€/t

BUČE
Osemenje (mezdra) ostane na njivi
Pridelek mokrih semen (t/ha)
Pridelek suhih semen (t/ha)
Vrednost pridelka (suha semena) pri ceni
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

2.900 €/t
2.900 €/t
2.900
2.700
3.100
3.300

€/t
€/t
€/t
€/t

MRVA, sušena na tleh
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek mrve (t/ha)
Proračunska plačila (REG)
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t pridelka
Vstopni DDV
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MRVA, sušena na tleh, ekološka pridelava
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek mrve (t/ha)
Proračunska plačila (REG, EK)
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t pridelka
Vstopni DDV

1
22,0
4,6
0
348
348
76
38

2
29,0
6,0
0
463
463
77
53

2
32,0
6,7
0
501
501
75
57

3
35,0
7,3
0
573
573
79
67

3
40,0
8,3
0
627
627
76
73

MRVA, sušena na tleh, primorsko-kraško območje
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek mrve (t/ha)
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

86,60 €/t

86,60 €/t
77,94 €/t
95,26 €/t

1
9,5
2,0
0
173
65
33
108
91
125
13

2
19,2
4,0
0
346
315
79
31
-3
66
42

1
9,5
2,0
0
174
66
33
108
90
125
13

2
19,2
4,0
0
349
317
79
32
-3
67
42

MRVA, sušena na tleh, primorsko-kraško območje, ekološka pridelava
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek mrve (t/ha)
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

87,13 €/t

87,13 €/t
78,42 €/t
95,84 €/t

MRVA, sušena na tleh, baliranje
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 18 kg mrve
Število košenj
2
3
Pridelek zelinja (t/ha)
30,0
35,0
Pridelek mrve (t/ha)
6,3
7,3
Proračunska plačila (REG)
0
0
PRIHODEK pri ceni
87,34 €/t
550
638
SPREMENLJIVI STROŠKI
586
694
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve
93
95
POKRITJE pri ceni
87,34 €/t
-36
-57
Pokritje pri ceni
78,61 €/t
-91
-121
Pokritje pri ceni
96,07 €/t
19
7
Pokritje pri ceni
104,81 €/t
74
71
Vstopni DDV
61
74

3
40,0
8,3
0
725
763
92
-38
-111
34
107
80

4
45,0
9,4
0
821
878
93
-57
-139
25
107
95

4
50,0
10,4
0
908
947
91
-39
-130
52
143
101
7
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MRVA, sušena na tleh, baliranje, ekološka pridelava
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 18 kg mrve
Število košenj
1
Pridelek zelinja (t/ha)
22,0
Pridelek mrve (t/ha)
4,6
Proračunska plačila (REG, EK)
0
PRIHODEK pri ceni
87,70 €/t
403
SPREMENLJIVI STROŠKI
416
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve
90
POKRITJE pri ceni
87,70 €/t
-12
Pokritje pri ceni
78,93 €/t
-53
Pokritje pri ceni
96,47 €/t
28
Pokritje pri ceni
105,24 €/t
69
Vstopni DDV
42

2
29,0
6,0
0
526
551
92
-25
-78
27
80
58

2
32,0
6,7
0
588
600
89
-12
-71
47
106
62

3
35,0
7,3
0
640
681
93
-40
-104
24
88
73

3
40,0
8,3
0
728
749
90
-21
-94
51
124
80

MRVA, sušena na tleh, baliranje, primorsko-kraško območje
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 18 kg mrve
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek mrve (t/ha)
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK pri ceni
102,74
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve
POKRITJE pri ceni
102,74
Pokritje pri ceni
92,47
Pokritje pri ceni
113,01
Vstopni DDV

1
9,5
2,0
0
205
95
47
111
90
131
14

€/t

€/t
€/t
€/t

2
19,2
4,0
0
411
374
93
37
-4
78
45

MRVA, sušena na tleh, baliranje, primorsko-kraško območje, ekološka pridelava
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 18 kg mrve
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek mrve (t/ha)
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
103,27
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve
POKRITJE pri ceni
103,27
Pokritje pri ceni
92,94
Pokritje pri ceni
113,60
Vstopni DDV

1
9,5
2,0
0
207
96
48
111
90
131
14

€/t

€/t
€/t
€/t

2
19,2
4,0
0
413
376
94
38
-4
79
45

MRVA, dosuševanje s hladnim zrakom
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek mrve (t/ha)
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK pri ceni
76,37 €/t
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve

2
30,0
6,3
0
481
519
82

3
35,0
7,3
0
557
608
83

3
40,0
8,3
0
634
667
80

4
45,0
9,4
0
718
762
81

4
50,0
10,4
0
794
821
79
8
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76,37
68,73
84,00
91,64

€/t
€/t
€/t
€/t

-38
-86
10
58
60

-51
-106
5
61
72

-33
-97
30
93
79

-44
-116
27
99
91

-27
-107
52
132
97

2
32,0
6,7
0
512
522
78
-10
-62
41
92
61

3
35,0
7,3
0
558
588
81
-30
-86
26
81
70

3
40,0
8,3
0
634
647
78
-13
-76
51
114
76

3
35,0
18,0
0
633
633
35
77

3
40,0
20,6
0
700
700
34
85

4
45,0
23,2
0
798
798
34
98

4
50,0
25,8
0
866
866
34
106

2
29,0
14,9
0
508
508
34
61

2
32,0
16,5
0
549
549
33
66

3
35,0
18,0
0
619
619
34
76

3
40,0
20,6
0
687
687
33
84

0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 600 kg silaže
Število košenj
2
3
3
4
Pridelek zelinja (t/ha)
30,0
35,0
40,0
45,0
Pridelek travne silaže (t/ha)
15,5
18,0
20,6
23,2
Proračunska plačila (REG)
0
0
0
0

4
50,0
25,8
0

MRVA, dosuševanje s hladnim zrakom, ekološka pridelava
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek mrve (t/ha)
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

76,40 €/t

76,40
68,76
84,04
91,68

€/t
€/t
€/t
€/t

1
22,0
4,6
0
351
368
80
-17
-52
18
53
42

2
29,0
6,0
0
458
481
80
-23
-68
23
69
56

TRAVNA SILAŽA
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost
Število košenj
2
Pridelek zelinja (t/ha)
30,0
Pridelek travne silaže (t/ha)
15,5
Proračunska plačila (REG)
0
SPREMENLJIVI STROŠKI
536
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
536
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t silaže
35
Vstopni DDV
64

TRAVNA SILAŽA, ekološka pridelava
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost
Število košenj
1
Pridelek zelinja (t/ha)
22,0
Pridelek travne silaže (t/ha)
11,3
Proračunska plačila (REG, EK)
0
SPREMENLJIVI STROŠKI
384
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
384
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t silaže
34
Vstopni DDV
45

TRAVNA SILAŽA, baliranje

9
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PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI / t silaže
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

Št.

57,56 €/t

1.186
1.078
52
108
-11
226
345
106

6495

1.485
1.338
52
147
-2
295
444
132

0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 600 kg silaže
Število košenj
1
2
2
3
Pridelek zelinja (t/ha)
22,0
29,0
32,0
35,0
Pridelek travne silaže (t/ha)
11,3
14,9
16,5
18,0
Proračunska plačila (REG, EK)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
57,77 €/t
653
861
953
1.040
SPREMENLJIVI STROŠKI
591
781
851
949
SPREMENLJIVI STROŠKI / t silaže
52
52
52
53
POKRITJE pri ceni
57,77 €/t
62
80
102
91
Pokritje pri ceni
51,99 €/t
-3
-6
7
-13
Pokritje pri ceni
63,55 €/t
127
166
197
195
Pokritje pri ceni
69,32 €/t
193
252
293
299
Vstopni DDV
56
76
83
95

3
40,0
20,6
0
1.190
1.064
52
126
7
245
364
105

€/t
€/t
€/t
€/t

1.036
963
54
73
-31
177
280
96

Stran
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245
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122

57,56
51,80
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TRAVNA SILAŽA, baliranje, ekološka pridelava

TRAVNA SILAŽA, baliranje, primorsko-kraško območje
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 600 kg silaže
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek travne silaže (t/ha)
Proračunska plačila (REG)
PRIHODEK pri ceni
56,82 €/t
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI / t silaže
POKRITJE pri ceni
56,82 €/t
Pokritje pri ceni
51,14 €/t
Pokritje pri ceni
62,50 €/t
Pokritje pri ceni
68,18 €/t
Vstopni DDV

2
19,2
9,9
0
563
511
52
51
-5
107
164
55

TRAVNA SILAŽA, baliranje, primorsko-kraško območje, ekološka pridelava
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 600 kg silaže
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek travne silaže (t/ha)
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
56,91 €/t
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI / t silaže
POKRITJE pri ceni
56,91 €/t
Pokritje pri ceni
51,22 €/t
Pokritje pri ceni
62,60 €/t
Pokritje pri ceni
68,29 €/t
Vstopni DDV

2
19,2
9,9
0
563
512
52
51
-5
108
164
55
10
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ZELENA KRMA
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS, vsakodnevna košnja, pet odkosov
Pridelek zelinja (t/ha)
30,0
Proračunska plačila (REG)
0
SPREMENLJIVI STROŠKI
588
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
588
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t pridelka
20
Vstopni DDV
78

40,0
0
754
754
19
101

50,0
0
962
962
19
127

60,0
0
1.128
1.128
19
149

70,0
0
1.295
1.295
18
172

28,0
0
625
625
22
89

35,0
0
804
804
23
113

42,0
0
942
942
22
133

49,0
0
1.079
1.079
22
153

ZELENA KRMA, ekološka pridelava
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS, vsakodnevna košnja, pet odkosov
Pridelek zelinja (t/ha)
21,0
Proračunska plačila (REG, EK)
0
SPREMENLJIVI STROŠKI
487
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
487
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t pridelka
23
Vstopni DDV
69

KRMNA REPICA (PERKO), zelena krma, strniščni dosevek
0,08 kg ŠE /kg zelinja
Pridelek zelinja (t/ha)
Proračunska plačila (REG)
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t zelinja
Vstopni DDV

20,0
0
499
499
25
62

30,0
0
666
666
22
81

40,0
0
835
835
21
101

pomladi
25,0
0
474
474
19
56

SKUPAJ
45,0
0
853
853
19
101

pomladi
25,0
13,0
0
490
490
38
49

SKUPAJ
45,0
22,3
0
871
871
39
87

MNOGOCVETNA LJULJKA, zelena krma, strniščni dosevek
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 18 % SS
Odkos
Pridelek zelinja (t/ha)
Proračunska plačila (REG)
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t zelinja
Vstopni DDV

jeseni
20,0
0
379
379
19
45

MNOGOCVETNA LJULJKA, silaža, strniščni dosevek
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 18% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost
Odkos
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek silaže (t/ha)
Proračunska plačila (REG)
SPREMENLJIVI STROŠKI
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t silaže
Vstopni DDV

jeseni
20,0
9,3
0
381
381
41
38
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LUCERNA, baliranje, ekološka pridelava
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 600 kg silaže
Število košenj
3
3
4
4
Pridelek zelinja (t/ha)
18,0
35,0
40,0
45,0
Pridelek silaže - lucerne (t/ha)
9,3
18,0
20,6
23,2
Proračunska plačila (REG, EK)
0
0
0
0
57,67 €/t
PRIHODEK pri ceni
536
1.038
1.188
1.338
SPREMENLJIVI STROŠKI
787
982
1.080
1.149
SPREMENLJIVI STROŠKI / t silaže
85
55
52
50
POKRITJE pri ceni
57,67 €/t
-250
56
108
189
Pokritje pri ceni
51,90 €/t
-304
-48
-11
56
Pokritje pri ceni
63,44 €/t
-197
160
227
323
Pokritje pri ceni
69,20 €/t
-143
263
346
457
Vstopni DDV
87
104
115
122

5
50,0
25,8
0
1.488
1.271
49
217
68
366
514
135

ČRNA DETELJA, mulčenje, ekološka pridelava
Število košenj
Pridelek zelinja (t/ha)
Pridelek dušika (kg/ha)
Proračunska plačila (REG, EK)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

0,81 €/kg
0,81
0,73
0,89
0,97

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

2
35,0
154
0
125
558
-433
-445
-421
-524
60

2
40,0
176
0
143
587
-444
-458
-430
-548
63

2
45,0
198
0
160
616
-456
-471
-440
-572
65

3
50,0
220
0
178
663
-485
-503
-467
-615
71

3
55,0
242
0
196
692
-496
-516
-477
-639
74

30,0
0
311
311
10
35

40,0
0
376
376
9
41

50,0
0
441
441
9
46

60,0
0
506
506
8
52

30,0
0
312
312
10
35

40,0
0
377
377
9
41

50,0
0
442
442
9
47

60,0
0
507
507
8
52

PAŠA
0,14 kg ŠE/kg zelinja, 17% SS, 6 obhodov, vključen je premik živine
Pridelek zelinja (t/ha)
20,0
0
Proračunska plačila (REG)
SPREMENLJIVI STROŠKI
246
SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila
246
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t paše
12
Vstopni DDV
29

PAŠA, ekološka pridelava
0,14 kg ŠE/kg zelinja, 17% SS, 6 obhodov, vključen je premik živine
Pridelek zelinja (t/ha)
20,0
Proračunska plačila (REG, EK)
0
SPREMENLJIVI STROŠKI
247
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila
247
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t paše
12
Vstopni DDV
29

12

Stran

6498 /

Št.

55 / 24. 7. 2015

Uradni list Republike Slovenije

STRANSKI PRIDELKI PRI POLJEDELSTVU
IN ŽIVINOREJI
HLEVSKI GNOJ

Vrednost za 1 t
Prihodek - relativna vrednost govejega gnoja
Prihodek - relativna vrednost prašičjega gnoja
Prihodek - relativna vrednost ovčjega in kozjega gnoja
a) manjše parcele
Spremenljivi stroški strojev (1)
Pokritje za goveji gnoj
Pokritje za prašičji gnoj
Pokritje za ovčji in kozji gnoj
Tržna cena gnoja je od 15 do 25 €/t

GNOJEVKA, GNOJNICA

Vrednost za 1 m³
Prihodek - relativna vrednost goveje gnojevke
Prihodek - relativna vrednost goveje gnojnice
Prihodek - relativna vrednost prašičje gnojevke
a) manjše parcele
Spremenljivi stroški strojev (1)
Pokritje za govejo gnojevko (1 m³)
Pokritje za govejo gnojnico (1 m³)
Pokritje za prašičjo gnojevko (1 m³)

€/t
8,70
8,92
9,97
2,12
6,58
6,79
7,84

€/m³
7,44
6,00
6,50
1,36
6,07
4,64
5,13

b) večje parcele

b) večje parcele

€/t
8,70
8,92
9,97
1,58
7,12
7,33
8,39

€/m³
7,44
6,00
6,50
0,85
6,59
5,15
5,65

SLAMA, v razsutem stanju
Spravilo slame z nakladalno prikolico
Pridelek (kg/ha)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

27,00 €/t
27,00 €/t
24,00 €/t
30,00 €/t

1000
27
22
5
2
8
2

2000
54
44
10
4
16
4

3000
81
66
15
6
24
6

4000
108
88
20
8
32
9

1000
60
53
7
2
12
2

2000
120
106
14
4
24
3

3000
180
159
21
6
36
5

4000
240
212
28
8
48
6

1000
65
63
2
-3
7
2

2000
130
126
4
-6
14
3

3000
195
189
6
-9
21
5

4000
260
251
9
-11
29
6

SLAMA, balirana v male štirioglate bale
Prodaja balirane slame, 10 - 12 kg/balo
Pridelek (kg/ha)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

60,00 €/t
60,00 €/t
55,00 €/t
65,00 €/t

SLAMA, balirana v valjaste bale
Prodaja balirane slame, 150 - 170 kg/balo, 120 cm premera
Pridelek (kg/ha)
PRIHODEK pri ceni
65,00 €/t
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
65,00 €/t
Pokritje pri ceni
60,00 €/t
Pokritje pri ceni
70,00 €/t
Vstopni DDV
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ŽIVINOREJA
KRAVE, njivsko območje
2.500 kg mleka iz osnovne krme, 650 kg težka krava, uporabnost krave 5 let, 500 kg mleka spijejo teleta,
0,9 telet na leto, prodaja telet pri teži 120 kg
Mlečnost (kg/kravo,leto)
3.500
4.000
4.500
5.000
Mleko
0,28 €/kg
980
1.120
1.260
1.400
Tele
108 kg
3,00 €/kg
324
324
324
324
Izločena krava
130 kg
0,85 €/kg
111
111
111
111
Proračunska plačila (POŽ)
0
0
0
0
PRIHODEK na kravo pri ceni mleka
0,28 €/kg
1.415
1.555
1.695
1.835
SPREMENLJIVI STROŠKI
1.123
1.163
1.211
1.250
POKRITJE na kravo pri ceni mleka
0,28 €/kg
292
391
484
584
Pokritje pri ceni mleka
0,30 €/kg
353
462
565
675
Pokritje pri ceni mleka
0,26 €/kg
231
320
403
493
Vstopni DDV
90
94
98
102

5.500
1.540
324
111
0
1.975
1.292
682
783
581
105

KRAVE, travnato območje
3.000 kg mleka iz osnovne krme, 650 kg težka krava, uporabnost krave 5 let, 500 kg mleka spijejo teleta,
0,9 telet na leto, prodaja telet pri teži 120 kg
Mlečnost (kg/kravo,leto)
4.000
4.500
5.000
5.500
Mleko
0,28 €/kg
1.120
1.260
1.400
1.540
Tele
108 kg
3,00 €/kg
324
324
324
324
Izločena krava
130 kg
0,85 €/kg
111
111
111
111
Proračunska plačila (POŽ)
0
0
0
0
PRIHODEK na kravo pri ceni mleka
0,28 €/kg
1.555
1.695
1.835
1.975
SPREMENLJIVI STROŠKI
1.135
1.194
1.250
1.310
POKRITJE na kravo pri ceni mleka
0,28 €/kg
420
500
584
665
Pokritje pri ceni mleka
0,30 €/kg
491
581
675
766
Pokritje pri ceni mleka
0,26 €/kg
349
419
493
564
Vstopni DDV
93
98
103
108

6.000
1.680
324
111
0
2.115
1.371
743
854
632
113

KRAVE, mlečna pasma
3.500 kg mleka iz osnovne krme, 550 kg težka krava, 500 kg mleka spijejo teleta, 0,9 telet na leto, prodaja
telet pri teži 120 kg
Mlečnost (kg/kravo,leto)
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
Uporabnost krave (leta)
5
4,5
4,5
4
4
Mleko
0,28 €/kg
1.680
1.820
1.960
2.100
2.240
Tele
108 kg
2,48 €/kg
268
268
268
268
268
Izločena krava
0,85 €/kg
94
104
104
117
117
Proračunska plačila (POŽ)
0
0
0
0
0
PRIHODEK na kravo pri ceni mleka
0,28 €/kg
2.041
2.192
2.332
2.485
2.625
SPREMENLJIVI STROŠKI
1.360
1.452
1.514
1.621
1.687
POKRITJE na kravo pri ceni mleka
0,28 €/kg
682
740
817
864
937
Pokritje pri ceni mleka
0,30 €/kg
793
861
948
1.005
1.088
Pokritje pri ceni mleka
0,26 €/kg
571
619
686
723
786
Vstopni DDV
112
120
126
135
141

14
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KRAVE DOJILJE
Reja krav dojilj eno leto in pitanje telet do 380 kg, pitanje 10 mesecev, 0,9 telet na leto, čas rabe krave 6 let
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)
3,05
3,10
3,15
3,20
3,25
Cena pitanca (€/kg žive mase)
1,62
1,64
1,67
1,70
1,72
Goveji pitanec
181 kg toplih klavnih polovic
552
561
570
579
588
Izločena krava
100 kg
0,85 €/kg
85
85
85
85
85
Proračunska plačila (DPŽG,PPB,POŽ)
0
0
0
0
0
PRIHODEK na kravo dojiljo
637
646
655
664
673
SPREMENLJIVI STROŠKI
758
758
758
759
759
POKRITJE na kravo dojiljo
-121
-112
-103
-94
-86
Vstopni DDV
81
81
81
81
81

KRAVE DOJILJE, ekološka pridelava
Reja krav dojilj eno leto in pitanje telet do 380 kg, pitanje 10 mesecev, 0,9 telet na leto, čas rabe krave 6 let
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)
3,05
3,10
3,15
3,20
Cena pitanca (€/kg žive mase)
1,62
1,64
1,67
1,70
Goveji pitanec
181 kg toplih klavnih polovic
552
561
570
579
Izločena krava
100 kg
0,85 €/kg
85
85
85
85
Proračunska plačila (DPŽG,PPB,POŽ)
0
0
0
0
PRIHODEK na kravo dojiljo
637
646
655
664
SPREMENLJIVI STROŠKI
748
748
748
748
POKRITJE na kravo dojiljo
-111
-102
-93
-84
Vstopni DDV
81
81
81
81

3,25
1,72
588
85
0
673
748
-75
81

KRAVE DOJILJE, primorsko-kraško območje
Reja krav dojilj eno leto in pitanje telet do 250 kg, pitanje 6,5 mesecev, 0,9 telet na leto, uporabnost krave 7 let
Cena pitanca (€/kg)
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
Goveji pitanec
198 kg
376
386
396
406
416
Izločena krava
86 kg 0,85 €/kg
73
73
73
73
73
Izločen bik
12 kg 0,85 €/kg
10
10
10
10
10
Proračunska plačila (DPŽG,POŽ)
0
0
0
0
0
PRIHODEK na kravo dojiljo
460
469
479
489
499
SPREMENLJIVI STROŠKI
364
364
365
365
365
POKRITJE na kravo dojiljo
95
105
115
124
134
Vstopni DDV
47
47
47
47
47

TELICE
Vzreja od 120 do 550 kg, vzreja 22,5 mesecev, prirast 650 g/dan
Cena telice (€/telico)
1.100
Telica
1.100
Proračunska plačila (POŽ)
0
PRIHODEK na telico
1.100
SPREMENLJIVI STROŠKI
897
POKRITJE na telico pri ceni teleta
2,56 €/kg
203
Pokritje pri ceni teleta
2,46 €/kg
215
Pokritje pri ceni teleta
2,66 €/kg
191
Vstopni DDV
82

1.200
1.200
0
1.200
900
300
312
288
82

1.300
1.300
0
1.300
903
397
409
385
82

1.400
1.400
0
1.400
906
494
506
482
82

15

1.500
1.500
0
1.500
909
591
603
579
82
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GOVEJI PITANCI, travnato območje
Pitanje od 120 do 550 kg, pitanje 16,7 mesecev, prirast 850 g/dan
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)
2,77
Cena pitanca (€/kg žive mase)
1,50
Goveji pitanec
300 kg toplih klavnih polovic 831
Proračunska plačila (PPB, POŽ)
0
PRIHODEK na pitanca
831
SPREMENLJIVI STROŠKI
972
POKRITJE na pitanca pri ceni teleta
3,15 €/kg
-141
Pokritje pri ceni teleta
2,90 €/kg
-111
Pokritje pri ceni teleta
3,10 €/kg
-135
Vstopni DDV
88

2,82
1,52
846
0
846
973
-127
-97
-121
88

2,87
1,55
861
0
861
974
-113
-83
-107
88

2,92
1,58
876
0
876
974
-98
-68
-92
88

2,97
1,60
891
0
891
975
-84
-54
-78
88

GOVEJI PITANCI, srednje intenzivno pitanje
Pitanje od 120 do 550 kg, pitanje 15,9 mesecev, prirast 900 g/dan
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)
Cena pitanca (€/kg žive mase)
Goveji pitanec
300 kg toplih klavnih polovic
Proračunska plačila (PPB, POŽ)
PRIHODEK na pitanca
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE na pitanca pri ceni teleta
3,15 €/kg
Pokritje pri ceni teleta
2,90 €/kg
Pokritje pri ceni teleta
3,10 €/kg
Vstopni DDV

2,77
1,50
831
0
831
923
-92
-62
-86
80

2,82
1,52
846
0
846
923
-77
-47
-71
80

2,87
1,55
861
0
861
924
-63
-33
-57
80

2,92
1,58
876
0
876
925
-49
-19
-43
80

2,97
1,60
891
0
891
925
-34
-4
-28
80

GOVEJI PITANCI, intenzivno pitanje s koruzno silažo
Pitanje od 120 do 600 kg, pitanje 15,2 mesecev, prirast 1.050 g/dan
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)
Cena pitanca (€/kg žive mase)
Goveji pitanec
330 kg toplih klavnih polovic
Proračunska plačila (PPB, POŽ)
PRIHODEK na pitanca
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE na pitanca pri ceni teleta
3,15 €/kg
Pokritje pri ceni teleta
3,05 €/kg
Pokritje pri ceni teleta
3,25 €/kg
Vstopni DDV

2,77
1,50
914
0
914
950
-36
-24
-48
84

2,82
1,52
931
0
931
951
-20
-8
-32
84

2,87
1,55
947
0
947
952
-4
8
-16
84

2,92
1,58
964
0
964
952
11
23
-1
84

2,97
1,60
980
0
980
953
27
39
15
84

GOVEJI PITANCI, intenzivno fazno pitanje od 120 do 250 kg
Pitanje od 120 do 250 kg, pitanje 4,6 mesecev, prirast 950 g/dan
Cena pitanca (€/kg)
Goveji pitanec
250 kg
Proračunska plačila (POŽ)
PRIHODEK na pitanca
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE na pitanca pri ceni teleta
3,15 €/kg
Pokritje pri ceni teleta
2,90 €/kg
Pokritje pri ceni teleta
3,10 €/kg
Vstopni DDV

2,35
588
0
588
604
-17
13
-11
50

2,40
600
0
600
606
-6
24
0
50

2,45
613
0
613
607
6
36
12
50

2,50
625
0
625
608
17
47
23
50
16

2,55
638
0
638
609
29
59
35
50
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GOVEJI PITANCI, intenzivno fazno pitanje od 250 do 600 kg
Pitanje od 250 do 600 kg, pitanje 10,8 mesecev, prirast 1080 g/dan
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)
Cena pitanca (€/kg žive mase)
Pitanec
330 kg toplih klavnih polovic
Proračunska plačila (PPB)
PRIHODEK na pitanca
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE na pitanca pri ceni teleta
2,45 €/kg
Pokritje pri ceni teleta
2,35 €/kg
Pokritje pri ceni teleta
2,55 €/kg
Vstopni DDV

2,77
1,50
914
0
914
1039
-125
-100
-150
91

2,82
1,52
931
0
931
1039
-108
-83
-133
91

2,87
1,55
947
0
947
1040
-92
-67
-117
91

2,92
1,58
964
0
964
1040
-76
-51
-101
91

2,97
1,60
980
0
980
1040
-60
-35
-85
91

2,30
116
7
1
0
124
129
-5
-23
32
57
13

2,40
121
7
1
0
129
130
-1
-20
38
64
13

2,50
126
7
1
0
134
131
3
-17
44
71
13

2,60
131
7
1
0
139
131
7
-13
50
78
13

2,70
136
7
1
0
144
132
12
-10
56
85
13

2,70
136
7
1
0
144
152
-8
-30
35
63
15

2,80
141
7
1
0
149
153
-4
-26
41
70
15

OVCE, prireja mesa
1,8 jagnjeta na leto, prodaja jagnjet pri teži 28 kg, uporabnost ovce 5 let
Cena jagnjet (€/kg žive teže)
Jagnjeta
28 kg
1,8 kos
Izločena ovca
15 kg
0,45 €/kg
Izločeni oven
2,6 kg
0,45 €/kg
Proračunska plačila (DPOK, POME, POŽ)
1,8 kos
PRIHODEK na ovco pri proizvodnji jagnjet na leto
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE na ovco pri proizvodnji jagnjet na leto
1,8 kos
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto
1,5 kos
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto
2,4 kos
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto
2,8 kos
Vstopni DDV

OVCE, prireja mesa, ekološka pridelava
1,8 jagnjeta na leto, prodaja jagnjet pri teži 28 kg, uporabnost ovce 7 let
Cena jagnjet (€/kg žive teže)
2,40
Jagnjeta
28 kg
1,8 kos
121
Izločena ovca
15 kg
0,45 €/kg
7
Izločeni oven
2,6 kg
0,45 €/kg
1
Proračunska plačila (DPOK, POME, POŽ)
0
1,8 kos
PRIHODEK na ovco pri proizvodnji jagnjet na leto
129
SPREMENLJIVI STROŠKI
150
POKRITJE na ovco pri proizvodnji jagnjet na leto
1,8 kos
-22
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto
1,5 kos
-40
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto
2,4 kos
17
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto
2,8 kos
42
Vstopni DDV
15

2,50
126
7
1
0
134
151
-17
-37
23
49
15

2,60
131
7
1
0
139
152
-13
-33
29
56
15

17

Uradni list Republike Slovenije

Št.

55 / 24. 7. 2015 /

Stran

6503

OVCE, prireja mleka (sirjenje)
50 l mleka spije 1 jagnje, 6 l mleka za 1 kg sira, 24 l sirotke za 1 kg albuminske skute, plodnost 1,2 jagnjet na
leto, prodaja jagnjet pri teži 16 kg, uporabnost ovce 5 let
Mlečnost (l/ovco, leto)
140
180
220
260
300
Proizvodnja sira (kg/ovco, leto)
23,33
30,00
36,67
43,33
50,00
Proizvodnja albuminske skute (kg/ovco, leto)
4,86
6,25
7,64
9,03
10,42
Sir
15,00 €/kg
350
450
550
650
750
Albuminska skuta
8,00 €/kg
39
50
61
72
83
Jagnjeta
16 kg
2,55 €/kg
49
49
49
49
49
Izločena ovca
11 kg
0,45 €/kg
5
5
5
5
5
Izločeni oven
2,3 kg
0,45 €/kg
1
1
1
1
1
Proračunska plačila (DPOK, POML, POŽ)
0
0
0
0
0
15,00 €/kg
PRIHODEK na ovco pri ceni sira
444
555
666
777
888
SPREMENLJIVI STROŠKI
315
335
355
375
395
POKRITJE na ovco pri ceni sira
15,00 €/kg
129
220
311
402
493
Pokritje pri ceni sira
14,00 €/kg
115
200
284
368
453
Pokritje pri ceni sira
16,00 €/kg
142
240
337
435
533
Vstopni DDV
17
20
22
25
28

KOZE, prireja mleka (sirjenje)
50 l mleka spije en kozlič, 12 l mleka za 1 kg sira, plodnost 1,5 kozličev na leto, prodaja kozličev pri teži 15 kg,
uporabnost koze 5 let
Mlečnost (l/kozo,leto)
250
350
450
550
650
Proizvodnja sira (kg/kozo, leto)
20,8
29,2
37,5
45,8
54,2
Sir
15,00 €/kg
313
438
563
688
813
Kozliči
15 kg
2,50 €/kg
56
56
56
56
56
Izločena koza
10 kg
0,45 €/kg
5
5
5
5
5
Izločeni kozel
2 kg
0,45 €/kg
1
1
1
1
1
Proračunska plačila (DPOK, PK, POŽ)
0
0
0
0
0
15,00 €/kg
PRIHODEK na kozo pri ceni sira
374
499
624
749
874
SPREMENLJIVI STROŠKI
253
276
303
328
353
POKRITJE na kozo pri ceni sira
15,00 €/kg
121
223
321
422
521
Pokritje pri ceni sira
14,00 €/kg
106
200
289
382
474
Pokritje pri ceni sira
16,00 €/kg
135
246
352
461
569
Vstopni DDV
17
20
23
26
29

PRIREJA PUJSKOV, kupljena krma
Dve prasitvi na leto, pet prasitev na življenjsko dobo
Število pujskov na leto
Tekači
25 kg
1,9
Izločena plemenska svinja
80 kg
0,86
Izločeni merjasec
6,5 kg
0,23
PRIHODEK na pl. svinjo pri ceni tekača
1,9
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE na pl. svinjo pri ceni tekača
1,90
Pokritje pri ceni tekača
1,70
Pokritje pri ceni tekača
1,80
Pokritje pri ceni tekača
2,00
Pokritje pri ceni tekača
2,10
Vstopni DDV

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

16
760
69
1
830
811
19
-61
-21
59
99
72

17
808
69
1
878
829
49
-36
6
91
134
74

18
855
69
1
925
847
78
-12
33
123
168
76

19
903
69
1
973
865
108
13
60
155
203
77

20
950
69
1
1.020
883
137
37
87
187
237
79
18
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PRIREJA PUJSKOV, silirano koruzno zrnje
Dve prasitvi na leto, pet prasitev na življenjsko dobo
Število pujskov na leto
Tekači
25 kg
1,9
Izločena plemenska svinja
80 kg
0,86
Izločeni merjasec
6,5 kg
0,23
PRIHODEK na pl. svinjo pri ceni tekača
1,9
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE na pl. svinjo pri ceni tekača
1,90
Pokritje pri ceni tekača
1,70
Pokritje pri ceni tekača
1,80
Pokritje pri ceni tekača
2,00
Pokritje pri ceni tekača
2,10
Vstopni DDV

16
€/kg 760
€/kg
69
€/kg
1
€/kg 830
767
€/kg 63
€/kg -17
€/kg
23
€/kg 103
€/kg 143
70

17
808
69
1
878
785
93
8
50
135
178
72

18
855
69
1
925
803
122
32
77
167
212
73

19
903
69
1
973
821
152
57
104
199
247
75

20
950
69
1
1.020
839
181
81
131
231
281
77

PITANJE PRAŠIČEV, kupljena krma
Konverzija krme 3,4 kg/kg prirasta, 80 kg prirasta (25 kg do 105 kg ), prirast 650 g/dan, mesnatost 56 %
Cena mesne enote €
0,022
0,024
0,026
0,028
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)
1,23
1,34
1,46
1,57
Cena pitanca (€/kg žive mase)
0,97
1,06
1,15
1,24
Vrednost prašiča 105 kg
102
111
121
130
PRIHODEK na pitanca
102
111
121
130
SPREMENLJIVI STROŠKI
120
120
120
121
POKRITJE na pitanca pri konverziji krme 3,4 kg
-17
-8
1
10
Pokritje pri konverziji krme 3,2 kg
-13
-4
5
14
Pokritje pri konverziji krme 3,7 kg
-22
-13
-5
4
Pokritje pri konverziji krme 4,0 kg
-28
-19
-10
-1
Vstopni DDV
10
10
10
10

0,030
1,68
1,33
139
139
121
18
22
13
8
10

PITANJE PRAŠIČEV, silirano koruzno zrnje
Konverzija krme 3,4 kg/kg prirasta, 80 kg prirasta (25 kg do 105 kg), prirast 650 g/dan, mesnatost 56 %
Cena mesne enote €
0,022
0,024
0,026
0,028
0,030
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)
1,23
1,34
1,46
1,57
1,68
Cena pitanca (€/kg žive mase)
0,97
1,06
1,15
1,24
1,33
Vrednost prašiča 105 kg
102
111
121
130
139
PRIHODEK na pitanca
102
111
121
130
139
SPREMENLJIVI STROŠKI
114
114
115
115
115
POKRITJE na pitanca pri konverziji krme 3,4 kg
-12
-3
6
15
24
Pokritje pri konverziji krme 3,2 kg
-8
1
10
19
28
Pokritje pri konverziji krme 3,7 kg
-16
-7
1
10
19
Pokritje pri konverziji krme 4,0 kg
-21
-13
-4
5
14
Vstopni DDV
10
10
10
10
10

19
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POSTRVI
Za 1000 kg proizvedenih postrvi, pitanje od 10 g do 250 g , pitanje traja 12 mesecev, gostota naselitve v
bazenu je 40-45 kg postrvi /m3, izgube v času vzreje so 20 %, konverzija krme 1,1 kg/kg prirasta
Odkupna cena postrvi €/kg
1,80
2,10
2,40
2,70
Prodaja postrvi
1000 kg
1.800
2.100
2.400
2.700
PRIHODEK na 1000 kg postrvi
1.800
2.100
2.400
2.700
SPREMENLJIVI STROŠKI
1.824
1.850
1.876
1.902
POKRITJE na 1000 kg postrvi pri konverziji krme 1,1 kg
-24
250
524
798
Pokritje pri konverziji krme
1,0 kg
77
351
625
899
Pokritje pri konverziji krme
1,2 kg
-126
148
422
696
Pokritje pri konverziji krme
1,4 kg
-328
-54
220
494
Vstopni DDV
147
148
150
151

3,00
3.000
3.000
1.928
1.072
1.173
970
768
152

ČEBELE, proizvodnja medu
Vrednosti se nanašajo na panj, letno je potrebno dokupiti 10 % čebelje družine
Proizvodnja medu po panju kg/panj
18
23
Prodaja medu
2,70 €/kg
49
62
Prodaja voska
0,3 kg
3,50 €/kg
1
1
PRIHODEK na panj
50
63
SPREMENLJIVI STROŠKI
36
36
POKRITJE na panj pri ceni medu
2,70 €/kg
13
27
Pokritje na panj pri ceni medu
2,10 €/kg
3
13
Pokritje na panj pri ceni medu
2,40 €/kg
8
20
Pokritje na panj pri ceni medu
3,00 €/kg
19
34
Vstopni DDV
4
4

28
76
1
77
36
40
24
32
49
4

33
89
1
90
36
54
34
44
64
4

38
103
1
104
36
67
45
56
79
4

ČEBELE, proizvodnja medu, neposredna prodaja
Vrednosti se nanašajo na panj, letno je potrebno dokupiti 10 % čebelje družine, prodaja medu v steklenih
kozarcih po 900 g
Proizvodnja medu po panju kg/panj
18 23
28
33
Prodaja medu
5,50 €/kg
99 127
154
182
Prodaja voska
0,3 kg
3,50 €/kg
1
1
1
1
PRIHODEK na panj
100 128
155
183
SPREMENLJIVI STROŠKI
48 52
55
59
POKRITJE na panj pri ceni medu
5,50 €/kg
52 76
100
124
Pokritje na panj pri ceni medu
5,00 €/kg
43 64
86
107
Pokritje na panj pri ceni medu
6,00 €/kg
61 87
114
140
Pokritje na panj pri ceni medu
6,50 €/kg
70 99
128
157
Vstopni DDV
6
7
7
8
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TRAJNI NASADI
GROZDJE, vinorodni deželi Podravje in Posavje
Vertikala, razdalje sajenja 2,3 m x 1 m, 4.350 trsov/ha neto površine vinograda, življenjska doba vinograda
30 let, doba polne rodnosti 27 let, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
5.000
6.000
7.000
8.000
10.000
Vrednost pridelka
0,50 €/kg
2.500
3.000
3.500
4.000
5.000
Proračunska plačila ( IVG)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,50 €/kg
2.500
3.000
3.500
4.000
5.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
3.336
3.477
3.611
3.738
3.983
POKRITJE pri ceni
0,50 €/kg
-836
-477
-111
262
1.017
Pokritje pri ceni
0,30 €/kg
-1.836 -1.677 -1.511
-1.338
-983
Pokritje pri ceni
0,40 €/kg
-1.336 -1.077
-811
-538
17
Pokritje pri ceni
0,60 €/kg
-336
123
589
1.062
2.017
Pokritje pri ceni
0,70 €/kg
164
723
1.289
1.862
3.017
Vstopni DDV
339
347
355
363
379

VINO, vinorodni deželi Podravje in Posavje
Klasična predelava, pnevmatska stiskalnica, prodaja odprtega vina
Pridelek grozdja (kg/ha)
5.000
Pridelek donegovanega vina (l/ha)
3.550
Vrednost vina
1,50 €/l
5.325
Proračunska plačila ( IVG)
0
PRIHODEK pri ceni
1,50 €/l
5.325
SPREMENLJIVI STROŠKI
4.060
POKRITJE pri ceni
1,50 €/l
1.265
Pokritje pri ceni
1,00 €/l
-510
Pokritje pri ceni
1,25 €/l
378
Pokritje pri ceni
1,75 €/l
2.153
Pokritje pri ceni
2,00 €/l
3.040
Vstopni DDV
429

6.000
4.260
6.390
0
6.390
4.307
2.083
-47
1.018
3.148
4.213
450

7.000
4.970
7.455
0
7.455
4.603
2.852
367
1.610
4.095
5.337
482

8.000
5.680
8.520
0
8.520
4.837
3.683
843
2.263
5.103
6.523
504

10.000
7.100
10.650
0
10.650
5.349
5.301
1.751
3.526
7.076
8.851
557

VINO, vinorodni deželi Podravje in Posavje, stekleničeno v litrske steklenice
Vino stekleničeno na avtomatski liniji
Pridelek grozdja (kg/ha)
Pridelek donegovanega vina (l/ha)
Število steklenic (kosov)
Vrednost vina
Proračunska plačila ( IVG)
PRIHODEK pri ceni
SPEMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

1,80 €/kos
1,80 €/kos
1,80
1,30
1,50
2,00
2,20

€/kos
€/kos
€/kos
€/kos
€/kos

5.000
3.550
3.550
6.390
0
6.390
6.056
334
-1.441
-731
1.044
1.754
453

6.000
4.260
4.260
7.668
0
7.668
6.694
974
-1.156
-304
1.826
2.678
479

7.000
4.970
4.970
8.946
0
8.946
7.409
1.537
-948
46
2.531
3.525
516

8.000
5.680
5.680
10.224
0
10.224
8.058
2.166
-674
462
3.302
4.438
543

10.000
7.100
7.100
12.780
0
12.780
9.380
3.400
-150
1.270
4.820
6.240
607
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VINO, vinorodni deželi Podravje in Posavje, stekleničeno v buteljke
Vino stekleničeno na samodejni liniji
Pridelek grozdja (kg/ha)
Pridelek donegovanega vina (l/ha)
Število buteljk (kosov)
Vrednost vina
Proračunska plačila ( IVG)
PRIHODEK pri ceni
SPEMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

8.000
5.680
7.573
26.507
0
26.507
16.436
10.070
2.497
6.284
13.857
21.430
2.288

10.000
7.100
9.467
33.133
0
33.133
19.843
13.290
3.823
8.557
18.023
27.490
2.787

Enošparonska vzgoja, razdalje 2,5 m x 0,8 m, 5.000 trsov/ha, življenjska doba vinograda 30 let,
doba rodnosti 27 let, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
6.000
8.000
10.000
12.000
Vrednost pridelka
0,50 €/kg
3.000
4.000
5.000
6.000
Proračunska plačila (IVG)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,50 €/kg
3.000
4.000
5.000
6.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
3.028
3.349
3.648
3.926
POKRITJE pri ceni
0,50 €/kg
-28
651
1.352
2.074
Pokritje pri ceni
0,30 €/kg
-1.084
-757
-408
-38
Pokritje pri ceni
0,40 €/kg
-556
-53
472
1.018
Pokritje pri ceni
0,60 €/kg
500
1.355
2.232
3.130
Pokritje pri ceni
0,70 €/kg
1.028
2.059
3.112
4.186
Vstopni DDV
297
312
326
340

14.000
7.000
0
7.000
4.178
2.822
358
1.590
4.054
5.286
353

3,50 €/kos
3,50 €/kos
3,50
2,50
3,00
4,00
5,00

€/kos
€/kos
€/kos
€/kos
€/kos

5.000
3.550
4.733
16.567
0
16.567
11.307
5.260
526
2.893
7.626
12.360
1.543

6.000
4.260
5.680
19.880
0
19.880
12.987
6.893
1.213
4.053
9.733
15.413
1.784

7.000
4.970
6.627
23.193
0
23.193
14.745
8.448
1.822
5.135
11.762
18.388
2.042

GROZDJE, vinorodna dežela Primorska

VINO, vinorodna dežela Primorska
Pnevmatska stiskalnica, kontrolirana fermentacija, prodaja odprtega vina
Pridelek grozdja (kg/ha)
6.000
Pridelek donegovanega vina (l/ha)
4.200
Vrednost vina
1,50 €/l
6.300
Proračunska plačila ( IVG)
0
PRIHODEK pri ceni
1,50 €/l
6.300
SPREMENLJIVI STROŠKI
3.695
POKRITJE pri ceni
1,50 €/l
2.605
Pokritje pri ceni
1,00 €/l
579
Pokritje pri ceni
1,30 €/l
1.795
Pokritje pri ceni
1,80 €/l
3.821
Pokritje pri ceni
2,30 €/l
5.848
Vstopni DDV
365

8.000
5.600
8.400
0
8.400
4.208
4.192
1.490
3.111
5.813
8.515
400

10.000
7.000
10.500
0
10.500
4.700
5.800
2.423
4.449
7.827
11.204
436

12.000
8.400
12.600
0
12.600
5.171
7.429
3.376
5.808
9.861
13.914
471
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14.000
9.800
14.700
0
14.700
5.615
9.085
4.357
7.194
11.923
16.651
505
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VINO, vinorodna dežela Primorska, prodaja vina v gostinske lokale
Prodaja vina v inox sodčkih 20l
Pridelek grozdja (kg/ha)
Pridelek donegovanega vina (l/ha)
Vrednost vina
Proračunska plačila ( IVG)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

1,70 €/l
1,70 €/l
1,70
1,50
1,20
2,00
2,40

€/l
€/l
€/l
€/l
€/l

6.000
4.200
7.140
0
7.140
5.044
2.096
1.286
70
3.312
4.933
489

8.000
5.600
9.520
0
9.520
5.973
3.547
2.466
845
5.168
7.330
563

10.000
7.000
11.900
0
11.900
6.879
5.021
3.670
1.643
7.047
9.749
637

12.000
8.400
14.280
0
14.280
7.764
6.516
4.895
2.463
8.948
12.190
710

14.000
9.800
16.660
0
16.660
8.621
8.039
6.147
3.310
10.876
14.659
783

12.000
8.400
11.200
0
39.200
21.346
17.854
12.842
32.890
42.915
3.456

14.000
9.800
13.067
0
45.733
24.474
21.259
15.411
38.804
50.501
3.984

VINO, vinorodna dežela Primorska, stekleničeno v buteljke
vino, stekleničeno na avtomatski liniji
Pridelek grozdja v kg/ha
Pridelek donegovanega vina l/ha
Število buteljk (kosov)
Nadomestila IPG
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

3,50 €/kos
3,50
3,00
5,00
6,00

€/kos
€/kos
€/kos
€/kos

6.000
4.200
5.600
0
19.600
11.815
7.785
5.281
15.297
20.305
1.562

8.000
5.600
7.467
0
26.133
15.014
11.119
7.779
21.140
27.820
2.395

10.000
7.000
9.333
0
32.667
18.191
14.476
10.300
27.004
35.357
2.926

JABOLKA, 1.500 dreves/ha
1.518 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 4,2 m x 1,5 m - 1,6 m, življenjska doba nasada 18 let,
doba rodnosti 17 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Vrednost pridelka
0,23 €/kg
4.600
5.750
6.900
8.050
9.200
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,23 €/kg
4.600
5.750
6.900
8.050
9.200
SPREMENLJIVI STROŠKI
5.816
6.490
7.165
7.838
8.506
POKRITJE pri ceni
0,23 €/kg
-1.216
-740
-265
212
694
Pokritje pri ceni
0,18 €/kg
-2.096
-1.840
-1.585
-1.328
-1.066
Pokritje pri ceni
0,28 €/kg
-336
360
1.055
1.752
2.454
Pokritje pri ceni
0,33 €/kg
544
1.460
2.375
3.292
4.214
Vstopni DDV
566
611
656
701
745

JABOLKA, 2.500 dreves/ha
2.527 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,5 m x 1,0 m - 1,3 m, življenjska doba nasada 18 let, doba

rodnosti 17 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
25.000
30.000
35.000
Vrednost pridelka
0,23 €/kg
5.750
6.900
8.050
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0

40.000
9.200
0
23

50.000
11.500
0
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PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

Št.

0,23 €/kg
0,23
0,18
0,28
0,33

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

5.750
6.546
-796
-1.896
304
1.404
620
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6.900
7.220
-320
-1.640
1.000
2.320
665

8.050
7.893
157
-1.383
1.697
3.237
709
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9.200
8.561
639
-1.121
2.399
4.159
754
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11.500
9.898
1.602
-598
3.802
6.002
842

JABOLKA, 3.000 dreves/ha
3.061 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,3 m x 0,9 m - 1,1 m, življenjska doba nasada 18 let, doba
rodnosti 17 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
30.000
35.000
40.000
45.000
55.000
Vrednost pridelka
0,23 €/kg
6.900
8.050
9.200
10.350
12.650
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,23 €/kg
6.900
8.050
9.200
10.350
12.650
SPREMENLJIVI STROŠKI
6.872
7.482
8.088
8.694
9.905
POKRITJE pri ceni
0,23 €/kg
28
568
1.112
1.656
2.745
Pokritje pri ceni
0,18 €/kg
-1.292
-972
-648
-324
325
Pokritje pri ceni
0,28 €/kg
1.348
2.108
2.872
3.636
5.165
Pokritje pri ceni
0,33 €/kg
2.668
3.648
4.632
5.616
7.585
Vstopni DDV
669
713
758
802
891

JABOLKA, 4.000 dreves/ha
3.968 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,2 m x 0,7 m - 0,9 m, življenjska doba nasada 16 let, doba
rodnosti 15 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
35.000
40.000
45.000
55.000
65.000
Vrednost pridelka
0,23 €/kg
8.050
9.200
10.350
12.650
14.950
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,23 €/kg
8.050
9.200
10.350
12.650
14.950
SPREMENLJIVI STROŠKI
7.229
7.793
8.357
9.486
10.614
POKRITJE pri ceni
0,23 €/kg
821
1.407
1.993
3.164
4.336
Pokritje pri ceni
0,18 €/kg
-719
-353
13
744
1.476
Pokritje pri ceni
0,28 €/kg
2.361
3.167
3.973
5.584
7.196
Pokritje pri ceni
0,33 €/kg
3.901
4.927
5.953
8.004
10.056
Vstopni DDV
719
763
808
896
985

JABOLKA, 4.500 dreves/ha
4.563 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 2,8 m x 0,6 m - 0,9 m, življenjska doba nasada 16 let, doba
rodnosti 15 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
35.000
40.000
45.000
55.000
65.000
Vrednost pridelka
0,23 €/kg
8.050
9.200
10.350
12.650
14.950
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,23 €/kg
8.050
9.200
10.350
12.650
14.950
SPREMENLJIVI STROŠKI
7.059
7.593
8.127
9.196
10.265
POKRITJE pri ceni
0,23 €/kg
991
1.607
2.223
3.454
4.685
Pokritje pri ceni
0,18 €/kg
-549
-153
243
1.034
1.825
Pokritje pri ceni
0,28 €/kg
2.531
3.367
4.203
5.874
7.545
Pokritje pri ceni
0,33 €/kg
4.071
5.127
6.183
8.294
10.405
Vstopni DDV
725
769
814
902
991
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JABOLKA, travniški sadovnjak - ekstenzivna oskrba
179 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 8 m x 7 m, življenjska doba nasada 40 let, doba rodnosti
33 let, v razsutem stanju, prodaja obratu za predelavo
Pridelek (kg/ha)
7.000
10.000
13.000
16.000
19.000
Vrednost pridelka
0,06 €/kg
420
600
780
960
1.140
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,06 €/kg
420
600
780
960
1.140
SPREMENLJIVI STROŠKI
187
224
261
298
335
POKRITJE pri ceni
0,06 €/kg
233
376
519
662
805
Pokritje pri ceni
0,04 €/kg
103
190
277
365
452
Pokritje pri ceni
0,08 €/kg
363
562
761
960
1.159
Pokritje pri ceni
0,10 €/kg
493
748
1.003
1.257
1.512
Vstopni DDV
29
33
37
41
45

JABOLKA, travniški sadovnjak - srednje intenzivna oskrba
179 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 8 m x 7 m, življenjska doba nasada 40 let, doba rodnosti
33 let, v razsutem stanju, prodaja obratu za predelavo
Pridelek (kg/ha)
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
Vrednost pridelka
0,06 €/kg
720
960
1.200
1.440
1.680
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,06 €/kg
720
960
1.200
1.440
1.680
SPREMENLJIVI STROŠKI
601
650
700
749
798
POKRITJE pri ceni
0,06 €/kg
119
310
500
691
882
Pokritje pri ceni
0,04 €/kg
-105
12
128
245
361
Pokritje pri ceni
0,08 €/kg
342
607
872
1.138
1.403
Pokritje pri ceni
0,10 €/kg
565
905
1.244
1.584
1.924
Vstopni DDV
74
79
85
90
95

HRUŠKA, 2.200 dreves/ha
2.198 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,5 m x 1,3 m, življenjska doba nasada 18 let, doba
rodnosti 17 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Vrednost pridelka
0,30 €/kg
6.000
7.500
9.000
10.500
12.000
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,30 €/kg
6.000
7.500
9.000
10.500
12.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
4.680
5.336
5.991
6.646
7.295
POKRITJE pri ceni
0,30 €/kg
1.320
2.164
3.009
3.854
4.705
Pokritje pri ceni
0,25 €/kg
440
1.064
1.689
2.314
2.945
Pokritje pri ceni
0,35 €/kg
2.200
3.264
4.329
5.394
6.465
Pokritje pri ceni
0,40 €/kg
3.080
4.364
5.649
6.934
8.225
Vstopni DDV
439
485
531
577
622

HRUŠKA, 3.000 dreves/ha
3.030 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,3 m x 1,0 m, življenjska doba nasada 18 let, doba
rodnosti 17 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Vrednost pridelka
0,30 €/kg
7.500
9.000
10.500
12.000
13.500
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
25
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PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

Št.

0,30 €/kg
0,30
0,25
0,35
0,40

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

7.500
5.167
2.333
1.233
3.433
4.533
491
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9.000
5.782
3.218
1.898
4.538
5.858
537

10.500
6.394
4.106
2.566
5.646
7.186
582

Stran

12.000
7.002
4.998
3.238
6.758
8.518
628
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13.500
7.610
5.890
3.910
7.870
9.850
673

HRUŠKA, 4.500 dreves/ha
4.464 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,2 m x 0,7 m, življenjska doba nasada 16 let, doba
rodnosti 15 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Vrednost pridelka
0,30 €/kg
9.000
10.500
12.000
13.500
15.000
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,30 €/kg
9.000
10.500
12.000
13.500
15.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
5.666
6.249
6.827
7.405
7.983
POKRITJE pri ceni
0,30 €/kg
3.334
4.251
5.173
6.095
7.017
Pokritje pri ceni
0,25 €/kg
2.014
2.711
3.413
4.115
4.817
Pokritje pri ceni
0,35 €/kg
4.654
5.791
6.933
8.075
9.217
Pokritje pri ceni
0,40 €/kg
5.974
7.331
8.693
10.055
11.417
Vstopni DDV
545
591
636
681
727

BRESKVE
1250 dreves/ha neto površine nasada, namakanje z oroševanjem, razdalje sajenja
doba nasada 12 let, doba rodnosti 9 let, vretenasti grm, kombinirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
10.000
15.000
Breskve za trg
70%
0,80 €/kg
5.600
8.400
Breskve za predelavo
30%
0,29 €/kg
870
1305
Vrednost pridelka
6.470
9.705
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
PRIHODEK pri ceni breskev za trg
0,80 €/kg
6.470
9.705
SPREMENLJIVI STROŠKI
5.250
6.189
POKRITJE pri ceni breskev za trg
0,80 €/kg
1.220
3.516
Pokritje pri ceni
0,60 €/kg
25
1.719
Pokritje pri ceni
1,00 €/kg
2.415
5.314
Pokritje pri ceni
1,20 €/kg
3.610
7.111
Vstopni DDV
434
503

4,0 m x 2,0 m, življenjska
20.000
11.200
1740
12.940
0
12.940
7.128
5.812
3.412
8.212
10.612
572

25.000
14.000
2175
16.175
0
16.175
8.067
8.108
5.105
11.110
14.113
641

30.000
16.800
2610
19.410
0
19.410
9.005
10.405
6.800
14.010
17.615
710

416 dreves/ha neto površine nasada, razdalja sajenja 6 m x 4 m, življenjska doba nasada 30 let,
doba rodnosti 22 let
Pridelek v kg/ha
12.000
15.000
18.000
21.000
Vrednost pridelka
2,00 €/kg
24.000
30.000
36.000
42.000
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
2,00 €/kg
24.000
30.000
36.000
42.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
19.750
23.155
26.395
29.513
POKRITJE pri ceni
2,00 €/kg
4250
6.845
9.605
12.487
Pokritje pri ceni
1,50 €/kg
373
1.997
3.784
5.694
Pokritje pri ceni
2,50 €/kg
8.127
11.694
15.426
19.280
Pokritje pri ceni
3,00 €/kg
12.003
16.543
21.247
26.073
Vstopni DDV
854
1.016
1.179
1.342

24.000
48.000
0
48.000
32.529
15.471
7.706
23.236
31.001
1.503

ČEŠNJE na podlagi sejanec

26
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ČEŠNJE na šibki podlagi
1000 dreves/ha neto površine nasada, razdalja sajenja 5m x 2m, življenjska doba nasada 20 let
doba rodnosti 15 let
Pridelek v kg/ha
12.000
15.000
18.000
21.000
Vrednost pridelka
2,00 €/kg
24.000
30.000
36.000
42.000
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
2,00 €/kg
24.000
30.000
36.000
42.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
18.263
21.653
24.908
28.057
POKRITJE pri ceni
2,00 €/kg
5.737
8.347
11.092
13.943
Pokritje pri ceni
1,50 €/kg
1.860
3.498
5.271
7.150
Pokritje pri ceni
2,50 €/kg
9.613
13.196
16.912
20.735
Pokritje pri ceni
3,00 €/kg
13.490
18.044
22.733
27.528
Vstopni DDV
889
1.052
1.215
1.377

24.000
48.000
0
48.000
31.114
16.886
9.121
24.651
32.416
1.538

OLJKE
333 dreves/ha neto površine nasada, razdalja sajenja 6 m x 5 m, življenjska doba nasada 33 let,
doba rodnosti 26 let, kotlasta krošnja, obiranje pridelka na mreže, 16% izplen olja
Pridelek oljk (kg/ha)
3.000
4.000
5.000
6.000
Pridelek olja (kg/ha)
izplen
16%
480
640
800
960
Vrednost pridelka
11,00 €/kg
5.280
7.040
8.800 10.560
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
11,00 €/kg
5.280
7.040
8.800 10.560
SPREMENLJIVI STROŠKI
4.367
4.991
5.611
6.231
POKRITJE pri ceni
11,00 €/kg
913
2.049
3.189
4.329
Pokritje pri ceni
9,00 €/kg
587
1.497
2.413
3.328
Pokritje pri ceni
10,00 €/kg
750
1.773
2.801
3.829
Pokritje pri ceni
12,00 €/kg
1.076
2.324
3.577
4.830
Vstopni DDV
315
390
464
539

7.000
1.120
12.320
0
12.320
6.840
5.480
4.254
4.867
6.093
611

OREHI
111 dreves/ha, razdalje sajenja 10 m x 9 m, življenjska doba nasada 40 let, doba polne rodnosti 33 let;
cena orehov v luščini z 12 % vlage
Pridelek orehov v luščini (kg/ha)
1.500
2.000
2.500
3.000
Vrednost pridelka
3,5 €/kg
5.250
7.000
8.750
10.500
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
3,5 €/kg
5.250
7.000
8.750
10.500
SPREMENLJIVI STROŠKI
1.613
1.897
2.180
2.463
Pokritje pri ceni
3,5 €/kg
3.637
5.103
6.570
8.037
Pokritje pri ceni
3,0 €/kg
2.977
4.103
5.320
6.537
Pokritje pri ceni
4,0 €/kg
4.387
6.103
7.820
9.537
Vstopni DDV
138
150
163
175

3.500
12.250
0
12.250
2.746
9.504
7.754
11.254
188

LEŠNIKI
417 grmov/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 6,0 m x 4,0 m, življenjska doba nasada 40 let, doba
polne rodnosti 34 let, cena lešnikov v luščini z 12 % vlage
Pridelek (kg/ha)
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Vrednost pridelka
4,00 €/kg
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Proračunska plačila (REG,ITS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni lešnikov v luščini
4,00 €/kg
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
2.343
2.670
3.079
3.489
3.898
27
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POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

Št.

4,00
3,50
4,50
5,00

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

5.657
4.707
6.607
7.557
158
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7.330
6.142
8.517
9.705
154

8.921
7.496
10.346
11.771
167

Stran

10.511
8.849
12.174
13.836
180
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12.102
10.202
14.002
15.902
193

ROBIDE
Razdalje sajenja 3 m x 1,5 m, 2.222 sadik/ha, življenjska doba nasada 15 let, doba polne rodnosti 13 let,
integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
10.000
13.000
15.000
17.000
Vrednost pridelka
3,00 €/kg
30.000
39.000
45.000
51.000
Proračunska plačila (IPS, REG)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
3,00 €/kg
30.000
39.000
45.000
51.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
18.268
23.243
26.560
29.877
POKRITJE pri ceni
3,00 €/kg
11.732
15.757
18.440
21.123
Pokritje pri ceni
2,00 €/kg
1.732
2.757
3.440
4.123
Pokritje pri ceni
2,50 €/kg
6.732
9.257
10.940
12.623
Pokritje pri ceni
3,50 €/kg
16.732
22.257
25.940
29.623
Pokritje pri ceni
4,00 €/kg
21.732
28.757
33.440
38.123
Vstopni DDV
649
775
860
944

20.000
60.000
0
60.000
34.852
25.148
5.148
15.148
35.148
45.148
1.070

MALINE
Razdalje sajenja 2,8 m x 0,5 m, 7.143 sadik/ha neto površine malinovega nasada, življenjska doba
nasada 15 let, doba polne rodnosti 13 let, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
7.000 10.000 13.000 15.000
Vrednost pridelka
3,50 €/kg
24.500 35.000 45.500 52.500
Proračunska plačila (IPS, REG)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
3,50 €/kg
24.500 35.000 45.500 52.500
SPREMENLJIVI STROŠKI
20.514 25.969 31.425 35.062
POKRITJE pri ceni
3,50 €/kg
3.986
9.031 14.075 17.438
Pokritje pri ceni
2,50 €/kg
-3.014
-969
1.075
2.438
Pokritje pri ceni
3,00 €/kg
486
4.031
7.575
9.938
Pokritje pri ceni
4,00 €/kg
7.486 14.031 20.575 24.938
Pokritje pri ceni
4,50 €/kg
10.986 19.031 27.075 32.438
Vstopni DDV
465
571
676
747

18.000
63.000
0
63.000
40.517
22.483
4.483
13.483
31.483
40.483
853

AMERIŠKE BOROVNICE
Razdalje sajenja 3,0 m x 1,5 m, 1.905 sadik/ha neto površine borovničevega nasada, življenjska doba
nasada 30 let, doba polne rodnosti 22 let, integrirana pridelava
Pridelek (kg/ha)
7.000
9.000
11.000
13.000
Vrednost pridelka
6,00 €/kg
42.000
54.000
66.000
78.000
Proračunska plačila (IPS, REG)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
6,00 €/kg
42.000
54.000
66.000
78.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
16.615
21.063
25.512
29.961
POKRITJE pri ceni
6,00 €/kg
25.385
32.937
40.488
48.039
Pokritje pri ceni
4,00 €/kg
11.385
14.937
18.488
22.039
Pokritje pri ceni
5,00 €/kg
18.385
23.937
29.488
35.039
Pokritje pri ceni
7,00 €/kg
32.385
41.937
51.488
61.039
Pokritje pri ceni
8,00 €/kg
39.385
50.937
62.488
74.039
Vstopni DDV
586
707
828
949

15.000
90.000
0
90.000
34.409
55.591
25.591
40.591
70.591
85.591
1.070
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JAGODE NA PROSTEM
Integrirana pridelava, hlajene sadike, na črni foliji, namakalna cev, sajenje junij/julij, obiranje naslednjo pomlad,
44.444 sadik/ha, (1,25 m + 0,25 m) x 0,3 m
Pridelek (kg/sadiko)
0,30
0,45
0,60
0,75
1,00
Pridelek (kg/ha)
13.333
20.000
26.666
33.333
44.444
Vrednost pridelka
1,80 €/kg
24.000
36.000
48.000
59.999
79.999
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
1,80 €/kg
24.000
36.000
48.000
59.999
79.999
SPREMENLJIVI STROŠKI
16.768
24.325
31.867
39.409
51.970
POKRITJE pri ceni
1,80 €/kg
7.232
11.674
16.132
20.590
28.029
Pokritje pri ceni
1,00 €/kg
-1.408
-1.286
-1.148
-1.010
-770
Pokritje pri ceni
2,60 €/kg
15.872
24.634
33.412
42.190
56.829
Pokritje pri ceni
3,40 €/kg
24.512
37.594
50.692
63.790
85.629
Pokritje pri ceni
4,20 €/kg
33.152
50.554
67.972
85.390 114.428
Vstopni DDV
2.408
3.492
4.575
5.657
7.459

JAGODE V VISOKEM TUNELU
Integrirana pridelava, hlajene sadike, na črni foliji, namakalna cev, sajenje junij/julij, obiranje naslednjo pomlad,
44.444 sadik/ha, (1,25 m + 0,25 m) x 0,3 m
Pridelek (kg/sadiko)
0,30
0,45
0,60
0,75
1,00
Pridelek (kg/ha)
13.333
20.000
26.666
33.333
44.444
Vrednost pridelka
1,80 €/kg
24.000
36.000
48.000
59.999
79.999
Proračunska plačila (REG, IPS)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
1,80 €/kg
24.000
36.000
48.000
59.999
79.999
SPREMENLJIVI STROŠKI
18.135
23.652
29.154
34.655
43.816
POKRITJE pri ceni
1,80 €/kg
5.865
12.348
18.846
25.344
36.183
Pokritje pri ceni
1,00 €/kg
-4.588
-3.332
-2.060
-789
1.339
Pokritje pri ceni
2,60 €/kg
16.318
28.028
39.752
51.477
71.027
Pokritje pri ceni
3,40 €/kg
26.771
43.708
60.659
77.610 105.871
Pokritje pri ceni
4,20 €/kg
37.224
59.388
81.565 103.743 140.715
Vstopni DDV
1.955
2.843
3.730
4.617
6.093

HMELJ
Razdalja sajenja 2,4 m x 1,2 m, 3.500 rastlin/ha, V sistem napeljave vodil, lesena hmeljska žičnica, življenjska
doba žičnice je 24 let, življenjska doba nasada 18 let, doba polne rodnosti 16 let, sadike hmelja s certifikatom A
Pridelek (t/ha)
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
Vrednost pridelka pri ceni
3.650 €/t
5.475
6.205
6.935
7.665
8.395
Proračunska plačila (REG)
0
0
0
0
0
PRIHODEK
3.650 €/t
5.475
6.205
6.935
7.665
8.395
SPREMENLJIVI STROŠKI
4.499
4.843
5.187
5.531
5.876
POKRITJE pri ceni
3.650 €/t
976
1.362
1.748
2.134
2.519
Pokritje pri ceni
3.470 €/t
706
1.056
1.406
1.756
2.105
Pokritje pri ceni
3.830 €/t
1.246
1.668
2.090
2.512
2.933
Pokritje pri ceni
4.020 €/t
1.531
1.991
2.451
2.911
3.370
Vstopni DDV
554
599
644
689
734

ŠPARGELJ obeljen - BELUŠ
razdalja sajenja 0.33 m x 2.4 m, 12.630 rastlin/ha, integrirana pridelava, življenjska doba nasada 10 let, doba
polne rodnosti 7 let
Pridelek v kg/ha
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Vrednost pridelka
5,00 €/kg
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Proračunska plačila (REG, IVR)
0
0
0
0
0
29
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PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

Št.

5,00 €/kg
5,00
3,00
4,00
6,00

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

20.000
9.601
10.399
3.373
6.886
13.911
865
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25.000
11.046
13.954
5.169
9.561
18.346
986

30.000
12.418
17.582
7.039
12.310
22.853
1.108

Stran

35.000
13.731
21.269
8.967
15.118
27.419
1.229

6515

40.000
14.997
25.003
10.942
17.973
32.033
1.351

VRTNARSTVO
CVETAČA
Integrirana pridelava, kot glavna kultura.
Pridelek (kg/ha)
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG, IVR)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

0,60 €/kg
0,60 €/kg
0,60
0,45
0,80
1,02

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

15.000
9.000
0
9.000
5.834
3.166
1.175
5.823
8.745
426

18.000
10.800
0
10.800
6.387
4.413
2.022
7.601
11.107
474

21.000
12.600
0
12.600
6.949
5.651
2.862
9.370
13.461
524

24.000
14.400
0
14.400
7.502
6.898
3.711
11.148
15.823
571

27.000
16.200
0
16.200
8.058
8.142
4.557
12.924
18.183
620

20.000
6.000
0
6.000
4.482
1.518
-285
3.321
5.123
205

25.000
7.500
0
7.500
4.812
2.688
435
4.942
7.195
219

30.000
9.000
0
9.000
5.141
3.859
1.155
6.563
9.267
232

35.000
10.500
0
10.500
5.470
5.030
1.875
8.185
11.339
245

40.000
12.000
0
12.000
5.798
6.202
2.597
9.808
13.413
258

6.000
9.000
0
9.000
7.795
1.205
-1.499
3.909
6.613
362

7.000
10.500
0
10.500
8.140
2.360
-795
5.514
8.669
373

8.000
12.000
0
12.000
8.487
3.513
-92
7.118
10.723
384

9.000
13.500
0
13.500
8.832
4.668
612
8.723
12.779
395

10.000
15.000
0
15.000
9.179
5.821
1.315
10.327
14.834
406

ČEBULA
Integrirana pridelava, glavna kultura.
Pridelek kg/ha
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG, IVR)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

0,30 €/kg
0,30 €/kg
0,30
0,20
0,40
0,50

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

ČESEN, zimski
Integrirana pridelava, glavna kultura.
Pridelek kg/ha
Vrednost pridelka
Proračunska plačila (REG, IVR)
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

1,50 €/kg
1,50 €/kg
1,50
1,00
2,00
2,50

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
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ENDIVIJA, RADIČ
Integrirana pridelava, sadilna razdalja 50x30 cm, ni glavna kultura.
Pridelek (kg/ha)
15.000
Vrednost pridelka
0,60 €/kg
9.000
Proračunska plačila (REG, IVR)
0
PRIHODEK pri ceni
0,60 €/kg
9.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
10.122
POKRITJE pri ceni
0,60 €/kg
-1.122
Pokritje pri ceni
0,45 €/kg
-3.129
Pokritje pri ceni
1,00 €/kg
4.232
Pokritje pri ceni
1,40 €/kg
9.586
Vstopni DDV
642

20.000
12.000
0
12.000
11.379
621
-2.056
7.759
14.898
710

25.000
15.000
0
15.000
12.637
2.363
-982
11.287
20.210
777

30.000
18.000
0
18.000
13.895
4.105
90
14.813
25.520
845

35.000
21.000
0
21.000
15.154
5.847
1.163
18.340
30.832
912

10.000
14.000
14.000
10.046
3.954
3.071
4.837
5.719
392

12.000
16.800
16.800
11.694
5.106
4.046
6.165
7.224
432

14.000
19.600
19.600
13.344
6.256
5.020
7.492
8.728
473

16.000
22.400
22.400
14.993
7.407
5.995
8.820
10.232
513

18.000
25.200
25.200
16.641
8.559
6.970
10.148
11.737
554

Integrirana pridelava, setvena razdalja 80 x 10 cm, glavna kultura.
Pridelek (kg/ha)
1.500
Vrednost pridelka
1,50 €/kg
2.250
Proračunska plačila (REG, IVR)
0
PRIHODEK pri ceni
1,50 €/kg
2.250
SPREMENLJIVI STROŠKI
2.748
POKRITJE pri ceni
1,50 €/kg
-498
Pokritje pri ceni
1,20 €/kg
-894
Pokritje pri ceni
1,70 €/kg
-232
Pokritje pri ceni
2,00 €/kg
166
Vstopni DDV
248

1.800
2.700
0
2.700
2.929
-229
-706
89
565
258

2.100
3.150
0
3.150
3.108
42
-514
413
969
268

2.400
3.600
0
3.600
3.287
313
-322
737
1.373
278

2.700
4.050
0
4.050
3.466
584
-131
1.061
1.776
288

30.000
12.000
0
12.000
4.053
7.947
5.143
10.751
13.555
516

40.000
16.000
0
16.000
5.037
10.963
7.224
14.701
18.440
648

50.000
20.000
0
20.000
5.969
14.031
9.357
18.704
23.378
775

60.000
24.000
0
24.000
6.901
17.099
11.491
22.707
28.315
902

FIŽOL ZA STROČJE, nizki
Integrirana pridelava, ni glavna kultura.
Pridelek (kg/ha)
Vrednost pridelka
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV

1,40 €/kg
1,40 €/kg
1,40
1,30
1,50
1,60

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

FIŽOL ZA ZRNJE, nizki

KORENČEK
Integrirana pridelava, glavna kultura na njivi.
Pridelek kg/ha
Vrednost pridelka
0,40
Proračunska plačila (REG, IVR)
PRIHODEK pri ceni
0,40
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
0,40
Pokritje pri ceni
0,30
Pokritje pri ceni
0,50
Pokritje pri ceni
0,60
Vstopni DDV

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

20.000
8.000
0
8.000
3.136
4.864
2.995
6.734
8.603
390
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KUMARE, solatne
Integrirana pridelava v rastlinjaku, opora - mreža, razdalja sajenja 0,5 m x 1,5 m, na črni foliji z namakanjem.
Pridelek (kg/ha)
80.000
90.000 100.000 110.000 120.000
Vrednost pridelka
0,50 €/kg
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
Proračunska plačila (REG, IVR)
0
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,50 €/kg
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
20.150
21.588
23.025
24.462
25.899
POKRITJE pri ceni
0,50 €/kg
19.850
23.412
26.975
30.538
34.101
Pokritje pri ceni
0,40 €/kg
12.846
15.532
18.220
20.907
23.595
Pokritje pri ceni
0,60 €/kg
26.854
31.292
35.730
40.169
44.608
Pokritje pri ceni
0,70 €/kg
33.858
39.171
44.486
49.800
55.114
Vstopni DDV
1.782
1.886
1.990
2.094
2.198

KUMARE, za vlaganje
Integrirana pridelava na prostem, na črni foliji z namakanjem, oporo, sadilna razdalja 1,5m X 0,4 m.
Pridelek (kg/ha)
20.000
30.000
40.000
50.000
Vrednost pridelka
0,50 €/kg
10.000
15.000
20.000
25.000
Proračunska plačila (REG, IVR)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,50 €/kg
10.000
15.000
20.000
25.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
12.652
16.271
20.084
23.792
POKRITJE pri ceni
0,50 €/kg
-2.652
-1.271
-84
1.208
Pokritje pri ceni
0,40 €/kg
-4.403
-3.897
-3.586
-3.170
Pokritje pri ceni
0,60 €/kg
-901
1.355
3.418
5.585
Pokritje pri ceni
0,70 €/kg
850
3.982
6.920
9.963
Vstopni DDV
1.030
1.082
1.162
1.222

60.000
30.000
0
30.000
27.500
2.500
-2.753
7.753
13.006
1.281

PAPRIKA, za vlaganje
Integrirana pridelava, sadilna razdalja 0,8 m + (0,4 m x 0,4 m), na črni foliji z namakalnim črevesom,
glavna kultura.
Pridelek (kg/ha)
30.000
40.000
50.000
60.000
Vrednost pridelka
0,80 €/kg
24.000
32.000
40.000
48.000
Proračunska plačila (REG, IVR)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,80 €/kg
24.000
32.000
40.000
48.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
17.363
19.675
21.767
23.699
POKRITJE pri ceni
0,80 €/kg
6.637
12.325
18.233
24.301
Pokritje pri ceni
0,70 €/kg
4.011
8.824
13.856
19.048
Pokritje pri ceni
0,90 €/kg
9.264
15.828
22.611
29.554
Pokritje pri ceni
1,00 €/kg
11.891
19.330
26.988
34.807
Vstopni DDV
1.154
1.188
1.223
1.258

70.000
56.000
0
56.000
25.511
30.489
24.361
36.618
42.746
1.294

PARADIŽNIK
Integrirana pridelava, sadilna razdalja 1,2 m + (0,4 m x 0.5 m), na črni foliji z namakanjem, na opori,
vegetacijska doba 7 mesecev, v pokritem prostoru ali na prostem, glavna kultura na njivi.
Pridelek kg/ha
40.000
60.000
70.000
80.000
Vrednost pridelka
0,80 €/kg
32.000
48.000
56.000
64.000
Proračunska plačila (REG, IVR)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,80 €/kg
32.000
48.000
56.000
64.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
21.544
26.368
28.336
30.306

100.000
80.000
0
80.000
35.129
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0,80
0,60
0,90
1,00

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

10.456
3.453
13.958
17.460
1.755

21.632
11.126
26.884
32.137
2.014

27.664
15.407
33.792
39.920
2.144

33.694
19.688
40.698
47.702
2.274

44.871
27.362
53.625
62.380
2.533

20.000
12.000
0
12.000
10.845
1.155
-647
4.761
8.366
645

25.000
15.000
0
15.000
11.472
3.528
1.274
8.034
12.541
663

30.000
18.000
0
18.000
12.040
5.960
3.256
11.368
16.776
681

35.000
21.000
0
21.000
12.568
8.432
5.278
14.742
21.051
699

40.000
24.000
0
24.000
13.068
10.932
7.327
18.143
25.353
717

Integrirana pridelava, krhkolistna sorta, sadilna razdalja 50x30 cm, ni glavna kultura.
Pridelek (kg/ha)
15.000
20.000
25.000
Vrednost pridelka
0,60 €/kg
9.000
12.000
15.000
PRIHODEK pri ceni
0,60 €/kg
9.000
12.000
15.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
9.728
10.951
12.177
POKRITJE pri ceni
0,60 €/kg
-728
1.049
2.823
Pokritje pri ceni
0,45 €/kg
-2.735
-1.628
-522
Pokritje pri ceni
1,00 €/kg
4.626
8.187
11.747
Pokritje pri ceni
1,40 €/kg
9.980
15.326
20.670
Vstopni DDV
575
640
704

30.000
18.000
18.000
13.402
4.598
583
15.306
26.014
769

35.000
21.000
21.000
14.626
6.374
1.690
18.867
31.359
834

POR
Integrirana pridelava na prostem, glavna kultura.
Pridelek kg/ha
Vrednost pridelka
0,60
Proračunska plačila (REG, IVR)
PRIHODEK pri ceni
0,60
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
0,60
Pokritje pri ceni
0,50
Pokritje pri ceni
0,80
Pokritje pri ceni
1,00
Vstopni DDV

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

SOLATA

ZELJE, za svežo porabo
Integrirana pridelava, sorta za svežo porabo (60-70 dnevna), sadilna razdalja 50 x 50 cm, ni glavna kultura.
Pridelek kg/ha
15.000
25.000
35.000
45.000
50.000
Vrednost pridelka
0,20 €/kg
3.000
5.000
7.000
9.000
10.000
PRIHODEK pri ceni
0,20 €/kg
3.000
5.000
7.000
9.000
10.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
3.880
4.497
5.113
5.730
6.037
POKRITJE pri ceni
0,20 €/kg
-880
503
1.887
3.270
3.963
Pokritje pri ceni
0,15 €/kg
-1.543
-603
338
1.278
1.750
Pokritje pri ceni
0,25 €/kg
-215
1.611
3.437
5.262
6.177
Pokritje pri ceni
0,30 €/kg
449
2.717
4.987
7.255
8.390
Vstopni DDV
256
285
314
343
357

ZELJE, za kisanje
Integrirana pridelava, sorte za kisanje, sadilna razdalja 60 x 50 cm, glavna kultura.
Pridelek kg/ha
20.000
30.000
50.000
Vrednost pridelka
0,12 €/kg
2.400
3.600
6.000
Proračunska plačila (REG, IVR)
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,12 €/kg
2.400
3.600
6.000
SPREMENLJIVI STROŠKI
3.823
4.346
5.392

70.000
8.400
0
8.400
6.439

90.000
10.800
0
10.800
7.488
33
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DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
IZLETNIŠKA KMETIJA, 30 sedežev
Sprejemajo skupine po 30 ljudi, ponujajo 3 različne menije, 50% gostov naroči 1. meni, 30% gostov 2. meni in
20% gostov 3. meni, upoštevana povprečna cena menija na osebo, kalkulacija na leto na sedež
Zasedenost na sedež na leto v %
Število gostov na leto na sedež
Vrednost menijev
Vrednost pijače
PRIHODEK pri ceni
SPREMENLJIVI STROŠKI
POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni menija
Pokritje pri ceni menija
Pokritje pri ceni menija
Vstopni DDV

9,90 €/osebo
1,47 €/osebo
9,90 €/osebo
9,9
10,9
8,9
7,9

€/osebo
€/osebo
€/osebo
€/osebo

5,0
18
181
27
207
145
63
81
44
26
18

7,5
27
271
40
311
199
112
140
85
58
24

10,0
37
361
54
415
253
162
198
126
90
29

15,0
55
542
80
622
360
262
316
208
154
40

20,0
73
723
107
830
468
362
434
290
217
51

IZLETNIŠKA KMETIJA, 50 sedežev
Sprejemajo skupine po 50 ljudi, ponujajo 3 različne menije, 50% gostov naroči 1. meni, 30% gostov 2. meni in
20% gostov 3. meni, upoštevana povprečna cena menija na osebo, kalkulacija na leto na sedež
Zasedenost na sedež na leto v %
5,0
7,5
10,0
15,0
20,0
Število gostov na leto na sedež
18
27
37
55
73
Vrednost menijev
9,90 €/osebo
181
271
361
542
723
Vrednost pijače
1,47 €/osebo
27
40
54
80
107
PRIHODEK pri ceni
9,90 €/osebo
207
311
415
622
830
SPREMENLJIVI STROŠKI
137
193
248
360
471
POKRITJE pri ceni
9,90 €/osebo
71
119
167
263
359
93
152
211
329
448
Pokritje pri ceni menija
10,90 €/osebo
57
98
139
221
303
Pokritje pri ceni menija
8,90 €/osebo
39
71
103
167
231
Pokritje pri ceni menija
7,90 €/osebo
17
23
29
40
52
Vstopni DDV

IZLETNIŠKA KMETIJA, 60 sedežev
Sprejemajo skupine po 60 ljudi, ponujajo 3 različne menije, 50% gostov naroči 1. meni, 30% gostov 2. meni in
20% gostov 3. meni, upoštevana povprečna cena menija na osebo, kalkulacija na leto na sedež
Zasedenost na sedež na leto v %
5,0
7,5
10,0
15,0
20,0
Število gostov na leto na sedež
18
27
37
55
73
Vrednost menijev
9,90 €/osebo
181
271
361
542
723
Vrednost pijače
1,47 €/osebo
27
40
54
80
107
PRIHODEK pri ceni
9,90 €/osebo
207
311
415
622
830
SPREMENLJIVI STROŠKI
133
188
244
356
467
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9,90
10,90
8,90
7,90

€/osebo
€/osebo
€/osebo
€/osebo

75
97
61
43
16

123
156
102
75
22

171
215
143
107
28

267
333
225
171
40

363
452
307
235
51

STACIONARNI TURIZEM, nočitev z zajtrkom, 5 sob
Nočitev z zajtrkom, dvoposteljna soba, polovica gostov ostane na kmetiji 3 dni, polovica 7 dni, 3 jabolka,
kalkulacija na leto na sobo
Zasedenost ležišča na leto v %
16,4
21,9
27,4
32,9
Število nočitev na leto na sobo
60
80
100
120
Vrednost nočitve z zajtrkom
26,00 €/osebo
1.560
2.080
2.600 3.120
PRIHODEK pri ceni
26,00 €/osebo
1.560
2.080
2.600 3.120
SPREMENLJIVI STROŠKI
629
766
903 1.040
POKRITJE pri ceni
26,00 €/nočitev
931
1.314
1.697 2.080
Pokritje pri ceni
22,00 €/nočitev
691
994
1.297 1.600
Pokritje pri ceni
30,00 €/nočitev
1.171
1.634
2.097 2.560
Pokritje pri ceni
34,00 €/nočitev
1.411
1.954
2.497 3.040
Vstopni DDV
114
137
161
184

38,4
140
3.640
3.640
1.177
2.463
1.903
3.023
3.583
208

STACIONARNI TURIZEM, nočitev z zajtrkom, 10 sob
Nočitev z zajtrkom, dvoposteljna soba, polovica gostov ostane na kmetiji 3 dni, polovica 7 dni, 3 jabolka,
kalkulacija na leto na sobo
Zasedenost ležišča na leto v %
16,4
21,9
27,4
32,9
Število nočitev na leto na sobo
60
80
100
120
Vrednost nočitve z zajtrkom
26,00 €/osebo
1.560
2.080
2.600
3.120
PRIHODEK pri ceni
26,00 €/osebo
1.560
2.080
2.600
3.120
SPREMENLJIVI STROŠKI
537
665
794
922
POKRITJE pri ceni
26,00 €/nočitev
1.023
1.415
1.806
2.198
Pokritje pri ceni
22,00 €/nočitev
783
1.095
1.406
1.718
Pokritje pri ceni
30,00 €/nočitev
1.263
1.735
2.206
2.678
Pokritje pri ceni
34,00 €/nočitev
1.503
2.055
2.606
3.158
Vstopni DDV
96
117
139
161

38,4
140
3.640
3.640
1.050
2.590
2.030
3.150
3.710
183

STACIONARNI TURIZEM, polpenzion 5 sob
Polpenzion, dvoposteljna soba, polovica gostov ostane na kmetiji 3 dni, polovica 7 dni, 3 jabolka, kalkulacija na
leto na sobo
Zasedenost ležišča na leto v %
16,4
21,9
27,4
32,9
38,4
Število nočitev na leto na sobo
60
80
100
120
140
Vrednost polpenziona
32,00 €/osebo
1.920
2.560
3.200
3.840
4.480
Vrednost pijače
1,47 €/osebo
88
118
147
176
206
PRIHODEK pri ceni
32,00 €/osebo
2.008
2.678
3.347
4.016
4.686
SPREMENLJIVI STROŠKI
908
1.136
1.364
1.591
1.819
POKRITJE pri ceni
32,00 €/osebo
1.100
1.541
1.983
2.425
2.867
Pokritje pri ceni
28,00 €/osebo
860
1.221
1.583
1.945
2.307
Pokritje pri ceni
36,00 €/osebo
1.340
1.861
2.383
2.905
3.427
Pokritje pri ceni
40,00 €/osebo
1.580
2.181
2.783
3.385
3.987
Vstopni DDV
126
159
192
226
259
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STACIONARNI TURIZEM, polpenzion 10 sob
Polpenzion, dvoposteljna soba, polovica gostov ostane na kmetiji 3 dni, polovica 7 dni, 3 jabolka, kalkulacija na
leto na sobo
Zasedenost ležišča na leto v %
16,4
21,9
27,4
32,9
38,4
Število nočitev na leto na sobo
60
80
100
120
140
Vrednost polpenziona
32,00 €/osebo
1.920
2.560
3.200
3.840
4.480
Vrednost pijače
1,47 €/osebo
88
118
147
176
206
PRIHODEK pri ceni
32,00 €/osebo
2.008
2.678
3.347
4.016
4.686
SPREMENLJIVI STROŠKI
809
1.027
1.244
1.462
1.680
POKRITJE pri ceni
32,00 €/osebo
1.199
1.651
2.103
2.554
3.006
Pokritje pri ceni
28,00 €/osebo
959
1.331
1.703
2.074
2.446
Pokritje pri ceni
36,00 €/osebo
1.439
1.971
2.503
3.034
3.566
Pokritje pri ceni
40,00 €/osebo
1.679
2.291
2.903
3.514
4.126
Vstopni DDV
125
156
187
219
250

PEKA KRUHA
Peka polbelega kruha, velikost hlebcev 1,5 kg; peka 3 x tedensko na tradicionalen način v krušni peči,
1/2 kruha razvoz 10 km daleč, 1/2 prodaja doma
Količina kruha na leto (kg)
2.250
3.150
4.500
6.300
Število hlebov na peko
10
14
20
28
Količina kruha v kg/peko
15
21
30
42
PRIHODEK na peko
2,20 €/kg
4.950
6.930
9.900
13.860
SPREMENLJIVI STROŠKI
2.918
3.424
4.693
5.705
POKRITJE pri ceni
2,20 €/kg
2.032
3.506
5.207
8.155
Pokritje pri ceni
1,80 €/kg
1.132
2.246
3.407
5.635
Pokritje pri ceni
2,00 €/kg
1.582
2.876
4.307
6.895
Pokritje pri ceni
2,40 €/kg
2.482
4.136
6.107
9.415
Vstopni DDV
397
455
643
759

7.650
34
51
16.830
6.683
10.147
7.087
8.617
11.677
890

KISLO ZELJE, maloprodaja
Upoštevan postopek pridelave in predelave, pakiranje v manjšo embalažo, izkoristek zelja 60%
Pridelek zelja kg/ha
20.000
30.000
50.000
70.000
Pridelek kislega zelja kg/ha
12.000
18.000
30.000
42.000
Vrednost kislega zelja
0,80 €/kg
9.600
14.400
24.000
33.600
Proračunska plačila (REG, IVR)
0
0
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,80 €/kg
9.600
14.400
24.000
33.600
SPREMENLJIVI STROŠKI
6.577
8.328
11.830
15.333
POKRITJE pri ceni
0,80 €/kg
3.023
6.072
12.170
18.267
Pokritje pri ceni
0,75 €/kg
2.423
5.172
22.451
31.436
Pokritje pri ceni
0,90 €/kg
4.223
7.872
15.170
22.467
Pokritje pri ceni
1,00 €/kg
5.423
9.672
18.170
26.667
Vstopni DDV
643
845
1.250
1.655

90.000
54.000
43.200
0
43.200
18.839
24.361
40.421
29.761
35.161
2.060

KISLO ZELJE, veleprodaja
Upoštevan postopek pridelave in predelave, veleprodaja, izkoristek zelja 51%
Pridelek zelja kg/ha
20.000
30.000
Pridelek kislega zelja kg/ha
10.200
15.300
Vrednost kislega zelja
0,40 €/kg
4.080
6.120
Proračunska plačila (REG, IVR)
0
0
PRIHODEK pri ceni
0,40 €/kg
4.080
6.120
SPREMENLJIVI STROŠKI
4.528
5.247

50.000
25.500
10.200
0
10.200
6.686

70.000
35.700
14.280
0
14.280
8.125

90.000
45.900
18.360
0
18.360
9.567
36
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POKRITJE pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Pokritje pri ceni
Vstopni DDV
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0,40
0,35
0,45
0,50

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

-448
-958
62
572
334

873
108
1.638
2.403
383

3.514
8.897
4.789
6.064
481

6.155
12.461
7.940
9.725
579

8.793
16.025
11.088
13.383
677

KLANJE DROBNICE, 20 zakolov
Povprečna teža jagnjet ob zakolu 27,5 kg, ovc 55 kg, kapaciteta klanja 20 zakolov dnevno (88 % jagenjčkov,
12% odraslih ovc), kolje se 8 mesecev v letu, število klavnih dni odvisno od skupnega števila zakolov letno
Število zakolov na leto
1.000
1.500
2.000
2.500
3.200
Izkoriščenost klavnice v %
31
47
63
78
100
Število klavnih dni
63
88
113
138
160
Vrednost storitve klanja
13,29 €/kos
13.288
19.932
26.576
33.220
42.522
PRIHODEK pri ceni
13,29 €/kos
13.288
19.932
26.576
33.220
42.522
SPREMENLJIVI STROŠKI
5.335
7.515
9.694
11.875
14.783
POKRITJE pri ceni
13,29 €/kos
7.953
12.417
16.882
21.345
27.739
Pokritje pri ceni
10,63 €/kos
5.295
8.430
11.566
14.700
19.233
Pokritje pri ceni
16,61 €/kos
11.275
17.400
23.526
29.650
38.369
Pokritje pri ceni
19,90 €/kos
14.565
22.335
30.106
37.875
48.897
Vstopni DDV
1.476
2.101
2.726
3.352
4.169

KLANJE DROBNICE, 40 zakolov
Povprečna teža jagnjet ob zakolu 27,5 kg, ovc 55 kg, kapaciteta klanja 40 zakolov dnevno (88 % jagenjčkov,
12% odraslih ovc), kolje se 8 mesecev v letu, število klavnih dni odvisno od skupnega števila zakolov letno
Število zakolov na leto
2.500
3.500
4.500
5.500
6.400
Izkoriščenost klavnice v %
39
55
70
86
100
Število klavnih dni
63
88
113
138
160
Vrednost storitve klanja
13,29 €/kos
33.220
46.508
59.796
73.084
85.043
PRIHODEK pri ceni
13,29 €/kos
33.220
46.508
59.796
73.084
85.043
SPREMENLJIVI STROŠKI
11.512
15.755
22.749
26.995
30.828
POKRITJE pri ceni
13,29 €/kos
21.708
30.753
37.047
46.089
54.216
Pokritje pri ceni
10,63 €/kos
15.063
21.450
25.086
31.470
37.204
Pokritje pri ceni
16,61 €/kos
30.013
42.380
51.996
64.360
75.476
Pokritje pri ceni
19,90 €/kos
38.238
53.895
66.801
82.455
96.532
Vstopni DDV
3.189
4.392
6.145
7.349
8.435
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Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev
MEJNIKI
1. Vzpostavitev knjigovodstva OBVEZNO
2. Zaposlitev V KOLIKOR JO NAČRTUJE
3. Vzpostavitev aktivnega kmeta OBVEZNO
CILJ: POVEČANJE OBSEGA PROIZVODNIH KAPACITET
1. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet v % glede na vstopne kapacitete (za PKP, GVŽ
oziroma čebeljih družin) ali
2. Povečanje proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v živinoreji (novogradnje in
nakup opreme) ali
3. Povečanje proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v rastlinski pridelavi
(novogradnje in nakup opreme) ali
4. Izboljšanje infrastrukture (ureditev cestnih, vodnih oz. vodovodnih ter energetskih
priključkov kmetijskega gospodarstva na javno infrastrukturo) ali
5. Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, kamor sodijo zlasti
pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela in
zaključna dela. Povečanje upravičenosti pri rabi 1320, ali sprememba rabe iz neupravičene
v upravičeno.
CILJ: POVEČANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
1. Povečanje prihodka iz kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni
proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
2. Uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme
CILJ: OHRANITEV KMETIJSKE PROIZVODNJE
1. Ohranjanje kmetijske proizvodnje glede na vstopne PKP (velja samo za kmetije, ki imajo
več kot 50 % PKP zemljišč v upravljanju v območjih Natura 2000, Vodovarstvena območja,
OMD, zavarovana območja)
CILJ: TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODODV (PRODAJNE POTI)
1. Neposredno trženje
2. Odkup preko zadruge
CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA INOVACIJE
1. Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami
2. Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike
3. Povečanje vrst tržnih proizvodov
4. Uvedba ali posodobitev informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe
kmetijskega gospodarstva
5. Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih
(sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno).
CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA OKOLJE
1. Preusmeritev kmetije iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za kmetije, ki še
niso vključene v ekološko kmetijstvo ali so še v preusmeritvi)
2. Uvedba ali posodobitev hlevov za ekološko kmetijstvo (prosta reja, ureditev izpustov, …)
3. Uvedba ali posodobitev specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje plevelov
in škodljivih organizmov.
4. Uvedba ali posodobitev specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje zanosa in
razkuževanje semena.
5. Uvedba ali posodobitev specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme za ekološko
kmetijstvo

6523

Stran

6524 /

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Št.

55 / 24. 7. 2015

Uradni list Republike Slovenije

Vključitev v ukrep Kmetijsko - okoljska - podnebna plačila (za kmetije, ki še niso vključene
v ta ukrep)
Vključitev v ukrep Dobrobit živali (na istem G-MIDu) (velja za kmetije, ki še niso vključene v
ukrep Dobrobit živali)
Prilagajanje kmetijskega gospodarstva na zahteve kmetovanja na okoljsko občutljivih
območjih (vodovarstvena območja, Natura 2000, velja za kmetije, ki na novo vstopajo v ta
območja ali povečujejo delež površin v upravljanju v teh območjih za najmanj 10 %)
Uvedba ali posodobitev specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih
Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi
Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi
Uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši
porabi fitofarmacevtskih sredstev
Uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši
porabi mineralnih gnojil
Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva (zbiranje
meteorne vode, ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ipd.)
Učinkovita raba energije (uvedba ali posodobitev objektov in opreme namenjene učinkoviti
rabi energije)

CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA PODNEBNE SPREMEMBE
1. Rastlinjaki in oprema
2. Ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme
3. Uvedba sort rastlin na njivskih površinah, ki so tolerantnejše na bolezni, pozebo in sušo
4. Uvedba ali posodobitev nasadov sadovnjakov, s sajenjem sort rastlin, ki so tolerantnejše
na bolezni, pozebo in sušo
5. Uvedba ali posodobitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter
zaščitne mreže proti ptičem
CILJ: PRILAGODITEV NA STANDARDE UNIJE, ČE JE PRILAGODITEV IZVEDENA V
ROKU 24 MESECEV OD VZPOSTAVITVE KMETIJE
1. Uvedba ali posodobitev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
2. Uvedba ali posodobitev specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika in
opreme za živinske izločke
3. Prilagoditev dela za povečanje varnosti pri delu (zaščitna varovalna oprema in oprema za
varnost pri delu)
CILJ: SODELOVANJE IN DVIG KAKOVOSTI PROIZVODOV
1. Vključitev v skupino ali organizacijo proizvajalcev
2. Vključitev v sheme kakovosti hrane
3. Vključitev v ukrep ekološko kmetovanje
4. Vključitev v članstvo zadruge
5. Vključitev v izvajanje kolektivne naložbe
CILJ: USPOSABLJANJE, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
1. Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja
spretnosti
2. Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, v obsegu najmanj 50 ur, kar dokazuje s
certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili. Izobraževanja so povezana z dejavnostjo iz
ostalih razvojnih ciljev poslovnega načrta ter računalništvom in tujimi jeziki
DRUGI CILJI POVEZANI S KMETIJSKO DEJAVNOSTJO ALI DOPOLNILNO
DEJAVNOSTJO, KATERE PROIZVOD JE PROIZVOD IZ PRILOGE I K POGODBI O
DELOVANJU EVROPSKE UNIJE
Drugi cilji, ki jih navede upravičenec.
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Priloga 4: Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti je objavljen na spletni strani:

http://www.nrpslo.org/.

Naziv
Čebelar / čebelar
Ekološki kmetovalec /kmetovalka
Hmeljar / hmeljarka
Kletar / kletarka
Konjar / konjarka
Poljedelec / poljedelka
Sadjar / sadjarka
Strokovni sodelavec / strokovna sodelavka za
konjerejo in konjeništvo
Upravljalec / upravljalka kmetijskih in vrtnarskih
strojev in naprav
Vinogradnik / vinogradnica
Zeliščar / zeliščarka
Živinorejec / živinorejka
Predelovalec / predelovalka mleka na
tradicionalen način
Predelovalec / predelovalka mesa na
tradicionalen način
Predelovalec / predelovalka sadja na
tradicionalen način
Upravljalec / upravljalka strojev in naprav za
ravnanje z odpadki
Gozdarski gojitelj / gozdarska gojiteljica
Gozdarski sekač / gozdarska sekačica
Gozdarski traktorist / gozdarska traktoristka
Gozdarski žičničar / gozdarska žičničarka
Odkupovalec /odkupovalka lesa
Oskrbnik / oskrbnica živali
Drevesničar trsničar / drevesničarka trsničarka
Parkovni vrtnar / parkovna vrtnarica
Vrtnar pridelovalec / vrtnarica pridelovalka
Zelenjadar / zelenjadarica
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načinu izplačevanja in merilih za izračun
nadomestila za zmanjšanje dohodka
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima

Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04
– ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) in v zvezi s 27. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu
izplačevanja in merilih za izračun nadomestila
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti
zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega
režima
1. člen
V Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS,
št. 105/11, 64/12 in 44/13) se drugi odstavek 1. člena spremeni
tako, da se glasi:
»(2) Nadomestila se podelijo kot državna pomoč v skladu s
točko IV.C.3 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem
in gozdarskem sektorju 2007–2013 (UL C št. 319 z dne 27. 12.
2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: smernice) in Uredbo Komisije
(ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih
glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič
spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z
dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str.
57), in kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripomoči de minimis
v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).«.
2. člen
V 3. členu se na koncu 7. točke pika nadomesti s podpičjem
in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe 1408/2013/EU.«.
3. člen
6.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»6.b člen
(shema pomoči de minimis)
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena se nadomestilo za
ukrepa vodovarstvenega režima razvoz gnojevke in gnojnice ter
izdelava gnojilnega načrta podeli kot pomoč de minimis v skladu
z Uredbo 1408/2013/EU.
(2) Plačila za zahtevke iz prejšnjega odstavka se dodelijo do
skupnega zneska pomoči de minimis iz drugega odstavka 3. člena
Uredbe 1408/2013/EU. Če bi skupni znesek pomoči de minimis
na upravičenca presegel to omejitev, se nadomestilo iz prejšnjega
odstavka pred dodelitvijo zniža, tako da ta omejitev ni presežena.
(3) Pomoč de minimis po tej uredbi se ne sme kumulirati z
drugimi državnimi pomočmi v zvezi z istimi upravičenimi stroški,
če bi bili s takšnim kumuliranjem pomoči preseženi najvišji zneski
oziroma intenzivnosti pomoči, določeno za posebne okoliščine
vsakega primera v predpisih Unije, ne glede na to, ali se podpora
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev
ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1408/2013/EU, se lahko kumulira z drugo pomočjo de minimis,
dodeljeno za dejavnosti 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
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L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) ali Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), do zgornje meje, določene v Uredbi
1407/2013/EU ali Uredbi 717/2014/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z
Uredbo 1407/2013/EU ali Uredbo 717/2014/EU.«.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(obveznosti upravičenca)
Za izplačilo nadomestila mora upravičenec vsako leto od
31. januarja do 31. marca podati vlogo pri zavezancu, ki vsebuje:
– zahtevek za izplačilo na obrazcu iz Priloge 2 te uredbe;
– izjavo o tem, da KMG ni podjetje v težavah, na obrazcu iz
Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, in
– izjavo, ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij, ki
so z njim povezana, na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te
uredbe.«.
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec mora:
1. od upravičenca pridobiti pisno izjavo na obrazcu iz Priloge
4 te uredbe, ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij, ki so z
njim povezana;
2. preveriti v Sektorju za spremljanje državnih pomoči ministrstva, pristojnega za finance, višino že dodeljenih pomoči de
minimis po posameznih upravičencih oziroma enotnih podjetjih
v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu;
3. preveriti v Službi za državne pomoči in razvoj ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo, da s predvidenim zneskom pomoči posameznemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju dodeljena
pomoč de minimis v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem
poslovnem letu ne presega zneska 15.000,00 eurov;
4. preveriti, ali KMG ni podjetje v težavah iz druge alineje
8. člena te uredbe;
5. v roku dveh mesecev po vložitvi zahtevka za izplačilo
nadomestila iz prejšnjega člena upravičencu predložiti pogodbo
v podpis;
6. v pogodbi navesti posamezno shemo pomoči, v skladu s
katero se podeli nadomestilo in pripadajoči znesek nadomestila;
7. izplačati nadomestilo upravičencu;
8. poročati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v skladu z
zahtevami iz 12. člena te uredbe in
9. dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev,
hraniti še najmanj deset let od dneva zadnjega izplačila sredstev.«.
6. člen
Za Prilogo 3 se doda nova Priloga 4, ki je kot priloga sestavni
del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Zavezanec pozove upravičenca, ki je do uveljavitve te uredbe vložil vlogo za izplačilo nadomestila za leto 2015, da v enem
mesecu od uveljavitve te uredbe dopolni to vlogo na obrazcu iz
nove Priloge 4 uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-26/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2550-0095
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga
»Priloga 4
Izjava upravičenca glede enotnega podjetja in namenske porabe sredstev za dodelitev
pomoči de minimis v okviru sheme pomoči
za razvoz gnojnice in gnojevke in pripravo gnojilnega načrta

Podpisani ______________________________________________________ izjavljam,
(ime in priimek upravičenca oziroma pooblaščene osebe za zastopanje)
da ___________________________________________________________________
(ime in priimek ter naslov ali firma in sedež upravičenca)

KMG-MID:
Matična številka:

JE

NI

enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU1

Kot enotno podjetje smo v razmerju z naslednjimi podjetji (obvezno izpolnite, če ste obkrožili
JE):
Vrsta
Ime in priimek ter naslov ali
KMG-MID
Matična številka
povezanosti*
firma in sedež

1

Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU 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, poslovodnega ali nadzornega organa
drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju* iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
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Poleg dejavnosti primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov podjetje opravlja še
druge dejavnosti*:
predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
dejavnosti v sektorju ribištva in akvakulture
druge gospodarske dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe
1407/2013/EU2.

*Označite z X v okencu pred dejavnostjo, ki jo podjetje opravlja.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni
in resnični.

Datum:

Podpis upravičenca oziroma
pooblaščene osebe za zastopanje:

2

Druge gospodarske dejavnosti so: turizem na kmetiji, gozdarstvo, predelava lesa, obrt, transport itd.«.
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MINISTRSTVA
2353.

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja
k zadolževanju občin

Na podlagi 10.a in 10.c člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o postopkih za izdajo soglasja
k zadolževanju občin
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja način, postopke in roke za izdajo soglasja ministra, pristojnega za finance (v nadaljnjem besedilu:
minister) k zadolževanju občin in za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna.
2. člen
(opredelitev zadolžitve)
(1) Zadolžitev po tem pravilniku je:
1. najem kredita ali posojila za izvrševanje občinskega
proračuna,
2. najem kredita ali posojila za upravljanje z dolgom občinskega proračuna in
3. sklenitev pogodbe o zakupu ali najemu, na podlagi
katerih lastninska pravica (lahko) preide z najemodajalca na
najemnika (finančni najem).
(2) Občina lahko najame kredit ali posojilo iz 1. in 2. točke
prejšnjega odstavka samo pri banki ali hranilnici, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev v skladu
z zakonom, ki ureja bančništvo, in javnem skladu, katerega
dejavnost je dajanje posojil.
(3) Občina, ki je vključena v sistem enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu: EZRD), se lahko v
skladu s predpisi, ki urejajo zadolževanje iz denarnih sredstev
EZRD, zadolži le pri upravljavcu sredstev sistema EZRD.
3. člen
(vloga za soglasje k zadolžitvi)
(1) Občina pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in
odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, ministrstvu,
pristojnem za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) predloži vlogo za soglasje k zadolžitvi na obrazcu, ki je priloga tega
pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Vloga vsebuje:
– vrsto zadolžitve iz 2. člena tega pravilnika,
– navedbo projekta, za katerega se bo občina zadolžila,
v primeru zadolžitve za sredstva sofinanciranja investicije iz
proračuna Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in zadolžitve za lastni delež financiranja investicije, ki je sofinancirana
iz proračuna EU, če tako določa zakon, ki ureja izvrševanje
proračuna,
– seznam kreditov ali posojil in finančnih najemov, ki jih
bo občina nadomestila, v primeru zadolžitve za upravljanje z
dolgom,
– pogoje zadolžitve, ki vplivajo na doseganje največjega
obsega možnega zadolževanja občine v skladu z 10.b členom
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08,
36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1):
višino glavnice, valuto zadolžitve, obrestno mero, rok odplačila in obdobje črpanja kredita ali posojila oziroma finančnega
najema,
– vrsto zavarovanja posla,
– rok za sklenitev pogodbe o zadolžitvi.
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(3) Vlogi občina priloži:
– podatke o obstoječih zadolžitvah, izdanih poroštvih
in prevzetih dolgoročnih obveznostih s pogodbami o finančnem najemu ter blagovnih kreditih, z ažuriranimi načrti
odplačil in izjavo župana, da jamči za celovitost in pravilnost
podatkov,
– poročilo župana ali poročilo zunanjega svetovalca, ki
ga je imenoval župan, o izboru najugodnejšega ponudnika
in
– predlog pogodbe o zadolžitvi z amortizacijskim načrtom.
(4) Poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika vsebuje
primerjavo elementov zadolžitve iz četrte alineje drugega odstavka tega člena in drugih elementov, ki vplivajo na ugodnost
ponudbe, ter navedbo najmanj dveh posojilodajalcev, ki jima
je občina oddala povpraševanje po zadolžitvi. Če je občina
prejela le eno ponudbo, poročilo vsebuje le elemente prejete
ponudbe, poročilu pa se priloži prejete negativne odgovore
potencialnih posojilodajalcev.
(5) Vlogi za soglasje k prvi zadolžitvi po sklenitvi sporazuma o razdelitvi premoženja med občinami, določenega v zakonu, ki ureja lokalno samoupravo, občina priloži tudi sporazum
o razdelitvi premoženja.
(6) Vlogi za soglasje k zadolžitvi za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU občina priloži tudi pogodbo
ali drug dokument, ki ima naravo pogodbe o sofinanciranju
investicije iz proračuna EU, iz katerega morata biti razvidna
predvidena višina in rok prejema teh sredstev. Podatkov
iz prve alineje tretjega odstavka tega člena ni potrebno
priložiti.
(7) Vlogi za soglasje k zadolžitvi za lastni delež financiranja investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, občina
priloži tudi pogodbo ali drug dokument, ki ima naravo pogodbe
o sofinanciranju investicije iz proračuna EU.
(8) Vlogi za soglasje k zadolžitvi pri upravljavcu EZRD ni
potrebno priložiti poročila o izboru najugodnejšega ponudnika
iz druge alineje tretjega odstavka tega člena.
(9) Vlogi za soglasje k črpanju posojila v naslednjem
proračunskem letu ni potrebno priložiti poročila o izboru najugodnejšega ponudnika iz druge alineje tretjega odstavka tega
člena. Občina vlogi priloži predlog aneksa k pogodbi z amortizacijskim načrtom.
(10) Vlogi za soglasje k sklenitvi pogodbe o finančnem
najemu občina priloži poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, iz katerega
je razvidno, da je takšna zadolžitev ugodnejša od najema
posojila ali kredita.
(11) Vlogo za soglasje k zadolžitvi občina predloži ministrstvu najkasneje do 20. novembra tekočega leta.
4. člen
(soglasje k spremembi likvidnostnega posojila ali kredita
v dolgoročnega)
(1) Občina lahko likvidnostno posojilo ali kredit, ki ga ne
more odplačati v proračunskem letu, v katerem ga je najela,
zaradi nepravočasnega povračila sredstev sofinanciranja investicije iz proračuna EU, s soglasjem ministra spremeni v
dolgoročno.
(2) Vlogo za soglasje iz prejšnjega odstavka občina predloži na obrazcu iz prvega odstavka prejšnjega člena. Vlogi za
soglasje, poleg dokumentov iz prve in tretje alineje tretjega odstavka prejšnjega člena, priloži dokument pristojnega organa, iz
katerega sta razvidna obseg in predvideni rok prejema sredstev
iz proračuna EU in predlog aneksa k pogodbi o zadolžitvi z
amortizacijskim načrtom.
(3) Vlogo za soglasje v skladu s tem členom občina
predloži ministrstvu najkasneje do 5. decembra tekočega leta.
(4) Minister pri izdaji soglasja po tem členu postopa v
skladu s 5. in 6. členom tega pravilnika.
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(izdaja soglasja k zadolžitvi)
(1) Minister izda soglasje k zadolžitvi, če ugotovi, da:
– so vloga in njene priloge popolne,
– ima občina sprejet uravnotežen proračun za tekoče leto,
– v soglasje predložena zadolžitev, razen zadolžitve za
sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU, ne presega načrtovanega obsega zadolževanja v sprejetem odloku o
proračunu,
– podatki iz prve alineje tretjega odstavka 3. člena tega
pravilnika verodostojno izkazujejo obstoječo zadolženost občine po prvem odstavku 10.b člena ZFO-1,
– obveznosti občine iz drugega odstavka 10.b člena
ZFO-1 skupaj z novo zadolžitvijo, brez upoštevanja moratorijev in neenakomernih obveznosti, ne presegajo dovoljenega
obsega obveznosti, ki ga določa zakon, in
– pogodba vsebuje vse pogoje zadolžitve iz četrte alineje
drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Minister izda soglasje za sklenitev pogodbe o zadolžitvi v obsegu in po pogojih, navedenih v predlogu pogodbe, v
petnajstih delovnih dneh po prejemu popolne vloge. Soglasje
velja do konca koledarskega leta, v katerem je bilo izdano.
(3) Soglasje je priloga pogodbe o zadolžitvi.
6. člen
(zavrnitev soglasja k zadolžitvi)
(1) Minister zavrne soglasje k zadolžitvi, če ugotovi:
1. da predvidena zadolžitev presega največji obseg možnega zadolževanja, določen v ZFO-1 in zakonu, ki ureja
izvrševanje proračuna,
2. da predvidena zadolžitev za sredstva sofinanciranja
investicije iz proračuna EU presega višino odobrenih sredstev
in obdobje do prejema teh sredstev,
3. da občina v sprejetem odloku o proračunu za tekoče
proračunsko leto ni v ustreznem obsegu opredelila obsega
zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna oziroma
za upravljanje z dolgom občinskega proračuna, razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU,
4. da sprejeti proračun za tekoče proračunsko leto ni
uravnotežen med prejemki in izdatki,
5. da niso izpolnjeni drugi zakonski pogoji za dopustnost
zadolžitve ali

Uradni list Republike Slovenije
6. da občina vloge za soglasje ni predložila v roku iz
enajstega odstavka 3. člena oziroma tretjega odstavka 4. člena
tega pravilnika.
(2) Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka minister
izda soglasje k zadolžitvi za upravljanje z dolgom, če se bo s to
zadolžitvijo zadolženost ponovno znižala do največjega obsega
možnega zadolževanja.
(3) Minister zavrne soglasje k zadolžitvi za lastni delež
pri financiranju investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU,
če obseg zadolžitev po predhodno izdanih soglasjih preseže
skupni obseg zadolžitev, določen v zakonu, ki ureja izvrševanje
proračuna.
7. člen
(pogodba oziroma aneks k pogodbi o zadolžitvi)
Občina v desetih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o zadolžitvi posreduje kopijo pogodbe
oziroma aneksa pogodbe ministrstvu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08
in 49/10), uporablja pa se za postopke za izdajo soglasja k
zadolžitvi, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-505/2015/13
Ljubljana, dne 22. julija 2015
EVA 2015-1611-0092
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
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Priloga

OBČINA: ………………………………………………………………..
Številka zadeve: ………………………
Datum: …………..……………………..

VLOGA ZA SOGLASJE K ZADOLŽITVI

1. VRSTA ZADOLŽITVE (ustrezno obkrožite):
-

za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem
proračunu

-

za izvrševanje občinskega proračuna za sredstva sofinanciranja investicije iz
proračuna EU:
projekt: …………………………………………………………………………..
(ime in šifra projekta v NRP)

-

za izvrševanje občinskega proračuna za lastni delež sofinanciranja investicije,
ki je sofinancirana iz proračuna EU:
projekt: …………………………………………………………………………..
(ime in šifra projekta v NRP)

-

za upravljanje z dolgom občinskega proračuna:
z zadolžitvijo bodo nadomeščeni krediti/posojila/finančni najemi (kreditodajalec, štev.
kreditne pogodbe, datum sklenitve pogodbe):
…………………………………...........
…………………………………………
………………………………..………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

-

finančni najem

-

zadolžitev pri upravljavcu sredstev sistema EZRD

Stran
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POGOJI ZADOLŽITVE:
-

višina glavnice: ………………………………………….

-

valuta zadolžitve: ………………………………………..

-

obrestna mera: ………………………………………….

-

obdobje črpanja: ………………………………………...

-

rok odplačila:
a/ v letih ali mesecih: ……………………………
b/ število obrokov: ……………………………….
c/ datuma prvega in zadnjega obroka: ………………………….

3.

VRSTA ZAVAROVANJA POSLA: ………..……………………………………..

4.

POGODBA (ANEKS) BO SKLENJEN(A) DO (predvideni datum): ……………………..…
(najkasneje do konca koledarskega leta)

5.

PRILOGE (ustrezno obkrožite):
-

Podatki o obstoječih zadolžitvah, poroštvih, prevzetih dolgoročnih obveznostih s
pogodbami o finančnem najemu, blagovnih kreditih z ažuriranimi načrti odplačil, z
izjavo župana

-

Poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika

-

Predlog pogodbe o zadolžitvi (aneksa) z amortizacijskim načrtom

-

Sporazum o razdelitvi premoženja med občinami

-

Pogodba ali drug dokument o sofinanciranju investicije iz proračuna EU

Pripravil(a):

Župan(ja):

…………………………………………

……………………………………………

Podpis: …………………………….…

Podpis: …………………………….……
Žig:
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2354.

Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja
in pripadajoče infrastrukture

Na podlagi petega odstavka 89. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in
za izvrševanje prvega odstavka 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14
– ZIN-B in 54/14 – odl. US) izdaja ministrica za izobraževanje,
znanost in šport v soglasju z ministrico za okolje in prostor

PRAVILNIK
o katastru komunikacijskega omrežja
in pripadajoče infrastrukture
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa vodenje in vsebino katastra komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (v nadaljnjem
besedilu: kataster) in način posredovanja podatkov o vrstah in
legi omrežij ter objektov, ki so del komunikacijskega omrežja in
pripadajoče infrastrukture in jih mora lastnik takšnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture posredovati
neposredno Geodetski upravi Republike Slovenije za vpis v kataster v skladu z Direktivo 2014/61/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za
postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti
(UL L št. 155 z dne 23. 5. 2014, str. 1).
(2) Podatki o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi s področja varnosti, policije, obrambe in zaščite,
reševanja in pomoči, ki so označeni s stopnjo tajnosti skladno s
predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov niso predmet tega
pravilnika.

men:

2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

1. Antena je naprava, ki služi sevanju radiofrekvenčnega
signala, ki nosi informacijo, v odprt prostor oziroma sprejemu
takšnega signala in je pritrjena na stavbo ali gradbeni inženirski
objekt.
2. Antenski stolp je gradbeno inženirski objekt, na katerega
je pritrjena ena ali več anten s pripadajočo ozemljilno opremo.
3. Jašek je vertikalni gradbeni inženirski objekt, ki omogoča
dostop do telekomunikacijskih vodov v kabelski kanalizaciji.
4. Javne telekomunikacijske terminalske naprave so javne
telefonske govorilnice in druga telekomunikacijska terminalska
oprema, nameščena na javnosti dostopnih površinah.
5. Komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura so
tista, katerih gradnja je skladno z zakonom, ki ureja elektronske
komunikacije, v javno korist.
6. Komunikacijski vod pomeni del telekomunikacijskega
voda, ki povezuje dve ali več točk, po katerem je možna enosmerna, dvosmerna ali obojesmerna komunikacija in je sestavljen iz enega ali več vodov.
7. Komutacijski center je funkcijska enota, ki z uporabo
stikalnih elementov in krmilne logike omogoča povezovanje med
kličočim in klicanim pri vodovnem, sporočilnem ali paketnem
sistemu komutacije.
8. Objekt bazne postaje je stavba, del stavbe, ali samostojen prostor v njej, ali gradbeno inženirski objekt (npr.: zabojnik),
v katerem je nameščena vsa pripadajoča oprema bazne postaje.
9. Območje komunikacijskih objektov je pripadajoče območje kateregakoli komunikacijskega objekta, ki je ograjeno in je s
tem omejen dostop do tega območja.
10. Oddajnik je naprava, ki oddaja signal v radiokomunikacijski storitvi.
11. Radijska postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov istega lastnika, vključno s potrebno opremo, ki so potrebni na enem fiksnem
mestu za izvajanje radiokomunikacijske storitve.
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12. Sprejemnik je naprava, ki sprejema signal v radiokomunikacijski storitvi.
13. Telekomunikacijska razdelilna omarica je razvodišče
priključnih telekomunikacijskih vodov in mesto za namestitev
telekomunikacijskih naprav.
14. Vod je del komunikacijskega voda, ki povezuje dve
ali več točk, po katerem je možna enosmerna, dvosmerna ali
obojesmerna komunikacija (npr.: bakrena parica, optično vlakno,
vse vrste nadzemnih povezav).
15. Vrsta komunikacijskega voda pomeni njegovo tehnološko izvedbo, ki je lahko optični, bakreni parični, bakreni koaksialni ali tehnološko drugače izveden podzemni ali nadzemni
komunikacijski vod.
16. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je kataster gospodarske javne infrastrukture, v katerem Geodetska
uprava Republike Slovenije vodi zbirne podatke o omrežjih in
objektih gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom,
ki ureja prostorsko načrtovanje in pravilnikom, ki ureja vsebino in
način vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije, zakonu, ki ureja graditev objektov in zakonu, ki ureja
prostorsko načrtovanje.
3. člen
(vodenje katastra)
Kataster se v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, vodi neposredno v sklopu zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.
4. člen
(vsebina katastra)
(1) Naprave in objekti komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se vedno evidentirajo v katastru, so:
– komunikacijski vod iste vrste ter istega lastnika na isti
trasi in z enako lego z navedbo njegove vrste,
– kabelska kanalizacija,
– jašek,
– objekt bazne postaje,
– radijska postaja,
– antenski stolp,
– posamezna antena, če je pritrjena na stavbo ali antenski
stolp ali drug inženirski objekt drugega lastnika komunikacijskega omrežja,
– telekomunikacijska razdelilna omarica,
– območje komunikacijskih objektov.
(2) Naprave in objekti komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se evidentirajo v katastru samo, če so
samostojni gradbeni inženirski objekti, so:
– javne telekomunikacijske terminalske opreme,
– drugi objekti za potrebe elektronskih komunikacij, kot
so komutacijski centri, ojačevalna mesta telekomunikacijskih
vodov, objekti za namestitev naprav in druge podobne naprave
in oprema.
5. člen
(vpis v kataster)
(1) Lastnik komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture sporoči Geodetski upravi Republike Slovenije podatke
o napravah in objektih komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture iz prejšnjega člena za vpis v kataster v treh mesecih po končanju gradnje.
(2) Vsako spremembo podatkov, ki pomeni tudi spremembo podatkov v katastru, lastnik komunikacijskega omrežja in
pripadajoče infrastrukture sporoči Geodetski upravi Republike
Slovenije v treh mesecih od njenega nastanka.
(3) Sporočanje podatkov o objektih in napravah iz prejšnjega člena oziroma sporočanje podatkov o spremembah vpisanih
podatkov se izvede na podlagi elaborata sprememb podatkov
o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, kot je
določen v pravilniku, ki ureja vsebino in način vodenja zbirke
podatkov o dejanski rabi prostora.
(4) Elaborat se skladno s predpisi objavi na spletni strani
Geodetske uprave Republike Slovenije.
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6. člen
(prehodne določbe)
(1) Lastnik komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki ni bil zavezanec za vpis v kataster pred uveljavitvijo
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12,
110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US) in skladno s Pravilnikom o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Uradni list RS, št. 56/05, 64/05 – popr. in 33/07
– ZPNačrt), mora posredovati podatke za vpis v kataster za
komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, ki so bila
zgrajena pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, najkasneje
do 30. junija 2016.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ter ne glede
na rok iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika
lastnik elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite,
reševanja in pomoči posreduje podatke za vpis v kataster za
komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo brez podatkov iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika v roku treh
let od uveljavitve tega pravilnika.
(3) Lastnik javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, zgrajenega pred začetkom veljavnosti tega
pravilnika mora sporočiti manjkajoče podatke iz prvega odstavka
4. člena tega pravilnika, najkasneje do 30. junija 2016.

Uradni list Republike Slovenije
UGOTOVITVENI SKLEP
I
Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni
pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstavka 3. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki
Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike
in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in drugega odstavka 3.
člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni
negi znaša od 1. julija 2015 dalje 3,68 eurov.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-655/2015/5
Ljubljana, dne 22. julija 2015
EVA 2015-3130-0045
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture (Uradni list RS, št. 56/05, 64/05 – popr. in 33/07
– ZPNačrt).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2015.
Št. 0070-87/2013
Ljubljana, dne 13. julija 2015
EVA 2013-3330-0082
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje,
znanost in šport
Soglašam!
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

2355.

Ugotovitveni sklep o višini regresa
za prehrano med delom

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list
RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list
RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 40/12) in prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni
pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12)
sprejme minister za javno upravo

OBČINE
LJUBLJANA
2356.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi plovbnega režima

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), Uredbe o uporabi plovil na motorni
pogon na reki Ljubljanici (Uradni list RS, št. 84/04, 104/04– pop.
in 44/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji 6. julija 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
plovbnega režima
1. člen
V Odloku o določitvi plovbnega režima (Uradni list RS, št.
53/06 in 72/08) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Na plovbnem območju lahko plujejo športni veslaški čolni
in čolni na jadra za športne in rekreacijske namene.
Na delu plovbnega območja, ki je določen v uredbi, ki ureja
uporabo plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici, lahko plujejo
plovila za javni prevoz oseb in blaga, če izpolnjujejo pogoje iz te
uredbe, ter plovila za izvajanje lovsko-gospodarskih načrtov in
ribiško-gojitvenih načrtov.«.
2. člen
V 5. členu se v drugem odstavku beseda »urbanizem«
nadomesti z besedama »urejanje prostora«.
6. člen se črta.

3. člen

4. člen
V 7. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo, tako
da se glasijo:

Uradni list Republike Slovenije
»Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici so: pri Ambroževem trgu, pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Gerberjevem stopnišču (Makalonca), pri
Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju
(pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pri Trnovskem pristanu, pod Prulskim mostom,
v osi ulice Privoz, pri Veslaškem klubu Ljubljanica, pri Kajak kanu
klubu Ljubljana, pred domom Ribiške družine Barje, na območju
gostilne Livada, pri izlivu Prošce, na sotočju Ljubljanice in Ižice, na
Ižanski cesti, pri cerkvi Sv. Mihaela v Črni vasi in pri vodovodnem
mostu v Črni vasi pri Lipah (desni breg).
Lokacija vstopno izstopnih mest na Grubarjevem prekopu je
pod Karlovškim mostom.
Lokacija vstopno izstopnih mest na Ižici je pri mostu na
Peruzzijevi ulici (desni breg).«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek,
ki se glasita:
»Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici, Grubarjevem prekopu in Ižici so prikazane na grafičnem prikazu, ki je kot
priloga 2 sestavni del tega odloka.
Pristanišče iz prvega odstavka tega člena in vstopno izstopna mesta iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se
označijo glede na vrsto dovoljene plovbe.«.
5. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»8. člen
Za uporabo privezov v pristanišču in za uporabo vstopno
izstopnih mest na plovbnem območju, ki ga ureja ta odlok, je
potrebno pridobiti dovoljenje.
Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču za dobo šestih
mesecev ali za dobo enega leta izda pristojni organ le za plovilo
za javni prevoz oseb in blaga, če dolžina plovila ne presega 15
metrov, ima ravno dno in ima dovoljenje za plovbo. Izda se lahko
le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču. Dovoljenje za
uporabo priveza v pristanišču dovoljuje tudi uporabo vstopno
izstopnih mest.
Dovoljenje za uporabo vstopno izstopnih mest za dobo šestih mesecev ali za dobo enega leta izda pristojni organ za plovila,
ki imajo dovoljenje za plovbo.
Za uporabo priveza v pristanišču iz drugega odstavka tega
člena in za uporabo vstopno izstopnih mest iz prejšnjega odstavka
se plača pristojbina, ki znaša:
– za uporabo priveza v pristanišču za čas šestih mesecev
1.000 eurov,
– za uporabo priveza v pristanišču za čas enega leta 1.500
eurov,
– za uporabo vstopno izstopnih mest za čas šestih mesecev
250 eurov,
– za uporabo vstopno izstopnih mest za čas enega leta 400
eurov.
6. člen
V 9. členu se v prvem in drugem stavku beseda »uporabnine« nadomesti z besedo »pristojbine«.
7. člen
V 11. členu se četrta alineja prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»– pregled privezovanja plovil,«.
V petem odstavku se za besedo »upravljavec« doda besedilo »v sodelovanju s pristojnim organom«.
8. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plovba s plovili za javni prevoz oseb in blaga na območju
Gruberjevega prekopa in Ljubljanice od mostu avtoceste v Črni
vasi do zapornice na Ambroževem trgu je dovoljena od 6. do
24. ure, na območju od mostu avtoceste v Črni vasi do meje z Občino Brezovica pa od sončnega vzhoda do sončnega zahoda.«.
V drugem odstavku se za besedo »čolni« dodajo besede
»in čolni na jadra«.
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9. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi na
spletnih straneh MOL, lahko pa tudi v sredstvih javnega obveščanja.«.
10. člen
V 16. členu se na koncu druge alineje pika nadomesti z
vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– voziti se z vodnimi skuterji.«.
11. člen
V 18. členu se besedilo »organ Mestne uprave MOL, pristojen za nadzor« nadomesti z besedilom »Inšpektorat Mestne
uprave MOL«.

če:

12. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba,

– ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka.«.
V drugem odstavku se številka »125.000« nadomesti s
številko »5.000«.
V tretjem odstavku se številka »2.500« nadomesti s številko
»1.000«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka.«.
V petem odstavku se številka »2.500« nadomesti s številko
»500«.
13. člen
20. člen se spremeni, tako da se glasi:
»20. člen
Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če
ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka.«.
14. člen
V 21. členu se v prvi, drugi in tretji alineji za besedo »členom« dodata besedi »tega odloka«.
15. člen
Za prilogo 1 se doda nova priloga 2 – Lokacije vstopno
izstopnih mest na Ljubljanici, Grubarjevem prekopu in Ižici, ki je
sestavni del tega odloka.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Označitev pristanišča in vstopno izstopnih mest iz tega odloka se opravi najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega
odloka.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o določitvi uporabnine (Uradni list RS, št. 60/10).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-25/2015-7
Ljubljana, dne 6. julija 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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2300.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev
(ZPVGPŽ)
Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
(ZICPES-B)
Zakon o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-2P)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I)
Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.

VLADA

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi
Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja
obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in
živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mleka
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega
režima
Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju
Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije v Canicu, v Portugalski Republiki
Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula
Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski
Soboti
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
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2303.
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2304.
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6477

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v
Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Kranju

2306.

Sklep o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke
in hranilnice
Sklep o merilih za stvarni vložek pri povečanju
osnovnega kapitala bank in hranilnic
Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic o
varnosti spletnih plačil
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6320

BANKA SLOVENIJE

6322
6325
6326

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina
Operativno-tehnična zahteva o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati operaterji zrakoplovov, osebje in
organizacije, vključeni v vzdrževanje in vodenje
stalne plovnosti EASA zrakoplovov pri uporabi v
državnih dejavnostih
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2015
Obvestilo o ukinitvi monografije Tinktura skorje
cimetovca (1819) iz Evropske farmakopeje

6327

6365
6366
6367

OBČINE

6314
6314

6529

USTAVNO SODIŠČE

2305.
6451

MINISTRSTVA

Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega
vulvovaginitisa

2301.

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin
Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja in
pripadajoče infrastrukture
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o
klasifikacijskih zavodih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano
med delom
Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni
in cepljenj živali v letu 2015
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

DOBRNA

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za
leto 2015
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko
obdobje 2015–2020
Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja
v Občini Dobrna

6368
6369
6375

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za
leto 2015

6377

IVANČNA GORICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtec Ivančna Gorica
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in
padavinskih odpadnih voda na območju Občine
Ivančna Gorica
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 2527/4, k.o. 1831 – Višnje in
parc. št. 2531/2, k.o. 1831 – Višnje

6377

6378
6386
6394

Stran
2321.
2322.
2323.
2324.
2325.
2326.
2327.
2328.

2329.

2330.

2356.

2331.

2332.

2333.

2334.
2335.

2336.
2337.

2338.
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 2527/6, k.o. 1831 – Višnje in
parc. št. 2528/2, k.o. 1831 – Višnje
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 814/6, k.o. 1822 – Muljava
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 2276/2, 2290/5, 2276/3, vse
k.o. 1830 – Ambrus
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1628/2, k.o. 1810 – Stična
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1517/2 in 1517/3, vse k.o.
1823 – Dob
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1962/6 in 1962/7, k.o. 1830
Ambrus
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
parc. št. 414/2, 414/3 in 414/4, vse k.o. 1810 –
Stična

Uradni list Republike Slovenije

6395
6395

6395

2341.

6396
6396

2342.

6396
6396

6397

KRANJSKA GORA

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

6534

6423

SLOVENSKA BISTRICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v
Zgornji Polskavi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za
Občino Slovenska Bistrica
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči
de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Slovenska Bistrica za programsko obdobje 2015–
2020
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Slovenska Bistrica
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine
na otroka
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o
območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v
mestu Slovenska Bistrica

TABOR

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

2348.

Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri
posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin

6424
6426

6429

6436
6440
6440
6440

TOLMIN

6443

VIPAVA

Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v
Občini Vipava za programsko obdobje 2015–2020

6446

Uradni list RS – Razglasni del
6404

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 55/15
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

6405
6409

6410
6412

ROGAŠKA SLATINA

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

6416

6403

PUCONCI

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov
na področju turizma v Občini Puconci
Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci

SLOVENJ GRADEC

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec
za programsko obdobje 2015–2020
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

2347.

2349.

NOVA GORICA

Sklep o objavi uradnega prečiščenega besedila
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova
Gorica

2345.

6397

MURSKA SOBOTA

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka
o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska
Sobota
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih
za območje ČE5

2344.

6397

MOKRONOG - TREBELNO

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

2343.

2346.

LJUBLJANA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima

2340.

6395

JESENICE

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

2339.

6416

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Objave gospodarskih družb
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Drugo preklicujejo

1403
1418
1420
1422
1423
1424
1425
1425
1425
1426
1427
1427
1427
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