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Zakon o davčnem potrjevanju računov
(ZDavPR)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o davčnem potrjevanju
računov (ZDavPR)
Razglašam Zakon o davčnem potrjevanju računov
(ZDavPR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 20. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-20
Ljubljana, dne 28. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV
(ZDavPR)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov za davčne namene pri gotovinskem poslovanju,
zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov, izvajanje postopka potrjevanja računov, vsebino računa za namene
izvajanja postopka potrjevanja računov, rok za izdajo računov,
tehnične zahteve, obveznost zadržanja izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca, obdelavo podatkov za namene
preverjanja zakonitosti zaposlitve in dela in nadzora pravilnosti
obračuna davkov in prispevkov ter nadzor nad izvajanjem tega
zakona.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi uporabljeni v tem zakonu, pomenijo
naslednje:
1. »enkratna identifikacijska oznaka računa« je oznaka,
ki se programsko ustvarja v informacijskem sistemu davčnega
organa na podlagi določenega niza podatkov in je potrdilo, da
je bil izdani račun prijavljen davčnemu organu. Za enkratno
identifikacijsko oznako računa se uporablja kratica EOR;
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2. »zaščitna oznaka izdajatelja računa« je oznaka, s
katerim je izdani račun povezan z zavezancem za izvajanje
postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje
pristnosti izvora računa. Za zaščitno oznako izdajatelja računa
se uporablja kratica ZOI;
3. »račun« je račun pri gotovinskem poslovanju, izdan za
dobavo blaga ali storitev, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Kot račun se šteje tudi vsak račun za prejeto predplačilo,
preden je dobava blaga ali storitev opravljena;
4. »plačilo z gotovino« je plačilo z bankovci in kovanci, ki
so v obtoku kot plačilno sredstvo, drugi načini plačila, ki niso
neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom
in drugi podobni načini plačila;
5. »poslovni prostor zavezanca« je vsak nepremičen ali
premičen prostor, v katerem zavezanec stalno, občasno ali
začasno izdaja račune za dobave blaga ali storitev pri gotovinskem poslovanju. Kot poslovni prostor zavezanca se lahko šteje del ali več ločenih delov nepremičnega prostora, v katerih se
opravlja različna dejavnost. Premičen prostor je vsak premičen
objekt ali elektronska naprava za izdajo računov. Elektronska
naprava za izdajo računov se kot poslovni prostor zavezanca
šteje v primerih, ko se račun ne izda v okviru premičnega
objekta. Kot poslovni prostor zavezanca se šteje tudi vsak
nepremičen ali premičen prostor, v katerem se izdajajo računi
z uporabo vezane knjige računov;
6. »elektronska naprava za izdajo računov« je elektronska naprava z nameščeno programsko opremo, ki je v skladu
z 38. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13
– ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 –
ZIN-B in 90/14; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2);
7. »davčni organ« je Finančna uprava Republike Slovenije.
3. člen
(zavezanec za izvajanje postopka potrjevanja računov)
(1) Zavezanka oziroma zavezanec za izvajanje postopka
potrjevanja računov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je
oseba iz prvega in drugega odstavka 31. člena ZDavP-2, ki
mora izdati račun.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za zavezanca ne
šteje davčni zavezanec v naslednjih primerih:
1. dobave blaga, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima
sedeža v Republiki Sloveniji in za katere se kot kraj dobave
po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, šteje Republika Slovenija, če skupna vrednost teh dobav v tekočem
koledarskem letu oziroma v preteklem koledarskem letu presega 35.000 eurov, ali če se dobavitelj odloči, da je, ne glede
na to, da vrednost njegovih dobav v tekočem koledarskem letu
ne presega tega zneska, kraj teh dobav Republika Slovenija;
2. dobava telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja
ali elektronskih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima
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sedeža v Republiki Sloveniji, osebam, ki niso davčni zavezanci,
po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost;
3. kontinuiranih dobav blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z
vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter v telekomunikacijski
dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi
med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave
podatkov, ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej
dogovorjenih časovnih intervalih, za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga, ter se računi naročniku vročijo preko
izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug
primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji
takšnega računa in ni neposredno povezano s posamezno
dobavo blaga oziroma storitev.
(3) Davčni zavezanec, ki izdaja račune v različnih dejavnostih, se ne šteje za zavezanca le glede izdaje računov za
dobave iz drugega odstavka tega člena.
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(5) Zaporedne številke računov iz 3. točke četrtega odstavka tega člena si morajo vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca
ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca.
(6) Zavezanec predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, naredi popis poslovnih prostorov zavezanca in dodeli oznake poslovnim prostorom zavezanca v internem
aktu. Zavezanec mora interni akt sprejeti pred začetkom izdaje
računov pri gotovinskem poslovanju. Zavezanec interni akt
predloži v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa.
(7) Zavezanec hrani kopije izdanih računov v skladu s
predpisi, ki urejajo davčni postopek.
(8) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi način
ustvarjanja, dolžino in obliko zapisa enkratne identifikacijske
oznake računa iz 3. točke prvega odstavka tega člena in
dolžino in obliko zapisa zaščitne oznake izdajatelja računa iz
4. točke prvega odstavka tega člena.

4. člen

6. člen

(obveznosti zavezanca)

(postopek potrjevanja računov z uporabo elektronske
naprave za izdajo računov)

(1) Zavezanec mora izdajati račune z uporabo elektronske naprave za izdajo računov, ki omogoča elektronsko podpisovanje podatkov o računu in elektronsko povezavo za izmenjavo podatkov z davčnim organom.
(2) Zavezanec mora pri izvajanju postopka potrjevanja računov uporabljati namensko digitalno potrdilo, ki ga ministrstvo,
pristojno za javno upravo, izda zavezancu brezplačno.
(3) Namensko digitalno potrdilo je potrdilo v elektronski
obliki, ki ga zavezanec uporablja za namene identifikacije v
postopku elektronske izmenjave podatkov z davčnim organom
in za elektronsko podpisovanje podatkov o računu v postopku
potrjevanja računov.
(4) Zavezanec mora potrditi račun pri davčnem organu v
skladu s tem zakonom in izdati račun z enkratno identifikacijsko
oznako računa.
(5) Zavezanec mora pred začetkom izdaje računov sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdaja račune,
davčnemu organu.
(6) Ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, podrobneje določi vsebino, postopek pridobivanja in uporabo namenskega digitalnega potrdila.
5. člen
(vsebina računa, izdanega z uporabo elektronske naprave
za izdajo računov)
(1) Račun, ki ga zavezanec izda kupcu, mora poleg podatkov, ki so določeni s predpisi, ki urejajo davek na dodano
vrednost in davčni postopek, vsebovati še naslednje podatke:
1. čas izdaje računa (uro in minute);
2. oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov;
3. enkratno identifikacijsko oznako računa in
4. zaščitno oznako izdajatelja računa.
(2) Zavezanec mora povezati oznako fizične osebe, ki
izda račun z uporabo elektronske naprave iz 2. točke prvega
odstavka tega člena, z davčno številko te osebe. Davčna številka osebe, ki je izdala račun, se pošlje davčnemu organu kot
podatek o računu iz 6. točke drugega odstavka 6. člena tega
zakona v postopku potrditve računa.
(3) V primerih izdaje računa prek samopostrežnih elektronskih naprav oziroma izdaje računa brez navzočnosti fizične
osebe iz 2. točke prvega odstavka tega člena, se kot davčna
številka osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave,
davčnemu organu pošlje davčna številka zavezanca.
(4) Številka računa mora biti za namene postopka potrjevanja računov in izdaje računa sestavljena iz treh delov, in sicer:
1. oznake poslovnega prostora zavezanca;
2. oznake elektronske naprave za izdajo računov in
3. zaporedne številke računa.

(1) Postopek potrjevanja računov je sestavljen iz pošiljanja podatkov o računu davčnemu organu, obdelave podatkov
o računu in dodelitve enkratne identifikacijske oznake računa v
informacijskem sistemu davčnega organa in pošiljanja enkratne
identifikacijske oznake računa zavezancu.
(2) Zavezanec mora davčnemu organu za namene dodelitve enkratne identifikacijske oznake računa sporočiti naslednje
podatke o računu:
1. davčno številko zavezanca, ki izda račun, če izda račun
v tujem imenu in za tuj račun pa tudi davčno številko davčnega
zavezanca, v imenu in za račun katerega je bil izdan račun;
2. datum in čas izdaje računa;
3. številko računa in način dodelitve številke računa;
4. vrednost računa, skupno vrednost osnove po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno po davčnih stopnjah, in pripadajoči
davek ali dajatev, vrednost dobav na podlagi posebnih ureditev,
dobav pri katerih je plačnik davka na dodano vrednost kupec
blaga ali naročnik storitve, oproščenih dobav in neobdavčljivih
dobav, ločeno po davčnih številkah iz 1. točke tega odstavka;
5. vrednost za plačilo;
6. davčno številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo
elektronske naprave;
7. zaščitno oznako izdajatelja računa;
8. davčno številko oziroma identifikacijsko številko za
namene davka na dodano vrednost kupca oziroma naročnika v
primerih, ko so ti podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni
na računu;
9. številko prvotnega računa v primeru izvajanja postopka
potrjevanja naknadne spremembe podatkov na računu iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko obdelujejo
samo za namene preverjanja zakonitosti zaposlitve in dela in
nadzora pravilnosti obračuna davkov in prispevkov.
(4) Zavezanec mora izvesti postopek potrjevanja računov
za vse naknadne spremembe podatkov o računu iz drugega
odstavka tega člena, ki so bile sporočene davčnemu organu.
Sporočilo o spremembah podatkov o računu mora vsebovati
podatek o številki računa, na katerega se spremembe nanašajo.
(5) V primeru, ko kupec zahteva od zavezanca izdajo
kopije računa, mora zavezanec izdati kopijo, ki je enaka originalu, z oznako »KOPIJA« in zaporedno številko kopije računa.
7. člen
(postopek izdaje računa z enkratno identifikacijsko
oznako računa)
(1) Zavezanec elektronsko podpiše sporočilo s podatki o
računu iz drugega odstavka 6. člena tega zakona in jih pošlje
davčnemu organu prek vzpostavljene elektronske povezave.
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(2) Davčni organ preveri, ali so poslani vsi podatki o
računu iz drugega odstavka 6. člena tega zakona in ali so
podatki podpisani z namenskim digitalnim potrdilom.
(3) Davčni organ podatkom o računu dodeli enkratno
identifikacijsko oznako računa, če sta izpolnjena pogoja iz
prejšnjega odstavka. Davčni organ enkratno identifikacijsko
oznako računa pošlje zavezancu prek vzpostavljene elektronske povezave.
(4) Zavezanec mora prek elektronske naprave za izdajo
računov kupcu izdati račun, ki vsebuje podatke iz prvega in
četrtega odstavka 5. člena tega zakona, razen če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(5) Zavezanec mora za opravljeno dobavo blaga ali
storitev izdati račun najpozneje, ko je dobava opravljena in
prejeto plačilo z gotovino.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavezanec izda
skupni račun v petih dneh po poteku meseca, v katerem je bila
opravljena dobava blaga ali storitev, če je bila dobava opravljena davčnemu zavezancu v zvezi z opravljanjem dejavnosti
prevoza potnikov ali blaga.
(7) V primerih, ko račun ni plačan neposredno ob izdaji
in ob njegovi izdaji ni znano, ali bo plačan z gotovino, lahko
zavezanec izda račun brez enkratne identifikacijske oznake
računa. Če je račun naknadno plačan z gotovino, zavezanec pošlje davčnemu organu podatke o računu iz drugega
odstavka 6. člena tega zakona v desetih delovnih dneh od
dneva plačila računa. Davčni organ poslanim podatkom o
računu dodeli enkratno identifikacijsko oznako računa in jo
pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih
podatkov o izdanem računu.
(8) Zavezanec, ki opravlja storitve prek avtomatov, lahko izda račun brez enkratne identifikacijske oznake računa.
Zavezanec pošlje davčnemu organu podatke o računu iz drugega odstavka 6. člena tega zakona v desetih delovnih dneh
od dneva izdaje računa. Davčni organ poslanim podatkom o
računu dodeli enkratno identifikacijsko oznako in jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov
o izdanem računu.
(9) Če pogoja iz drugega odstavka tega člena nista izpolnjena, davčni organ zavezancu pošlje sporočilo o zavrnitvi dodelitve enkratne identifikacijske oznake računa prek vzpostavljene elektronske povezave. V sporočilu navede napako, do
katere je prišlo pri obdelavi podatkov. Zavezanec izda račun
brez enkratne identifikacijske oznake in ponovno pošlje podatke o izdanem računu ob izpolnjevanju pogojev iz drugega
odstavka tega člena davčnemu organu v dveh delovnih dneh
od dneva izdaje računa. Davčni organ računu dodeli enkratno
identifikacijsko oznako računa in jo pošlje zavezancu. Račun
je potrjen pri davčnem organu, ko zavezanec prejme sporočilo
z enkratno identifikacijsko oznako računa.
(10) V primerih iz sedmega, osmega in devetega odstavka tega člena mora zavezanec hraniti podatek o enkratni
identifikacijski oznaki računa skupaj s kopijo izdanega računa
v skladu s sedmim odstavkom 5. člena tega zakona.
(11) Davčni organ hrani prejete podatke o računih in
dodeljenih enkratnih identifikacijskih oznakah računov v informacijskem sistemu v skladu s predpisi, ki urejajo davčni
postopek, podatek iz 6. točke drugega odstavka 6. člena
tega zakona pa hrani pet let od vpisa podatka v informacijski
sistem davčnega organa.
(12) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi
vsebino in obliko sporočil z obveznimi podatki o računu iz
prvega odstavka tega člena ter protokole in varnostne mehanizme za izmenjavo podatkov, model uporabe, pri katerem
se za pošiljanje in podpisovanje sporočil uporablja centralni
informacijski sistem zavezanca, model uporabe, pri katerem
se pošiljanje in podpisovanje elektronskih sporočil izvaja posamično na elektronskih napravah za izdajo računov, standardna sporočila o napakah in protokole postopkov v primeru
napak.
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8. člen
(postopek sporočanja podatkov o poslovnih prostorih
zavezanca)
(1) Podatki o poslovnih prostorih zavezanca za namene
izvajanja postopka potrjevanja računov morajo vsebovati naslednje podatke:
1. davčno številko zavezanca;
2. oznako poslovnega prostora zavezanca;
3. identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, kjer se
nahaja poslovni prostor zavezanca, kakor je določena v registru nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in
številka dela stavbe), ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru;
4. naslov poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec
izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru;
5. vrsto poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec
izdaja račune v premičnem poslovnem prostoru;
6. podatek o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske
opreme za izdajanje računov in
7. datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo.
(2) Zavezanec mora sporočiti podatke iz prvega odstavka
tega člena za vsak posamezen poslovni prostor zavezanca, v
katerem izdaja račune. Zavezanec podatke podpiše z namenskim digitalnim potrdilom in jih pošlje davčnemu organu prek
vzpostavljene elektronske povezave pred prvim pošiljanjem
podatkov o računu za namene potrditve računa.
(3) Davčni organ preveri, če so poslani vsi podatki o
poslovnem prostoru zavezanca iz prvega odstavka tega člena
in če so podatki podpisani z namenskim digitalnim potrdilom.
(4) Davčni organ zavezancu nemudoma pošlje potrdilo o
prejemu podatkov prek vzpostavljene elektronske povezave,
če sta izpolnjena pogoja iz prejšnjega odstavka.
(5) Če pogoja iz tretjega odstavka tega člena nista izpolnjena, davčni organ zavezancu nemudoma pošlje sporočilo o
zavrnitvi sprejema podatkov prek vzpostavljene elektronske
povezave. V sporočilu navede napako, do katere je prišlo pri
obdelavi podatkov. Zavezanec odpravi napako in davčnemu
organu ponovno pošlje podatke o poslovnih prostorih zavezanca v potrditev. Šteje se, da je zavezanec poslal podatke o
poslovnih prostorih zavezanca, ko od davčnega organa prejme
potrdilo o prejemu podatkov iz četrtega odstavka tega člena.
(6) Zavezanec mora davčnemu organu sporočiti podatke
o vseh spremembah podatkov iz prvega odstavka tega člena
za posamezni poslovni prostor zavezanca. Zavezanec spremembe podatkov sporoči pred začetkom uporabe spremenjenih podatkov na način, določen v drugem odstavku tega člena.
V primeru prenehanja uporabe posameznega poslovnega prostora zavezanec davčnemu organu sporoči podatke o zaprtju
poslovnega prostora.
(7) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi vrste
poslovnih prostorov zavezanca, vsebino in obliko sporočila za
pošiljanje podatkov o poslovnih prostorih zavezanca iz prvega
in šestega odstavka tega člena in protokole in varnostne mehanizme za izmenjavo podatkov, model uporabe, pri katerem
se za pošiljanje in podpisovanje sporočil uporablja centralni
informacijski sistem zavezanca, model uporabe, pri katerem
se pošiljanje in podpisovanje elektronskih sporočil izvaja posamično na elektronskih napravah za izdajo računov, standardna
sporočila o napakah in protokole postopkov v primeru napak.
9. člen
(postopek v primerih nezmožnosti izdaje računa z enkratno
identifikacijsko oznako računa)
(1) Zavezanec izda račun s podatki iz prvega in četrtega
odstavka 5. člena tega zakona brez enkratne identifikacijske
oznake računa, če je prekinjena vzpostavljena elektronska
povezava iz prvega odstavka 7. člena tega zakona.
(2) Zavezanec mora vzpostaviti elektronsko povezavo
in davčnemu organu poslati podatke o računih iz drugega odstavka 6. člena tega zakona prek elektronske povezave v dveh
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delovnih dneh od dneva prekinitve povezave, razen v primerih
iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Če zavezanec iz opravičljivih razlogov ne more vzpostaviti elektronske povezave v roku iz drugega odstavka tega
člena, pošlje podatke o računih iz drugega odstavka 6. člena
tega zakona prek vzpostavljene elektronske povezave najkasneje naslednji delovni dan po prenehanju vzrokov za zamudo.
(4) Za opravičljive razloge iz tretjega ostavka tega člena
se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo vzpostavitev elektronske
povezave v predpisanem roku.
(5) Davčni organ poslanim podatkom o računu iz drugega
in tretjega odstavka tega člena dodeli enkratno identifikacijsko
oznako in jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno
poslanih podatkov o izdanem računu.
(6) Zavezanec mora hraniti podatek o enkratni identifikacijski oznaki računa iz prejšnjega odstavka tega člena skupaj s
kopijo izdanega računa iz prvega odstavka tega člena v skladu
s sedmim odstavkom 5. člena tega zakona.
10. člen
(postopek v primeru nedelovanja elektronske naprave
za izdajo računov)
(1) Zavezanec mora v primeru nedelovanja elektronske
naprave za izdajo računov izdati račun z uporabo vezane knjige
računov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek.
(2) Zavezanec mora v primerih iz prvega odstavka tega
člena vzpostaviti delovanje elektronske naprave za izdajo računov, kakor določa prvi odstavek 4. člena tega zakona, in
davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke
o računih, izdanih na podlagi prvega odstavka tega člena, v
dveh delovnih dneh od dneva prenehanja delovanja elektronske naprave, razen v primerih iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Če zavezanec iz opravičljivih razlogov ne more vzpostaviti delovanja elektronske naprave za izdajo računov v roku
iz drugega odstavka tega člena, pošlje podatke o računih prek
vzpostavljene elektronske povezave najkasneje naslednji delovni dan po prenehanju vzrokov za zamudo.
(4) Za opravičljive razloge iz tretjega odstavka tega člena
se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo vzpostavitev elektronske
povezave v predpisanem roku.
(5) Zavezanec pošlje davčnemu organu podatke o serijski
številki vezane knjige računov, zaporedni številki posameznega
obrazca računa in podatke iz drugega odstavka 6. člena tega
zakona brez podatkov o času izdaje računa iz 2. točke, davčni
številki fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave iz 6. točke in zaščitni oznaki izdajatelja računa iz 7. točke
drugega odstavka 6. člena tega zakona.
(6) Davčni organ poslanim podatkom o računu iz drugega
odstavka tega člena dodeli enkratno identifikacijsko oznako in
jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih
podatkov o izdanem računu.
(7) Zavezanec mora hraniti sporočilo z enkratno identifikacijsko oznako računa iz šestega odstavka tega člena skupaj s
kopijo izdanega računa iz prvega odstavka tega člena v skladu
s sedmim odstavkom 5. člena tega zakona.
11. člen
(obveznosti zavezancev na področjih, kjer ni mogoča
vzpostavitev elektronske povezave)
(1) Zavezanec, ki opravlja dejavnost ali del dejavnosti v
poslovnem prostoru, ki se nahaja na območju, na katerem ni
mogoče vzpostaviti elektronske povezave za izmenjavo podatkov z davčnim organom, izdaja račune v tem delu poslovne
dejavnosti z uporabo vezane knjige računov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, dokler ni mogoča vzpostavitev
elektronske povezave.
(2) Zavezanec mora nezmožnost vzpostavitve elektronske povezave za izmenjavo podatkov dokazati s potrdilom
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Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki je za zavezanca brezplačno in velja eno leto od dneva
izdaje. Zavezanec pridobi potrdilo na podlagi vloge.
(3) V primeru izdaje odločbe Agencije za komunikacijska
omrežja in storitve o zavrnitvi izdaje potrdila iz prejšnjega odstavka stroški postopka bremenijo zavezanca.
(4) Zavezanec, ki uporablja vezano knjigo računov na
podlagi prvega odstavka tega člena, mora davčnemu organu
prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih
z uporabo vezane knjige računov, v desetih delovnih dneh od
dneva izdaje računa.
(5) Za obveznost potrjevanja računov po tem členu se
smiselno uporabljajo 4. in 8. člen ter peti do sedmi odstavek
10. člena tega zakona.
12. člen
(obvestilo o računu in obveznost kupca)
(1) Zavezanec mora v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem
mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve
računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži
izdani račun.
(2) Kupec blaga oziroma prejemnik storitve mora prevzeti
račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega
organa ali Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi vsebino
in obliko obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca
da prevzame in zadrži izdani račun iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(preveritev računa)
Imetniki računov z izpisano enkratno identifikacijsko oznako računa oziroma zaščitno oznako izdajatelja računa lahko
v 30 dneh od dneva izdaje računa pri davčnem organu prek
telekomunikacijskih poti preverijo, ali je bil račun potrjen.
14. člen
(obveznosti dobavitelja programske opreme)
(1) Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec
računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema za izdajo računov ne sme zavezancem zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki omogoča izdajo
računov in kopij računov v nasprotju s tem zakonom.
(2) Računalniški program, elektronska naprava ali informacijski sistem mora zagotoviti izpis podatkov o vseh izdanih kopijah
računov, na katerem je razviden čas izdaje posamezne kopije.
15. člen
(nadzor)
Za nadzor nad izvajanjem tega zakona je pristojen davčni
organ. Za nadzor nad izvajanjem 1., 2., 3. in 4. točke prvega
odstavka 5. člena, petega odstavka 7. člena ter prvega in
drugega odstavka 12. člena tega zakona je pristojen tudi Tržni
inšpektorat Republike Slovenije.
16. člen
(uporaba drugih predpisov)
Glede vprašanj postopka in pristojnosti davčnega organa,
ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljata zakon, ki ureja
davčni postopek, in zakon, ki ureja finančno upravo.
17. člen
(prekršek kupca)
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek kupec blaga oziroma prejemnik storitve, če ne prevzame in zadrži računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oziroma ga na zahtevo
ne predloži pooblaščeni osebi (drugi odstavek 12. člena).
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18. člen
(davčni prekrški)
(1) Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. pri izvajanju postopka potrjevanja računov oziroma v
postopku elektronske izmenjave podatkov z davčnim organom
ne uporabi namenskega potrdila za elektronsko podpisovanje
sporočil (drugi odstavek 4. člena);
2. za namene pošiljanja podatkov o računu ne poveže
oznake fizične osebe, ki z elektronsko napravo izda račun, z
davčno številko te osebe in ne pošlje davčne številke te osebe
davčnemu organu (drugi odstavek 5. člena);
3. ne zagotovi, da je številka računa, za katerega se izvaja
postopek potrjevanja računa, sestavljena na predpisani način
(četrti in peti odstavek 5. člena);
4. v predpisanem roku ne vzpostavi elektronske povezave
in ne pošlje podatkov o vseh izdanih računih (drugi odstavek
9. člena);
5. ne pošlje podatkov o računih v predpisanem roku po
prenehanju vzrokov za zamudo (tretji odstavek 9. člena in tretji
odstavek 10. člena);
6. v predpisanem roku ne vzpostavi delovanja elektronske
naprave za izdajo računov in ne pošlje podatkov o vseh izdanih
računih (drugi odstavek 10. člena);
7. ne hrani sporočil o naknadno dodeljenih enkratnih identifikacijskih oznakah izdanih računov na predpisani način (deseti
odstavek 7. člena, šesti odstavek 9. člena in sedmi odstavek
10. člena);
8. ne dokaže nezmožnosti vzpostavitve elektronske povezave za izmenjavo podatkov s potrdilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (drugi odstavek
11. člena);
9. ne objavi oziroma ne objavi na kupcu vidnem mestu
obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da
prevzame in zadrži račun (prvi odstavek 12. člena);
10. v predpisanem roku ne pošlje podatkov o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov (četrti odstavek 11. člena
in drugi odstavek 25. člena).
(2) Z globo od 5.000 do 75.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki je po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska
družba.
(3) Z globo od 1.500 do 25.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posamezniki, ki samostojno opravlja
dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni
lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
19. člen
(hujši davčni prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ne sporoči podatkov o poslovnih prostorih (peti odstavek
4. člena);
2. ne sprejme internega akta (šesti odstavek 5. člena in prvi
odstavek 25. člena);
3. davčnemu organu ne pošlje podatkov o računu, ki so
predpisani za namene izvajanja potrjevanja računov oziroma
pošlje neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke o računu
(drugi odstavek 6. člena);
4. ne izvede postopka potrjevanja računa za vse naknadne
spremembe podatkov na računu (četrti odstavek 6. člena);
5. izda kopijo računa brez navedbe, da gre za kopijo (peti
odstavek 6. člena);
6. izda račun, ki ne vsebuje vseh predpisanih podatkov,
razen če ni s tem zakonom določeno drugače (četrti odstavek
7. člena);
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7. ne izda računa v predpisanem roku (peti in šesti odstavek 7. člena);
8. ne izvede naknadnega postopka potrjevanja računov
oziroma ga ne izvede v predpisanem roku (sedmi in osmi odstavek 7. člena);
9. pošlje neresnične ali nepopolne podatke o poslovnih
prostorih (prvi, drugi, peti in šesti odstavek 8. člena);
10. ne izda računa z uporabo vezane knjige računov (prvi
odstavek 10. člena in prvi odstavek 11. člena);
11. omogoči zavezancu izdajo računov in kopij računov v
nasprotju s tem zakonom (prvi odstavek 14. člena);
12. ne zagotovi izpisa vseh izdanih kopij računov in zahtevanih podatkov s programsko opremo (drugi odstavek 14. člena).
(2) Z globo od 10.000 do 125.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki je po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska
družba.
(3) Z globo od 3.000 do 50.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Z globo 1.200 do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
20. člen
(globa za še posebej hude prekrške)
(1) Če je prekršek iz 19. člena tega zakona še posebej
hud zaradi višine povzročene škode ali pridobljene protipravne
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma
njegovega namena koristoljubnosti, se sme za prekršek kaznovati:
– pravna oseba z globo do 100.000 eurov;
– pravna oseba, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, srednja ali velika gospodarska družba, z globo do
150.000 eurov;
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, z globo do 75.000 eurov.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba v državnem
organu ali samoupravni lokalni skupnosti se sme v primerih iz
prvega odstavka tega člena kaznovati z globo do 20.000 eurov.
21. člen
(zastaranje postopka o prekršku)
Postopek o prekršku iz 20. člena tega zakona se ne
more več začeti, ko potečejo tri leta od dneva, ko je bil tovrstni
prekršek storjen.
22. člen
(pooblastilo za izrek globe v razponu)
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku o
prekršku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(podzakonski predpis)
Minister, pristojen za finance, izda predpis iz šestega
odstavka 4. člena, osmega odstavka 5. člena, dvanajstega
odstavka 7. člena, sedmega odstavka 8. člena in tretjega odstavka 12. člena tega zakona najpozneje v enem mesecu po
uveljavitvi tega zakona.
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24. člen

(prehodno obdobje pri uvedbi postopka potrjevanja računov)
(1) Zavezanci lahko izvajajo postopek potrjevanja računov
po tem zakonu od 1. decembra 2015.
(2) Zavezanci morajo izvajati postopek potrjevanja računov po tem zakonu od 2. januarja 2016.
25. člen
(prehodno obdobje z uporabo vezane knjige računov)
(1) Zavezanci lahko do 31. decembra 2017 izvajajo postopek potrjevanja računov po tem zakonu z uporabo vezane
knjige računov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek.
Zavezanec določi način izvajanja postopka potrjevanja računov
z internim aktom iz šestega odstavka 5. člena tega zakona.
(2) Zavezanec, ki uporablja vezano knjigo računov na
podlagi prejšnjega odstavka, mora davčnemu organu prek
elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z
uporabo vezane knjige računov, v desetih delovnih dneh od
dneva izdaje računa.
(3) V primeru, ko se zavezanec odloči za izvajanje postopka potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov
v skladu s prvim odstavkom tega člena, ne sme v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo
računov.
(4) Za obveznost potrjevanja računov po tem členu se
smiselno uporabljajo 4., 8. in 10. člen tega zakona.
(5) V obdobju iz prvega odstavka tega člena zavezancem
ni potrebno dokazovati nezmožnosti vzpostavitve elektronske
povezave s potrdilom Agencije za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije iz drugega odstavka 11. člena
tega zakona.
26. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 432-01/15-11/48
Ljubljana, dne 20. julija 2015
EPA 497-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta
dolgov (ZPIUOD)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa
odpusta dolgov (ZPIUOD)
Razglašam Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta
dolgov (ZPIUOD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-25
Ljubljana, dne 27. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA
DOLGOV (ZPIUOD)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja davčno obravnavo dohodkov in transakcij
pri posameznih davkih pri odpisu dolgov na podlagi sporazuma o
izvedbi odpusta dolgov, ki izvirajo iz naslova rednih gospodinjskih
stroškov, iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in
iz naslova bančnih storitev. Ta zakon določa tudi vrste dolgov in
načine, na podlagi katerih država ter vrtci in osnovne šole odpišejo
svoje terjatve.
(2) Za redne gospodinjske stroške iz prejšnjega odstavka se
štejejo stroški, ki izhajajo iz kontinuirane dobave blaga in storitev v
dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z
vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter upravljanja nepremičnin
za plačilo.
(3) Za dolgove iz naslova bančnih storitev iz prvega odstavka tega člena se štejejo zlasti stroški povezani s transakcijskimi
računi ter plačilnimi in kreditnimi karticami.
(4) Ta zakon ne velja za obvezne prispevke za socialno
varnost, akontacije davka, davčni odtegljaj, uvozne dajatve in
za obveznosti, na katere v skladu z zakonom, ki ureja finančno
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
učinkuje postopek zaradi insolventnosti.
2. člen
(pojmi)
Posamezni pojmi uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji
pomen:
1. upnica ali upnik (v nadaljnjem besedilu: upnik) je pravna
ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki v svojem knjigovodstvu
izkazuje terjatev do dolžnika, in je podpisnik sporazuma o izvedbi
odpusta dolgov. Upnik je lahko tudi država ter tisti vrtci in osnovne
šole, ki so javni zavodi in katerih ustanoviteljica je občina, ki je
podpisnica sporazuma o izvedbi odpusta dolgov;
2. dolžnica oziroma dolžnik (v nadaljnjem besedilu: dolžnik)
je fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju
med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik (v
nadaljnjem besedilu: prejemnik):
– denarne socialne pomoči ali
– varstvenega dodatka ali
– veteranskega dodatka ali
– otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
– otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati
katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za
veliko družino.
Dolžnik po tem zakonu je tudi oseba, ki je navedena v odločbi o
pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma
otroškega dodatka in se njeni dohodki in premoženje upoštevajo
pri ugotavljanju materialnega položaja v skladu z zakonom, ki
ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Dolžnik po tem zakonu
ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje,
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
3. dolg je veljavna denarna obveznost dolžnika do upnika,
ki je na dan 31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev, glede
katere v trenutku sklenitve dogovora med upnikom in dolžnikom
obstoji izvršilni naslov ali verodostojna listina ter zajema glavnico,
obresti in stroške, če ni s tem zakonom določeno drugače. Kot
dolg po tem zakonu se ne štejejo dolgovi, ki izvirajo iz morebitnega
opravljanja dejavnosti dolžnika;
4. sporazum o izvedbi odpusta dolga je v letu 2015 sklenjen
pisni sporazum med Vlado Republike Slovenije in upniki, ki pristopijo k ukrepu odpusta dolgov;
5. dogovor o odpustu dolga je dvostranska pogodba po
zakonu, ki ureja obligacijska razmerja, s katero se upnik in dolžnik

Uradni list Republike Slovenije
po tem zakonu sporazumeta o odpustu dolga in njegovi višini, in
je sklenjen v pisni obliki. Za dogovor o odpustu dolga se šteje tudi
odločba Finančne uprave Republike Slovenije o odpisu dolga,
izdana v skladu s 4. členom tega zakona. Dogovor o odpustu
dolga po tem zakonu upnik in dolžnik skleneta najkasneje do
31. januarja 2016, na podlagi predloga za sklenitev dogovora o
odpustu, ki ga oseba, ki predlaga odpust, poda do 31. oktobra
2015, oziroma poda vlogo za odpis dolga do 31. oktobra 2015,
če gre za odpis dolga iz naslova davčne obveznosti. Predlogi za
sklenitev dogovora o odpustu dolga se obravnavajo po vrstnem
redu prispetja oziroma prejema predloga.
3. člen
(davčna obravnava odpusta dolgov)
(1) Od dolga, ki ga upnik, ki je sopodpisnik sporazuma o
izvedbi odpusta dolgov, odpusti dolžniku na podlagi njunega dogovora o odpustu dolgov, se ne plača dohodnine.
(2) Za dolg, ki ga upnik odpusti dolžniku na podlagi njunega
dogovora v skladu s sporazumom o izvedbi odpusta dolgov, katerega sopodpisnik je upnik, se šteje, da so izpolnjeni pogoji, da
se v skladu z 21. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09
– ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14 in
23/15) pri ugotavljanju davčne osnove upnika prizna kot odhodek
v davčnem obdobju odpisa. Prihodki in odhodki po tem odstavku
se upoštevajo na način, da ne pride do njihovega neupoštevanja
ali dvakratnega upoštevanja.
(3) Ne glede na pogoje iz 39. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) lahko upnik v davčnem
obdobju, v katerem je prišlo do odpisa, popravi (zmanjša) znesek
obračunanega davka na dodano vrednost za dolg, ki ga upnik
odpusti dolžniku na podlagi njunega dogovora v skladu s sporazumom o izvedbi odpusta dolgov, katerega sopodpisnik je upnik.
(4) Pri uveljavljanju ugodnosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se upošteva način in postopke, ki so določeni za obračunavanje in plačevanje posameznega davka.
(5) Določba tega člena velja tudi za dolgove, ki jih na podlagi
dogovora o odpustu dolgov odpusti javni vrtec oziroma osnova
šola, katere ustanoviteljica je občina, ki je podpisnica sporazuma
o izvedbi odpusta dolgov.

Št.

(odpis dolgov s strani države)
(1) Če dolg dolžnika do države izvira iz naslova neupravičeno prejete denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka
ali otroškega dodatka in je nastal v letu 2012 ali 2013, dogovor
o odpisu dolga skleneta dolžnik in ministrica oziroma minister (v
nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za socialno varstvo, pri
čemer se šteje, da so pogoji za odpis dolga iz 77. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) izpolnjeni, če gre za dolžnika
po tem zakonu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se dolgovi, ki izvirajo iz
neupravičeno prejete pravice iz javnih sredstev, ne odpišejo, če
je dolžnik še upravičen do posamezne pravice iz javnih sredstev
in se pravica iz javnih sredstev mesečno zmanjšuje v skladu s

6753

6. člen
(odpisi dolgov s strani vrtcev in osnovnih šol)
Če dolg dolžnika izvira iz naslova neplačila vrtca oziroma
šolske prehrane v osnovnih šolah, dogovor o odpustu dolga skleneta dolžnik in javni vrtec oziroma osnovna šola, pri čemer občina,
ki je ustanoviteljica javnega zavoda, določi do katere višine lahko
javni zavod odpusti dolgove.
7. člen
(pridobivanje in obdelava osebnih podatkov
v javnem sektorju)
(1) Upniki, ki v skladu s predpisi s področja varstva osebnih
podatkov sodijo v javni sektor, osebne podatke, ki jih potrebujejo
za izvajanje tega zakona, pridobivajo in obdelujejo na podlagi
osebne privolitve fizične osebe, na katero se osebni podatki nanašajo.
(2) Privolitev fizične osebe iz prejšnjega odstavka se poda
na predlogu o odpustu dolga.
(3) Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, za statistične in
znanstvenoraziskovalne namene ter analize pridobiva in obdeluje
anonimizirane podatke o dolgovih, ki jih je odpustilo.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 415-05/15-3/19
Ljubljana, dne 17. julija 2015
EPA 635-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

4. člen

5. člen

Stran

petim odstavkom 44. 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) Minister, pristojen za socialno varstvo, mora pred sklenitvijo dogovora pridobiti soglasje ministrice oziroma ministra (v
nadaljnjem besedilu: minister), pristojnega za finance. Minister,
pristojen za finance, izda soglasje k sklenitvi dogovora, razen če
bi bil s predlaganim odpisom prekoračen skupni obseg sredstev
odpisa dolga, ki ga za posamezno leto določa zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna.

(odpis zapadle neplačane davčne obveznosti)
Če se na podlagi sporazuma o izvedbi odpusta dolgov odpiše dolg iz naslova davčne obveznosti dolžnika, o odpisu odloči Finančna uprava Republike Slovenije na način, določen z zakonom,
ki ureja davčni postopek, ter predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
Pogoji za odpis, ki se nanašajo na preverjanje premoženjskega
stanja dolžnika in so določeni v zakonu, ki ureja davčni postopek,
ter predpisih, izdanih na njegovi podlagi, se štejejo za izpolnjene,
če gre za dolžnika po tem zakonu. V skladu s tem odstavkom se
lahko odpiše le skupen dolg iz naslova neplačanih davčnih obveznostih do državnega proračuna, ki ne presega 50 eurov.
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2374.

Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D)

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 uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(ZUPJS-D)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 17. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-24
Ljubljana, dne 27. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Stran

6754 /

Št.
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ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O UVELJAVLJANJU
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-D)
1. člen
V Zakonu 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) se prvi odstavek 26. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno
šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku
znaša:
– do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji –
subvencija pripada v višini cene kosila;
– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki
Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;
– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki
Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.«.
Peti odstavek se črta.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2016.

Uradni list Republike Slovenije
2376.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
na Japonskem
Heleno Drnovšek Zorko, izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije na Japonskem, odpoklicujem z
31. julijem 2015.
Št. 501-04-7/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 541-01/15-11/86
Ljubljana, dne 17. julija 2015
EPA 562-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2375.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih
mednarodnih organizacijah na Dunaju

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17. a člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD)
izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih
mednarodnih organizacijah na Dunaju
Mag. Blanko Jamnišek, izredno in pooblaščeno veleposlanico – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri
OZN, OVSE in ostalih mednarodnih organizacijah na Dunaju,
odpoklicujem s 14. avgustom 2015.
Št. 501-04-6/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije na
Japonskem

2377.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini
Tajski

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Kraljevini Tajski
Marijo Adanja, izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Kraljevini Tajski s sedežem v Pekingu,
odpoklicujem z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-8/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2378.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski
demokratični republiki Koreji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski
demokratični republiki Koreji
Marijo Adanja, izredno in pooblaščeno veleposlanico
Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji s
sedežem v Pekingu, odpoklicujem z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-9/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2379.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Argentinski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Argentinski republiki
Tomaža Mencina, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski republiki, odpoklicujem
z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-10/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2380.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Koreji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

Št.

2381.

Št. 501-04-11/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Stran

6755

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju
Andreja Benedejčiča, izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju, odpoklicujem z 31. julijem
2015.
Št. 501-04-12/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2382.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Mongoliji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Mongoliji
Marijo Adanja, izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Mongoliji s sedežem v Pekingu, odpoklicujem z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-13/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Koreji
Heleno Drnovšek Zorko, izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Koreji s sedežem v
Tokiu, odpoklicujem z 31. julijem 2015.
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2383.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Socialistični republiki Vietnam

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

Stran

6756 /

Št.
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UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Socialistični republiki Vietnam
Marijo Adanja, izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam s sedežem v
Pekingu, odpoklicujem z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-14/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2384.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski
republiki Kitajski

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski
republiki Kitajski
Marijo Adanja, izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski, odpoklicujem z
31. julijem 2015.
Št. 501-04-15/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2385.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Albaniji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Albaniji
Bojana Bertonclja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji, odpoklicujem
z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-16/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
2386.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Čile

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Čile
Tomaža Mencina, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile s sedežem v Buenos
Airesu, odpoklicujem z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-17/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2387.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Paragvaj

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Paragvaj
Tomaža Mencina, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Paragvaj s sedežem v
Buenos Airesu, odpoklicujem z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-18/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2388.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Peru

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam
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UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Peru
Tomaža Mencina, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru s sedežem v Buenos
Airesu, odpoklicujem z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-19/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
2391.

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Na podlagi sedmega odstavka 99. člena in osmega
odstavka 101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 35/15) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

2389.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni
republiki Urugvaj

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni
republiki Urugvaj
Tomaža Mencina, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj s sedežem v Buenos Airesu, odpoklicujem z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-20/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2390.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Romuniji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Romuniji
Jadranko Šturm Kocjan, izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Romuniji, odpoklicujem z 31. julijem 2015.
Št. 501-04-21/2015-2
Ljubljana, dne 29. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

(vsebina)
Ta uredba določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna dejavnost), njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja
za opravljanje dopolnilne dejavnosti, vpis v register kmetijskih
gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih
dejavnostih, nadzor in sankcije za kršitve.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. lastni izdelek je izdelek, ki je izdelan iz lastne surovine,
pridelane na kmetiji ali iz surovine, ki se v skladu z določbami
te uredbe lahko dokupi, in predelane na tej kmetiji ali drugem
registriranem obratu v skladu z določbami te uredbe in s predpisi, ki urejajo predelavo živil;
2. izdelek z druge kmetije je lastni izdelek druge kmetije;
3. tehnološke surovine so surovine, uporabljene v skladu
z recepturo, in sicer so to kmetijski pridelki, ki se na lokalnem
trgu iz petega odstavka 61. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 35/15;
v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), (v nadaljnjem besedilu: lokalni
trg) ne pridelujejo, in izdelki, ki se ne predelujejo na kmetijah na
lokalnem trgu, zlasti sladkor, riž, začimbe ali sol;
4. koeficient GVŽ (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) je enota
za primerjavo med vrstami in kategorijami rejnih živali, določen
s predpisom o evidenci imetnikov rejnih živali in evidenci rejnih
živali.
3. člen
(skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti)
(1) Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:
1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov;
2. predelava gozdnih lesnih sortimentov;
3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
4. vzreja in predelava vodnih organizmov;
5. turizem na kmetiji;
6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
storitvami oziroma izdelki;
7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela;
9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
10. socialno-varstvene storitve.
(2) Pri vrstah dopolnilnih dejavnosti se v postopku pridobitve dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti določi šifra
dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD), ki je vsebinsko
najbližja.
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4. člen
(splošno)

(1) Na kmetiji se lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti.
(2) Za isto vrsto dopolnilne dejavnosti se lahko določi
samo en nosilec dopolnilne dejavnosti.
(3) Na kmetiji lahko dopolnilno dejavnost poleg nosilca
dopolnilne dejavnosti izvajajo tudi:
– nosilec kmetije;
– člani kmetije;
– zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in
– osebe, ki opravljajo delo, ki ni opredeljeno kot zaposlovanje na črno v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje dela
in zaposlovanja na črno.
(4) Dopolnilna dejavnost na kmetiji se opravlja za nedoločen čas. Ne glede na določbo prejšnjega stavka se v
primeru opravljanja sezonske dopolnilne dejavnosti le ta lahko
opravlja največ šest mesecev neprekinjeno, v primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti osmica iz 4. točke prvega odstavka
14. člena te uredbe pa se dopolnilna dejavnost lahko opravlja
največ dvakrat na leto po deset dni.
(5) Dopolnilna dejavnost se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) in ko so izpolnjeni
vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne
dejavnosti določajo področni predpisi.
II. DOVOLJENJE
5. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja)
(1) Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost,
mora imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih
površin.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka kmetiji, na
kateri se opravljajo dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom iz 15., 16. in 17. točke prvega odstavka 10. člena,
12. člena, 4. 5. in 6. točke prvega odstavka 17. člena 9., 10.,
33., 39., 47. in 48. točke prvega odstavka 18. člena, 11., 19. in
21. točke 20. člena in prvega odstavka 21. člena te uredbe,
ni treba imeti v uporabi najmanj enega hektara primerljivih
kmetijskih površin, mora pa imeti vpisanih najmanj 10 čebeljih
družin v register čebelnjakov v skladu s predpisom, ki ureja
register čebelnjakov.
(3) Obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem
besedilu: PKP) se izračuna na podlagi prijavljenih grafičnih
enot rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem
besedilu: GERK) v 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 enega hektarja
PKP se šteje:
– 1 ha njivskih površin (raba 1100, 1150, 1170, 1610);
– 2 ha travniških površin (raba 1222, 1300 in 1320);
– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, nasadi špargljev, artičok in hitro rastočega panjevca, drevesnice (raba 1160, 1161,
1180 in 1181, 1211, 1212, 1221, 1211, 1230, 1212, 1240);
– 0,1 ha rastlinjakov (raba 1190, 1191 in 1192) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (raba 1420).
(4) Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov iz 10. člena te uredbe, prodaja
kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te uredbe
in turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost iz 14. člena te
uredbe, mora vložnik, pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja
v predpisanem roku vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo
izvedbo ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga). Zbirno vlogo mora vložnik oziroma nosilec dopolnilne
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dejavnosti vložiti v letu oddaje vloge za pridobitev dovoljenja in
vsako naslednje leto opravljanja dopolnilne dejavnosti.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek oddaja zbirne vloge ni
obvezna za kmetijo brez kmetijskih površin, če gre za opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom, predelavo
medu in čebeljih pridelkov ter apiturizmom, mora pa biti vložnik
oziroma nosilec kmetije ali član kmetije, na kateri se dopolnilna dejavnost opravlja, vpisan v register čebelnjakov in mora
sporočati podatke v skladu s predpisom, ki ureja označevanje
čebelnjakov.
(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena mora vložnik za
kmetijo, za katero ni oddana zbirna vloga v letu oddaje vloge
za pridobitev dovoljenja, ker je vloga za pridobitev dovoljenja
vložena pred rokom za oddajo zbirne vloge ali po preteku roka
za oddajo zbirne vloge, oddati skupaj z vlogo za pridobitev
dovoljenja tudi podatke o vrstah kmetijskih rastlinah v pridelavi
v tekočem letu na obrazcu za vloge in zahtevke na površino, iz
predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(7) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih sadežev iz 18. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe,
dopolnilnih dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov iz
11. člena te uredbe, razen izdelava enostavnih izdelkov iz lesa
iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, in dopolnilne
dejavnosti proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase iz
2. točke prvega odstavka 19. člena te uredbe morajo imeti člani
kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena v lasti še
najmanj 6,0 ha gozda. Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
izdelava enostavnih izdelkov iz lesa iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe in domača suhorobarska galanterija in
nadaljevanje stare suhorobarske dediščine iz 8. točke prvega
odstavka 18. člena te uredbe morajo imeti člani kmetije poleg
površin iz prvega odstavka tega člena v lasti najmanj 2,0 ha
gozda. Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti predelave zelišč
iz 16. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe in proizvodnje
eteričnih olj iz 17. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe
mora imeti kmetija v uporabi najmanj 0,02 ha površin z zelišči.
(8) Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov iz 13. člena te uredbe ter dopolnilne
dejavnosti športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji iz
7. točke prvega odstavka 17. člena te uredbe, morajo imeti
člani kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena
v uporabi vodno zemljišče, ki je vpisano v centralni register
objektov akvakulture in komercialnih ribnikov.
6. člen
(vloga)
(1) V vlogi za izdajo dovoljenja se navedejo:
– ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti, rojstni
datum in naslov;
– kontaktni podatki (telefon oziroma elektronska pošta),
če vložnik to želi;
– lokacija, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost,
in identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID) te kmetije;
– vrsta ali vrste dopolnilnih dejavnosti;
– časovno obdobje opravljanja dopolnilne dejavnosti, določeno po mesecih v primeru opravljanja sezonske dopolnilne
dejavnosti;
– v primeru dopolnilnih dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te uredbe, istovrstne
skupine kmetijskih pridelkov v skladu s predpisom, ki ureja
istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, ki se bodo prodajale.
(2) Če je vložnik član kmetije, na kateri se bo opravljala
dopolnilna dejavnost, mora k vlogi priložiti soglasje nosilca
kmetije, da lahko na kmetiji opravlja v vlogi navedene dopolnilne dejavnosti.
(3) V primeru vložitve vloge za dopolnilne dejavnosti iz
1. do 3. točke prvega odstavka drugega odstavka 21. člena
te uredbe se vlogi priložiti tudi potrdilo o zahtevani izobrazbi.
(4) Če vložnik za dopolnilno dejavnost predelava primarnih kmetijskih pridelkov iz 10. člena te uredbe daje surovine v
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predelavo v drug registrirani obrat v skladu s predpisi, ki urejajo
predelavo živil (v nadaljnjem besedilu: drug registriran obrat),
predloži izjavo, da nima registriranega obrata v skladu s petim
odstavkom 101. člena ZKme-1, in navede podatke o drugem
registriranem obratu.
7. člen
(vpis v RKG)
(1) Upravna enota podatke o izdanem dovoljenju vpiše v
RKG. Na KMG-MID se vpišejo nosilec dopolnilne dejavnosti,
vrsta dopolnilnih dejavnosti, lokacija opravljanja dopolnilnih
dejavnosti, začetek opravljanja dopolnilnih dejavnosti, datum
izdaje in dokončnosti dovoljenja, matična številka dopolnilne
dejavnosti na kmetiji in obdobje opravljanja posamezne vrste
dopolnilne dejavnosti, določene s to uredbo.
(2) V RKG se vpiše tudi letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti, ki ga nosilec dopolnilne dejavnosti sporoči v skladu s
šestim odstavkom 101. člena ZKme-1.
(3) Pri vpisu v RKG za dopolnilno dejavnost prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te uredbe se
navede tudi istovrstne skupine kmetijskih pridelkov iz izdanega
dovoljenja. Spremembo istovrstne skupine kmetijskih pridelkov
mora nosilec dopolnilne dejavnosti javiti v RKG.
(4) Upravna enota o izdanem dovoljenju obvesti Finančno
upravo Republike Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve.
8. člen
(razveljavitev dovoljenja)
(1) Upravna enota po uradni dolžnosti ali na predlog
pristojnega inšpektorja razveljavi dovoljenje, če niso izpolnjeni
pogoji iz te uredbe, ZKme-1 oziroma področnih predpisov, in
dovoljenje izbriše iz RKG z datumom dokončnosti odločbe.
(2) Dovoljenje se razveljavi in izbriše iz RKG tudi na zahtevo nosilca dopolnilne dejavnosti ali če nosilec kmetije prekliče
soglasje za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
(3) Upravna enota o razveljavitvi dovoljenja obvesti Finančno upravo Republike Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
III. OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI
9. člen
(povezava s primarno dejavnostjo)
Če je s to uredbo za opravljanje dopolnilne dejavnosti
predpisan določen delež lastnih surovin oziroma povezava s
primarno kmetijsko oziroma primarno gozdarsko dejavnostjo,
se ta delež oziroma povezava ugotavlja na podlagi:
– obsega površin v RKG;
– staleža živali v registrih živali, ki se vodijo v skladu s
predpisi, ki urejajo živinorejo;
– prijavljenih površin in vrst kmetijskih rastlin na teh površinah v zbirni vlogi, ki jo vložnik oziroma nosilec dopolnilne dejavnosti vsako leto vloži v skladu s četrtim odstavkom 5. člena
te uredbe oziroma v prilogi k vlogi za pridobitev dovoljenja, ki
jo vložnik vloži v skladu s šestim odstavkom 5. člena te uredbe;
– vpisa v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov;
– obsega gozdnih zemljišč na podlagi zemljiškega katastra in zemljiške knjige;
– vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina ter
– vodenja računov, evidenc o lastnih količinah predelanih
surovin in dokazil, določenih v tej uredbi.
10. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava primarnih
kmetijskih pridelkov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč (v nadaljnjem bese-
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dilu: dopolnilna dejavnost predelava) spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov (kosmiči,
kaše, zdrob ipd.) (SKD 10.610 Mlinarstvo);
2. peka kruha in potic ter peciva in slaščic (SKD 10.710
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic);
3. proizvodnja testenin (SKD 10.730 Proizvodnja testenin);
4. peka sadnega kruha (kruha z dodatki sadja ipd.), trajnega peciva, kolačev z dodatki (SKD 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic);
5. kandiranje sadežev in drugih delov rastlin (SKD 10.820
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov);
6. proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih
rastlin (SKD 10.410 Proizvodnja olja in maščob): v to skupino
spada proizvodnja oljčnega, sojinega, orehovega, sončničnega
olja, olja ogrščice, gorčičnega, lanenega, bučnega olja, predelava semen oljnih rastlin idr.;
7. predelava in konzerviranje krompirja (SKD 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja);
8. proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (SKD 10.320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov);
9. predelava in konzerviranje sadja in zelenjave (SKD
10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave):
v to skupino spada predelava zelenjave, sadja, grozdja (ne
za vino); zlasti proizvodnja marmelade, kompotov, namazov,
konzerviranje surovin, sušenje surovin;
10. proizvodnja vlaknin iz poljščin (SKD 13.100 Priprava
in predenje tekstilnih vlaken);
11. proizvodnja kisa (SKD 10.840 Proizvodnja začimb,
dišav in drugih dodatkov);
12. zakol živali in predelava mesa (SKD 10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega, SKD 10.120 Proizvodnja perutninskega mesa, SKD 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov):
v to skupino spadajo klanje in razsek živali, priprava mesnih
izdelkov, klobas, salam idr., peka celih živali, razen goveda in
kopitarjev, sušenje mesa, dimljenje, priprava paštet itd. Živali
so v reji na kmetiji od rojstva ali najmanj tri mesece, perutnina,
kunci ter jagnjeta, kozlički in prašički do 20 kg žive teže pa od
rojstva ali najmanj en mesec;
13. predelava mleka (SKD 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo);
14. proizvodnja sladoleda (10.520 Proizvodnja sladoleda);
15. predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska (SKD 10.840 Proizvodnja začimb,
dišav in drugih dodatkov, SKD 10.890 Proizvodnja drugih
prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih, SKD 11.010
Proizvodnja žganih pijač, SKD 11.030 Proizvodnja sadnih
vin in podobnih fermentiranih pijač): proizvodnja medenega
kisa, proizvodnja medenega žganja, proizvodnja čebeljih
pridelkov z dodatki zelišč, sadja in podobno, proizvodnja
medice in peneče medice na osnovi medu in čebeljih pridelkov, proizvodnja medenih likerjev in tinkture iz propolisa.
Žganje, dodatki za proizvodnjo čebeljih pridelkov kot na primer zelišča, suho sadje in alkoholni ali vodni izvlečki iz zelišč
se lahko kupijo pri drugih kmetijah, ki imajo dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava. Za proizvodnjo
medenih likerjev in tinkture iz propolisa ne veljajo določbe
drugega odstavka tega člena o zagotovitvi 50 odstotkov
količin lastnih surovin v izdelku. Zagotovljen pa mora biti
lastni primarni čebelji pridelek. Če ima nosilec te dopolnilne
dejavnosti lastno pridelavo sadja in zelišč, lahko te uporablja
za proizvodnjo čebeljih pridelkov z dodatki;
16. predelava zelišč (SKD 10.830 Predelava čaja in kave,
SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov in
SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave): kmetija mora imeti v uporabi najmanj 0,02 ha površin
z zelišči. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena ni
treba zagotavljati 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku.
Surovine se lahko kupijo tudi na lokalnem trgu. Izdelujejo se
lahko čaji, kozmetični izdelki in drugi izdelki v obliki alkoholnih
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izvlečkov, krem, mazil in drugo. Surovine so pridelane ali nabrane na lokalnem trgu;
17. proizvodnja eteričnih olj (SKD 20.530 Proizvodnja eteričnih olj): kmetija mora imeti v uporabi najmanj 0,02 ha površin
z zelišči. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena ni
treba zagotavljati 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku.
Surovine se lahko kupijo tudi na lokalnem trgu. Eterična olja
so namenjena za zunanjo uporabo. Surovine so pridelane ali
nabrane na lokalnem trgu;
18. predelava gozdnih sadežev (SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave): v to skupino spada
predelava samoniklih gliv, kostanja, žira, želoda, borovnic in
drugih sadežev. Ne glede na določbe drugega odstavka tega
člena ni treba zagotavljati 50 odstotkov količin lastnih surovin
v izdelku. Surovine se lahko kupijo na lokalnem trgu. Surovine
so nabrane na lokalnem trgu;
19. proizvodnja žganih pijač (SKD 11.010 Proizvodnja
žganih pijač): Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena za predelavo brinja ni treba zagotavljati 50 odstotkov količin
lastnih surovin v izdelku. Brinje je nabrano na lokalnem trgu;
20. proizvodnja piva, medenega piva (SKD 11.050 Proizvodnja piva);
21. proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin (SKD
11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač);
22. pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja
tega na stojnicah (SKD 56.104 Začasni gostinski obrati): skladno z zakonom, ki ureja gostinstvo;
23. predelava volne (SKD 13.100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken).
(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava mora
kmetija pridelati najmanj 50 odstotkov količin lastnih surovin,
do 50 odstotkov količin surovin pa lahko dokupi z drugih kmetij.
Zahtevani delež se zagotavlja v koledarskem letu.
(3) Kot lastne surovine iz prejšnjega odstavka se štejejo
zlasti: jajca, sadje, zelenjava, poljščine, žive živali, meso, mleko, med, cvetni prah, matični mleček. Voda se po tej uredbi ne
šteje kot surovina.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti lahko dokupuje surovine
na lokalnem trgu od drugih kmetij, ki v tekočem letu vložijo
zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike, ali od nosilcev ali članov kmetije, ki so
vpisani v registru čebelnjakov v skladu s predpisom, ki ureja
register čebelnjakov.
(5) Izven kmetij je dovoljen nakup tehnoloških surovin
v skladu s proizvodno specifikacijo ali recepturo in nakup
embalaže.
(6) Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količine in
poreklo surovin iz drugega odstavka tega člena s prejetimi
računi in z evidencami o lastnih količinah predelanih surovin ali
z drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu
surovin, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh
prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s kmetije
in drugih kmetij.
(7) Dopolnilna dejavnost predelava se opravlja na naslovu
kmetije, na naslovu nosilca kmetije, ali v drugem registriranem
obratu.
(8) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava in prodaja izdelke
iz te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz
12. člena te uredbe za te izdelke ni potrebno.
(9) Na vidnem mestu prodaje mora biti označeno, da so
izdelki s kmetije nosilca dopolnilne dejavnosti predelava.
(10) Ne glede na določbe tega člena, se lahko na kmetiji
brez dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava
opravlja dejavnost predelave oljk v oljčno olje in grozdja v vino,
kadar se njuna proizvodnja v skladu s predpisi o dohodnini in
predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka šteje za osnovno
kmetijsko dejavnosti in se dohodek od njune proizvodnje določa na podlagi katastrskega dohodka.
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11. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih
lesnih sortimentov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih
sortimentov spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
2. izdelava lesene embalaže (SKD 16.240 Proizvodnja
lesene embalaže);
3. izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega
lesa (deske, tramovi), izdelava drogov, kolov, železniških pragov (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
4. izdelava enostavnih izdelkov iz lesa (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja): v to
skupino spadajo zlasti izdelava kompostnikov, vrtnih klopi in
miz, ptičnic, valilnic, okvirjev za satnice, struženih izdelkov,
ograj iz brun;
5. izdelava drv ali lesnih sekancev iz kupljenih gozdnih
lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem
obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih
sortimentov (SKD 02.200 Sečnja).
(2) Lastne surovine morajo obsegati najmanj 20 odstotkov
količine potrebnih surovin, do 80 odstotkov količin surovin pa
se lahko dokupi od drugih lastnikov gozdov na lokalnem trgu.
Izven kmetij je dovoljen nakup dodatnega pritrdilnega materiala, ki je potreben za predelavo gozdnih lesnih sortimentov,
zlasti lepilo, vijaki, sponke ipd. Zahtevani delež se zagotavlja
v koledarskem letu.
(3) Dopolnilna dejavnost predelava gozdnih lesnih sortimentov se opravlja na naslovu kmetije, na naslovu nosilca
kmetije ali na površinah, ki so v uporabi članov kmetije, ali na
površinah drugih lastnikov gozdov, ki so zagotovili to surovino.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količine in
poreklo surovin iz drugega odstavka tega člena s prejetimi
računi ali drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in
poreklu surovin, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega
dogodka. Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju
vseh prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s
kmetije in od drugih lastnikov gozdov. Količine lastnih surovin
se izkazujejo tudi na podlagi odločbe o izbiri dreves za posek,
izdane v skladu s predpisom, ki ureja gozdove.
(5) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih
sortimentov in prodaja izdelke iz te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih
pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te uredbe za te izdelke
ni potrebno.
12. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov
in izdelkov s kmetij)
(1) Med dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna
dejavnost prodaja) spada prodaja lastnih kmetijskih pridelkov
in lastnih izdelkov ter kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih
kmetij, če ima druga kmetija za te izdelke dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Med dopolnilne dejavnosti prodaja spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. prodaja na kmetiji in prodaja od vrat do vrat (SKD
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
tržnic);
2. prodaja na lokalnem trgu (SKD 47.810 Trgovina na
drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki): v to skupino spada prodaja na tržnicah, prodaja na
premičnih prodajnih objektih in prodaja na sejmih in prireditvah;
3. prodaja na drobno po pošti preko interneta (SKD
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu): naročnik
posreduje svoje naročilo po pošti, preko interneta ali po telefonu, naročeno blago je kupcu fizično dostavljeno;
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4. prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom (SKD 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami, 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki, 46.330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi
olji in maščobami, 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki): v to skupino spada prodaja
trgovcem na drobno, vrtcem, šolam in drugim javnim zavodom
ter gostinskim obratom.
(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja mora
delež prodanih lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati
najmanj 30 odstotkov količine celotne prodaje v okviru dopolnilne dejavnosti prodaja, do 70 odstotkov količine pa je lahko
z drugih kmetij.
(3) Zahtevani delež lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov
iz prejšnjega odstavka se zagotavlja v koledarskem letu.
(4) Pri prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov mora nosilec dopolnilne dejavnosti dokazovati njihovo količino in poreklo
iz drugega odstavka tega člena s prejetimi računi ali drugimi
dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu pridelkov
ali izdelkov, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka. Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh
prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za pridelke in izdelke
s kmetije in drugih kmetij.
(5) Pri opravljanju dopolnilne dejavnosti prodaja mora biti
na vidnem mestu jasno označeno, kateri pridelki in izdelki so z
lastne kmetije in kateri z druge kmetije (naziv in naslov kmetije).
(6) Pri opravljanju dopolnilne dejavnosti prodaja lahko
nosilec dopolnilne dejavnosti prodaja samo tiste istovrstne
skupine kmetijskih pridelkov, ki so vpisane v RKG.
13. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava
vodnih organizmov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih
organizmov spadata naslednji dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. vzreja vodnih organizmov (SKD 03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov): količina vzrejenih vodnih organizmov je
lahko največ 5.000 kg letno;
2. predelava vodnih organizmov (SKD 10.200 Predelava
in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev): količina predelanih
vodnih organizmov je lahko največ 10.000 kg letno, pri čemer
mora biti najmanj 50 odstotkov količin vodnih organizmov iz
lastne vzreje. Predelava vodnih organizmov so zlasti filetiranje,
dimljenje, prekajevanje, mariniranje.
(2) Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količino in
poreklo surovin iz prejšnjega odstavka s prejetimi računi ali
drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu
surovin, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh
prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s kmetije
in lokalnega trga.
(3) Dopolnilna dejavnost vzreja in predelava vodnih organizmov se opravlja na zemljiščih v lasti članov kmetije ali na
naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije, predelava vodnih organizmov pa lahko tudi v drugem registriranem obratu.
(4) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih
organizmov in prodaja izdelke iz te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja iz prejšnjega
člena za te izdelke ni potrebno. Na vidnem mestu prodaje mora
biti označeno, da so vodni organizmi in izdelki s kmetije nosilca
dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov.
14. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji,
ki je gostinska dejavnost)
(1) Med dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna dejavnost
turizem na kmetiji), spadajo naslednje dejavnosti:

Št.

57 / 31. 7. 2015 /

Stran

6761

1. turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične
kmetije s sobami);
2. izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez
sob);
3. vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
4. osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob).
(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji
mora kmetija zagotoviti najmanj 50 odstotkov vrednosti lastnih
surovin. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija zagotovi z dokupom surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah
z lokalnega trga ali predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Če nakup ni neposredno izveden
na drugi kmetiji, mora biti iz računa ali prevzema razviden izvor
surovine. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija
dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji. Zahtevani deleži se
zagotavljajo v koledarskem letu.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo kmetije na
gorskem območju zagotoviti najmanj 40 odstotkov vrednosti lastnih surovin. Do 35 odstotkov vrednosti ponudbe lahko
kmetija zagotovi z dokupom surovin, ki so pridelane na drugih
kmetijah z lokalnega trga ali predelane na drugih kmetijah, ki
imajo dopolnilno dejavnost predelava. Če nakup ni neposredno
izveden na drugi kmetiji, mora biti iz računa ali prevzema razviden izvor surovine. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko
kmetija dokupi surovine v prosti prodaji. Zahtevani deleži se
zagotavljajo v koledarskem letu.
(4) Na vidnem mestu ponudbe mora biti označeno poreklo
surovin (lastna kmetija, druga kmetija iz drugega ali tretjega
odstavka tega člena oziroma surovine v prosti prodaji).
(5) Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količine, vrednost in poreklo surovin iz drugega in tretjega odstavka tega
člena s prejetimi računi in z evidencami o lastnih količinah
predelanih surovin ali drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke
o količinah, vrednosti in poreklu surovin, ki jih je treba hraniti
deset let od poslovnega dogodka. Zagotoviti mora oštevilčenje
po časovnem zaporedju vseh prejetih računov oziroma dokazil,
ločeno za surovine s kmetije, drugih kmetij z lokalnega trga ali
ki so predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava in za surovine iz proste prodaje.
(6) V ponudbi dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji so
lahko sok, vino, sadna vina in žgane pijače s kmetije ali drugih
kmetij. Nudijo se lahko tudi pivo, ustekleničena voda, mineralna
voda, kakav, čaj in kava, za katere se ne upoštevajo omejitve
iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
(7) Za izdelke, ki so predelani na kmetiji in se nudijo in
prodajajo le gostom v okviru dopolnilne dejavnosti iz tega
člena, ni treba pridobiti dovoljenja za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti iz 10. in 13. člena te uredbe.
(8) Kmetija, ki opravlja dopolnilne dejavnosti turizem na
kmetiji lahko brezplačno nudi gostom športne rekvizite za športne aktivnosti v naravi v okolici kmetije, kot so na primer čolnarjenje, kolesarjenje, smučanje.
15. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti turistična kmetija
z nastanitvijo)
(1) Prostori, namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti
turistična kmetija z nastanitvijo, morajo biti urejeni v objektih,
ki jih ima nosilec kmetije ali člani kmetije, na kateri se opravlja
kmetijska dejavnost, v lasti, najmanj desetletnem najemu ali
ima na njej vpisano stavbno pravico za najmanj deset let.
(2) Turistična kmetija z nastanitvijo lahko gostu nudi nočitev v sobah, apartmajih, na skupnih ležiščih, prostoru za
kampiranje, lahko pa tudi nudi druge oblike prenočevanja, na
primer senik, čebelnjak in podobno.
(3) Na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah,
apartmajih in na skupnih ležiščih, največ 30 ležišč.
(4) Na turistični kmetiji z nastanitvijo, ki ima urejen prostor
za kampiranje ali gostom nudi druge oblike prenočevanja, je
dovoljena nastanitev za največ 30 oseb.
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(5) Nastanitvene zmogljivosti morajo biti na naslovu kmetije, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost turistična kmetija
z nastanitvijo ali v objektih, ki se prostorsko in vsebinsko navezujejo na osnovno in dopolnilno dejavnost na kmetiji v oddaljenosti do 3 km zračne črte od naslova kmetije. Nastanitvene
zmogljivosti so lahko tudi na lokaciji planine, če planina pripada
kmetiji, ki opravlja dopolnilno dejavnost turistična kmetija z
nastanitvijo, ali v pripadajočem objektu vinograda, če vinograd
pripada kmetiji, ki opravlja dopolnilno dejavnost turistična kmetija z nastanitvijo, in je vinograd vpisan v RKG.
(6) Nosilec dopolnilne dejavnosti izkaže evidenco gostov
z izpisom iz knjige gostov.
16. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija,
vinotoč, osmica)
(1) Na izletniških kmetijah je lahko največ 60 sedežev
pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat. Če ima ta kmetija tudi dovoljenje za opravljanje turizma
na kmetiji z nastanitvijo, se omejitev sedežev ne nanaša na
nastanitvene goste iz prejšnjega člena.
(2) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost
vinotoč, lahko ne glede na drugi in tretji odstavek 14. člena te
uredbe nudijo hladne prigrizke, kruh in pecivo te kmetije ali
druge kmetije. Ne glede na šesti odstavek 14. člena te uredbe
se lahko nudijo vino in druge pijače s kmetije (sadni mošt, sok,
žganje, liker, čaj) le iz lastne pridelave, dokupijo pa se lahko
ustekleničena naravna in mineralna voda ter kava.
(3) V vinotočih je lahko največ 60 sedežev pred objektom,
60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat.
(4) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost
osmica, se lahko ne glede na drugi in tretji odstavek 14. člena
te uredbe nudijo dnevno tri krajevno značilne tople jedi, hladni
prigrizki, kruh in pecivo te kmetije ali druge kmetije. Na kmetiji,
na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, lahko ne
glede na šesti odstavek 14. člena te uredbe nudijo vino in
sokove le iz lastne pridelave, dokupijo pa se lahko ustekleničena naravna in mineralna voda, jabolčni sok, žganje, likerji
in kava.
(5) Dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija se opravljajo
v oddaljenosti do 3 km zračne črte od naslova kmetije, vinotoč
in osmica se opravljajo na naslovu kmetije ali v pripadajočem
objektu vinograda, če vinograd pripada kmetiji, ki opravlja
dopolnilno dejavnost vinotoč ali osmica, in je vinograd vpisan
v RKG.
17. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji,
ki ni gostinska dejavnost)
(1) Med dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost, spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi
dodatnimi pogoji:
1. prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet): kmetija
mora zagotoviti najmanj dve lastni živali ali traktor in vozilo za
prevoz potnikov;
2. ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti):
kmetija mora zagotoviti najmanj dve lastni živali za ježo;
3. oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas): kmetija mora zagotoviti
požarno varnost in sanitarije za goste;
4. muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev): muzeji in tematske zbirke morajo biti povezani z dejavnostjo kmetije;
5. tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov): tematski parki morajo biti povezani z dejavnostjo kmetije;
6. apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin): čebelar mora zagotoviti lasten
čebelnjak oziroma stojišče s čebeljimi panji. Čebelar mora imeti
najmanj 10 čebeljih družin;
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7. športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji (SKD
03.120 Sladkovodno ribištvo): kmetija mora zagotoviti sanitarije
za goste.
(2) Dopolnilna dejavnost turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost, se opravlja na lokalnem trgu, razen dejavnosti,
navedenih v 3., 4., 5. in 7. točki prejšnjega odstavka, ki se
lahko opravljajo v oddaljenosti do 3 km zračne črte od naslova
kmetije.
18. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi
znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki)
(1) Med dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi
znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, spadajo naslednje
dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. lončarstvo (SKD 23.410 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike);
2. izdelava in oblikovanje keramike (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
3. pletarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja);
4. tkalstvo (SKD 13.200 Tkanje tekstilij);
5. izdelovanje krpank (SKD 13.920 Proizvodnja končnih
tekstilnih izdelkov, razen oblačil);
6. ročno pletenje in kvačkanje (SKD 14.390 Proizvodnja
drugih pletenih in kvačkanih oblačil);
7. izdelovanje kvačkanih vezenin (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
8. domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare
suhorobarske dediščine (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
9. medičarstvo in lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki,
pecivo in slaščice (SKD 10.720 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic): kmetija lahko
dokupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu;
10. svečarstvo (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti): dovoljena je uporaba naravnih gradiv;
11. sedlarstvo (SKD 15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov);
12. coklarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa, plute, slame in protja);
13. umetnostno kovaštvo (SKD 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija);
14. domače tesarstvo (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo in
tesarstvo): izdelovanje tradicionalnih lesenih preš za grozdje,
kozolcev, tesarski detajli za potrebe ohranjanja spomenikov
kulturne dediščine ali t. i. tesarsko restavratorstvo, izdelovanje
tesarskih replik;
15. domače mizarstvo (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo
in tesarstvo): izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko
restavratorstvo, izdelovanje raznih domačih mizarskih izdelkov;
16. rezbarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa, plute, slame in protja): izključno le ročno rezbarstvo
brez uporabe mehaničnih strojnih orodij, rezbarstvo kot del
restavratorstva in izdelovanje rezbarskih replik;
17. izdelovanje intarzij (SKD 16.290 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja): lesne, slamnate, kovinske, kamnite intarzije;
18. čebričarstvo, sodarstvo (SKD 16.240 Proizvodnja lesene embalaže);
19. kolarstvo (SKD 30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih
vozil): izdelovanje lesenih koles za vozove, delov vozov in vozov v celoti – kmečkih vozov in kočij;
20. izdelovanje klekljanih čipk (SKD 13.990 Proizvodnja
drugje nerazvrščenih tekstilij);
21. izdelovanje vezenin (SKD 13.990 Proizvodnja drugje
nerazvrščenih tekstilij): različne veziljske tehnologije, npr. križni
vbod, rišelje itd.;
22. piparstvo (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
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23. slamnikarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja): izdelki iz slamnatih kit,
cekarji, klobuki in drugi izdelki;
24. izdelovanje narodnih noš (SKD 14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih): izdelovanje celot ali delov narodni noš;
25. izdelovanje umetnega cvetja (SKD 32.990 Drugje
nerazvrščene predelovalne dejavnosti): dovoljena je uporaba
naravnih materialov, zlasti papirja in voska;
26. apnenčarstvo (SKD 23.520 Proizvodnja apna in mavca): žganje apna v klasičnih domačih, gozdnih apnenicah,
največkrat tudi za potrebe varovanja spomenikov kulturne dediščine in zahtevne prenove;
27. umetnostno kamnoseštvo (SKD 90.030 Umetniško
ustvarjanje): replike starih kamnitih posod in podobno;
28. vrvarstvo (SKD 13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in
mrež): lanene in konopljine vrvi;
29. izdelovanje bičev (SKD 32.990 Druge nerazvrščene
predelovalne dejavnosti);
30. izdelovanje maskot (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
31. izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine (SKD
90.030 Umetniško ustvarjanje);
32. oglarstvo (SKD 02.200 Sečnja);
33. ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov – replike
skrinj, panjskih končnic, slik na steklu in drugih izdelkov naše
dediščine (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
34. dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih materialov (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
35. ročno izdelane igrače in lutke (SKD 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo);
36. polstenje (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
37. izdelava skodel, skrilj (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo
in tesarstvo);
38. krovstvo s slamo, skodlami in skriljem (SKD 43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela);
39. izdelki iz čebeljega voska (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
40. podkovno kovaštvo (SKD 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih);
41. izdelava slame za krovstvo (SKD 16.290 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
42. aranžiranje, izdelava in prodaja vencev, šopkov in
drugih aranžmajev iz na kmetiji vzgojenega cvetja ter travniških
in gozdnih rastlin (SKD 47.761 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah);
43. peka kruha in potic na tradicionalni način (SKD 10.710
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic): kmetija mora
imeti lastno krušno peč in kurjenje z drvmi. Kmetija lahko dokupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu. Količina pečenega kruha
je lahko največ 13.500 kg letno;
44. proizvodnja testenin na tradicionalni način (SKD
10.730 Proizvodnja testenin): kmetija lahko dokupuje moko
iz mlinov na lokalnem trgu. Količina testenin je lahko največ
2.500 kg letno;
45. peka peciva in slaščic na tradicionalni način (SKD
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic): kmetija
lahko dokupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu. Količina pekovskega peciva je lahko največ 2.500 kg letno;
46. izdelki iz suhega cvetja in dišavnic (SKD 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah);
47. predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni način
(SKD 10.830 Predelava čaja in kave, SKD 10.840 Proizvodnja
začimb, dišav in drugih dodatkov, 10.890 Proizvodnja drugih
prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih): pri izdelavi se
smejo poleg zelišč in dišavnic uporabljati samo rastlinska olja,
maščobe, žganje, čebelji vosek in smola. Lahko se uporabljajo
surovine, pridelane ali nabrane na lokalnem trgu;
48. izdelava mila na tradicionalni način (SKD 20.410
Izdelava mil na tradicionalen način, 20.420 Izdelava mil na
tradicionalen način): pri izdelavi se smejo uporabljati samo
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rastlinska olja, maščobe, dišavnice, eterična olja, mleko, pepel,
čebelji vosek in smola, ki so pridelani ali nabrani na lokalnem
trgu, ter lug;
49. predelava volne na tradicionalni način (SKD 13.100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken).
(2) Dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi
znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, se opravljajo na
naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije, razen dejavnosti
oglarstvo, apnenčarstvo, krovstvo s slamo, skodlami in skriljem
ter podkovno kovaštvo, ki se opravljajo na lokalnem trgu.
(3) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti iz tega člena, dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja iz 12. člena te uredbe
ni potrebno.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora za dejavnosti iz 9.,
43., 44., 45., 47. in 48. točke prvega odstavka tega člena dokazovati količine in poreklo surovin s prejetimi računi ali drugimi
dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu surovin, ki
jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka. Zagotoviti
mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s kmetije, iz mlinov na
lokalnem trgu in z lokalnega trga ali iz proste prodaje.
19. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava rastlinskih
odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije
iz obnovljivih virov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov
spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi
(SKD 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
odpadkov);
2. proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase (SKD
35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah, SKD 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo):
kmetija mora zagotoviti najmanj 20 odstotkov lastnih gozdnih
lesnih sortimentov. Zahtevani delež se zagotavlja v koledarskem letu. Skupna toplotna moč proizvodnih naprav na lesno
biomaso ne sme presegati 500 kW toplotne moči naprave
oziroma največ 250 kW električne moči naprave;
3. proizvodnja in prodaja energije iz gnoja, gnojevke in
gnojnice ter rastlinskega substrata (SKD 35.112 Proizvodnja
električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah,
SKD 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo): kmetija mora imeti
v reji živali, ki ustrezajo najmanj 50 GVŽ rejnih živali. Delež
rastlinskega substrata je do 25 prostorninskih odstotkov. V substratu je največ deset prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv in največ 15 prostorninskih odstotkov krme s travinja ali
namensko sejanih dosevkov. Zahtevani delež se zagotavlja v
koledarskem letu. Skupna električna moč proizvodnih naprav
je omejena na največ 250 kW;
4. proizvodnja in prodaja energije iz sončnega vira (SKD
35.119 Druga proizvodnja električne energije): skupna nazivna
moč proizvodnih naprav je omejena na največ 100 kW;
5. proizvodnja in prodaja energije iz vodnega vira (SKD
35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah): skupna nazivna moč hidroelektrarn je omejena na največ 100 kW;
6. proizvodnja in prodaja energije iz vetrnega vira (SKD
35.119 Druga proizvodnja električne energije): skupna nazivna
moč vetrnih elektrarn je omejena na največ 100 kW.
(2) Dopolnilne dejavnosti iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka se opravljajo na naslovu kmetije. Dopolnilna dejavnost
iz 4. točke prejšnjega odstavka se opravlja na naslovu kmetije,
v in na objektih, ki pripadajo kmetiji. Dopolnilni dejavnosti iz
5. in 6. točke prejšnjega odstavka se opravljata na naslovu
kmetije, v in na objektih, ki pripadajo kmetiji v oddaljenosti do
5 km zračne črte od naslova kmetije. Dopolnilna dejavnost
iz 4. točke prejšnjega odstavka se ne opravlja na kmetijskih
površinah.
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20. člen

(opravljanje dopolnilne dejavnosti storitve s kmetijsko
in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela)
(1) Med dopolnilne dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo (SKD
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo);
2. storitev vzdrževanje cest in pluženje snega (SKD
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje);
3. storitev vzdrževanje zelenic (SKD 81.300 Urejanje in
vzdrževanje zelenih površin in okolice);
4. storitev sečnja (SKD 02.200 Sečnja);
5. storitev spravilo lesa iz gozda (SKD 02.400 Storitve za
gozdarstvo);
6. storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije (SKD 02.200 Sečnja);
7. storitev izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.100
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
8. storitev gojenje in varstvo gozdov (SKD 02.100 Gojenje
gozdov in druge gozdarske dejavnosti);
9. storitev žaganje in skobljanje lesa (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
10. storitev prevoz mleka, živali (SKD 01.610 Storitve za
rastlinsko pridelavo);
11. storitev točenje medu, polnjenje in pakiranje čebeljih
pridelkov in izdelkov ter izdelava satnic (SKD 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih, SKD
82.920 Pakiranje);
12. storitev zakol živali (SKD 10.110 Proizvodnja mesa,
razen perutninskega, klanje perutnine, SKD 10.120 Proizvodnja perutninskega mesa);
13. storitev predelava mesa (SKD 10.130 Proizvodnja
mesnih izdelkov);
14. storitev predelava mleka (SKD 10.510 Mlekarstvo in
sirarstvo);
15. storitev stiskanje kmetijskih pridelkov za olje (SKD
10.410 Proizvodnja olja in maščob);
16. proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (SKD 10.320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov);
17. storitev mletje žit (SKD 10.610 Mlinarstvo);
18. storitev predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
(SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave);
19. storitev pakiranje pridelkov in izdelkov (SKD 82.920
Pakiranje);
20. storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del
in oskrbe živali (SKD 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih
površin in okolice, SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
in SKD 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih): v to
skupino spadajo cepljenje sadnega drevja, obrezovanje, oskrba živine, obrezovanje parkljev, striženje ovac, podkovanje,
oskrba tujih živali na kmetiji in podobna dela;
21. storitev nadomeščanje na kmetijah (SKD 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene): v to skupino
spada nadomeščanje na kmetijah, kadar člani kmetije zagotavljajo pomoč oziroma zamenjavo za kmete na drugih kmetijah,
jih nadomeščajo pri njihovem vsakdanjem delu, kadar je to
potrebno zaradi razlogov, kakor sta bolezen ali odsotnost.
(2) Najvišji dovoljeni obseg delovnih ur pri dopolnilnih
dejavnostih iz prejšnjega odstavka je do skupno 1.000 ur v
koledarskem letu na polnoletnega člana kmetije. Pri izračunu števila članov kmetije se kot člana kmetije upošteva tiste
polnoletne člane kmetije, ki so člani te kmetije vsaj pol leta v
koledarskem letu.
(3) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti iz 4., 5. in 8. točke
prvega odstavka tega člena morajo nosilec dopolnilne dejavnosti, nosilec kmetije, člani kmetije, zaposleni na kmetiji in osebe,
ki opravljajo delo, ki ni opredeljeno kot zaposlovanje na črno
v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlo-
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vanja na črno, ki izvajajo to dopolnilno dejavnost, izpolnjevati
predpisane minimalne pogoje, ki jih morajo za opravljanje
del v gozdovih izpolnjevati izvajalci del v gozdovih v skladu s
predpisom, ki ureja minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci del v gozdovih.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje obseg opravljenih storitev iz drugega odstavka tega člena z izdanimi
računi, na katerih je navedeno število opravljenih ur. Račune
je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(5) Dopolnilna dejavnost storitve s kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo in opremo ter ročna dela se opravlja na lokalnem
trgu.
(6) Ne glede na določbe tega člena se na kmetiji lahko
brez dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti storitve
s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opravljajo kmetijske in
gozdarske storitve z lastno kmetijsko mehanizacijo v okviru
strojnih krožkov, kadar se dohodek iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti kmetije, kot jo določajo predpisi
o dohodnini, določa na podlagi katastrskega dohodka in višina
prejemkov iz opravljanja teh storitev ne preseže višine, določene kot pogoj za oprostitev plačila dohodnine od teh prejemkov
v skladu s predpisi o dohodnini.
21. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje
v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo)
(1) Med dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo
spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
2. organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje
nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje):
organizirajo se delavnice in tečaji, ki so povezani z vsebinami
v zvezi s kmetijstvom, gozdarstvom in dopolnilno dejavnostjo;
3. usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje): organizira se usposabljanje na kmetiji, ki je povezano z vsebinami
v zvezi s kmetijstvom in gozdarstvom;
4. prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
5. svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil
(SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).
(2) Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti iz 1. do 3. točke
prejšnjega odstavka mora imeti nosilec dopolnilne dejavnosti
najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva
oziroma gozdarstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s tega področja oziroma mojstrski izpit s tega področja
ali izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven
izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje.
(3) Na usposabljanju je lahko hkrati največ 60 oseb.
(4) Dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v
zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo se opravljajo na lokalnem trgu.
22. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti socialno-varstvene storitve)
(1) Med dopolnilne dejavnosti socialno-varstvene storitve, ki se izvajajo na kmetiji, spada opravljanje posameznega
dela socialno-varstvene storitve institucionalnega varstva, ki
obsega celodnevno in dnevno varstvo odraslih in starejših
(bivanje, prehrana in del socialne oskrbe) (SKD 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih
oseb).
(2) Dopolnilna dejavnost socialno-varstvene storitve se
opravlja na naslovu kmetije.
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IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvajajo pristojni inšpektorji v skladu z ZKme-1, nadzor nad področnimi
predpisi za opravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti pa
pristojni inšpektorji v skladu s svojimi pooblastili.

25. člen
(uskladitev z novimi pogoji)
(1) Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so do
uveljavitve te uredbe dopolnilno dejavnost na kmetiji opravljali
v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR), Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05 in 45/08 – ZKme-1 in 12/14), Uredbo o vrstah,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Uradni list RS, št. 12/14, 26/14 – ZKme-1B in 58/14)
in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS,
št. 58/14) morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 1. januarja 2016.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli sredstva iz naslova
ukrepov razvoja podeželja in se jim do 1. januarja 2016 ne
bo iztekla petletna obveznost iz odločbe o pravici do sredstev, opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji uskladiti z
določbami te uredbe v 60 dneh po izteku petletne obveznosti
iz odločbe o pravici do sredstev.
(3) Postopki za izdajo dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z določbami te uredbe.
26. člen
(sporočanje istovrstnih skupin kmetijskih pridelkov)
Nosilci dopolnilne dejavnosti prodaja, ki so dobili dovoljenje od uveljavitve te uredbe do 1. januarja 2016, morajo
pred začetkom prodaje v RKG sporočiti istovrstne skupine
kmetijskih pridelkov, ki jih bodo prodajali.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 58/14).
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29. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-38/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-2330-0057

24. člen

V. PREHODNI IN KONČNE DOLOČBE

Stran

(začetek veljavnosti)

Vlada Republike Slovenije

(prekrški)
Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne hrani računov in dokazil o količinah, poreklu ali
vrednostih za ugotavljanje deleža količin, porekla ali vrednosti
surovin iz 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18. in 20. člena te uredbe;
– v dokazilih, ki so podlaga za ugotavljanje deleža količin, porekla ali vrednosti surovin iz 10., 11., 12., 13., 14., 16.,
18. in 20. člena te uredbe, navaja neresnične podatke;
– ne označi pridelkov, izdelkov in porekla v skladu z 10.,
12., 13. in 14. členom te uredbe.
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dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2392.

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega

Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena, četrtega odstavka 68. člena, šestega odstavka
70. člena in enajstega odstavka 74. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in
92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje
onesnaževanja) (prenovitev) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010,
str. 17) določa:
– vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in za katere morajo njihovi
upravljavci pridobiti okoljevarstveno dovoljenje,
– ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode,
– merila za določitev nevarnih snovi, ki lahko povzročajo
onesnaženje tal in podzemne vode,
– podrobnejšo vsebino izhodiščnega poročila,
– uporabo zaključkov o BAT,
– merila za določanje najboljših razpoložljivih tehnik,
– zavezance za zagotavljanje izvajanja obratovalnega
monitoringa in njegov obseg,
– podrobnejšo vsebino in sestavine vloge za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja ter
– podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja.
(2) Ta uredba se ne uporablja za naprave, ki se uporabljajo samo za raziskave, razvoj in preizkušanje novih izdelkov
ter procesov.

28. člen

2. člen

(začetek uporabe)

(izrazi)

(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, se začnejo uporabljati 1. januarja
2016.
(2) Določbe 22. člena te uredbe se začnejo uporabljati
1. januarja 2016.

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja
večjega obsega (v nadaljnjem besedilu: naprava), je ena ali
več nepremičnih tehnoloških enot, v katerih poteka ena ali
več dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in
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dosegajo prag proizvodne zmogljivosti iz priloge 1 te uredbe,
če je ta določen, in katera koli druga z napravo neposredno
tehnično povezana dejavnost na istem območju, ki lahko
povzroča emisije, onesnaževanje okolja, tveganje za okolje
ali okoljsko škodo;
2. druga z napravo neposredno tehnično povezana dejavnost je dejavnost, ki je nujno potrebna za delovanje naprave,
ali pa je delovanje naprave pogoj ali vzrok obstoja te dejavnosti
tudi, če ta dejavnost ne poteka na istem območju, na katerem
je naprava. Druge z napravo neposredno tehnično povezane
dejavnosti so zlasti:
– vhodne dejavnosti, ki so potrebne, da se lahko začne
opravljati dejavnost v napravi, kot so npr. skladiščenje in drugo
ravnanje s snovmi ter priprava surovin, vhodnih materialov in
obdelovancev;
– vmesne dejavnosti, ki so povezane s skladiščenjem in
pripravo polizdelkov med opravljanjem dejavnosti v napravi;
– zaključne dejavnosti, ki so povezane s končno obdelavo, dodelavo ali nadaljnjo predelavo proizvodov naprave,
pakiranjem in skladiščenjem izdelkov ali obdelavo odpadkov
(vključno z obdelavo živinskih gnojil);
– komunalna infrastruktura;
3. proizvodna zmogljivost naprave je njena nazivna zmogljivost v 24 urah na dan, če je naprava zmožna obratovati na
takšen način;
4. območje naprave so zemljiške parcele, na katerih se
nahaja naprava in se opravljajo druge z napravo neposredno
tehnično povezane dejavnosti;
5. istovrstna naprava je naprava z isto oznako dejavnosti
iz priloge 1 te uredbe, ki ne dosega proizvodnih zmogljivosti
iz te priloge;
6. druga naprava je naprava, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
in ni naprava iz 1. točke tega člena;
7. zadevne nevarne snovi so snovi, ki ustrezajo kriterijem
nevarnosti za zdravje ali okolje v skladu s predpisi, ki urejajo
razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi, in zaradi
svoje nevarnosti, mobilnosti, obstojnosti ali biorazgradljivosti
lahko povzročijo onesnaženje tal ali podzemne vode na območju naprave;
8. letna prisotnost zadevnih nevarnih snovi je največja
letna količina zadevnih nevarnih snovi, ki bi bila lahko uporabljena, proizvedena, izpuščena v okolje ali skladiščena na
območju naprave v enem koledarskem letu;
9. izpuščanje zadevnih nevarnih snovi v okolje je odvajanje, razlitje ali razsutje snovi v vode ali tla;
10. pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je njegova
izdaja, sprememba ali podaljšanje, razen če je izrecno določeno drugače;
11. večja sprememba naprave je večja sprememba naprave, kot je določena v zakonu, ki ureja varstvo okolja, pri
čemer se za določanje pogojev v okoljevarstvenem dovoljenju
upoštevajo posamezne opredelitve večje spremembe v predpisih, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave,
in v zaključkih o BAT;
12. obratovanje naprave v izrednih razmerah pomeni
obratovanje naprave ob zagonu, okvari ali trenutni zaustavitvi
naprave in puščanju snovi;
13. raven okoljske učinkovitosti se izraža kot raven emisij,
raven porabe surovin, vode in energije ter kot druge ravni (npr.
učinkovitost zmanjševanja emisij, količine nastalih odpadkov),
povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami;
14. talne površine so površine, po katerih lahko odtekajo
ali na katerih se dalj časa zadržujejo zadevne nevarne snovi in
s katerih je mogoče razlite zadevne nevarne snovi odstraniti,
površine pa očistiti, pregledati in po potrebi sanirati;
15. brezhibnost ukrepov za preprečevanje onesnaženja
tal in podzemne vode pomeni za talne površine neprepustnost
ter kemijsko in mehansko obstojnost na delovanje zadevnih
nevarnih snovi, za opremo pa ustrezno zanesljivost in razpoložljivost.
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3. člen
(proizvodna zmogljivost)
(1) Proizvodna zmogljivost ene ali več dejavnosti, ki potekajo v napravi, se določi na podlagi podatkov, izračunov in
grafičnih prikazov o tehničnih značilnostih naprave in tehnoloških procesov, ki potekajo v njej, na podlagi:
– tehnične dokumentacije o napravi in proizvodni zmogljivosti ali njenih nepremičnih tehnoloških enot;
– podatkov o tehnoloških procesih, ki potekajo v napravi;
– podatkov o snoveh, ki vstopajo v napravo in izstopajo
iz nje;
– tehnične ocene ali izračunov proizvodne zmogljivosti
naprave ali njenih nepremičnih tehnoloških enot;
– primerjave z obstoječimi, po vrsti dejavnosti primerljivimi
napravami.
(2) Če se v napravi opravlja več dejavnosti, zajetih v istem
opisu dejavnosti, ki imajo v prilogi 1 te uredbe določen prag proizvodne zmogljivosti, se proizvodne zmogljivosti teh dejavnosti
seštevajo. Pri ravnanju z odpadki velja takšno seštevanje za
dejavnosti iz istega opisa dejavnosti v sklopu točke 5.1, 5.3 pod
a in 5.3 pod b priloge 1 te uredbe.
(3) Podrobni opisi naprave v referenčnih dokumentih BAT
se upoštevajo pri določanju proizvodnje zmogljivosti in obsega
naprave.
4. člen
(združevanje istovrstnih naprav)
(1) Če isti upravljavec na istem območju naprave upravlja
več istovrstnih naprav, se njihova proizvodna zmogljivost sešteva.
(2) Če seštevek proizvodnih zmogljivosti iz prejšnjega
odstavka doseže prag, določen za naprave iz posamezne dejavnosti iz priloge 1 te uredbe, se te istovrstne naprave štejejo
za napravo.
II. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
II.a Splošno
5. člen
(pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
Upravljavec mora za obratovanje naprave iz priloge 1 te
uredbe pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
II.b Obratovalni monitoring
6. člen
(obveznosti v zvezi z obratovalnim monitoringom)
(1) Upravljavec izvaja obratovalni monitoring emisij v skladu z 19. in 24. členom te uredbe.
(2) Upravljavec, ki mora izdelati izhodiščno poročilo iz
13. člena te uredbe, izvaja obratovalni monitoring stanja tal in
podzemne vode skladno s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja tal, in predpisom, ki ureja obratovalni monitoring
stanja podzemne vode.
(3) Ne glede na določbe o pogostosti predložitve poročila
o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak ali poročila o
opravljenih meritvah emisij snovi in toplote v vode iz predpisov
iz 19. člena te uredbe upravljavec predloži ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ta
poročila vsaj enkrat letno.
(4) Poročilo o obratovalnem monitoringu emisij v primeru
iz druge alineje drugega odstavka 21. člena te uredbe vsebuje
primerjavo rezultatov obratovalnega monitoringa z ravnmi emisij, povezanimi z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.
(5) Poročilo o obratovalnem monitoringu iz drugega odstavka tega člena predloži upravljavec skladno s predpisom, ki
ureja obratovalni monitoring stanja tal, in predpisom, ki ureja
obratovalni monitoring stanja podzemne vode.
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II.c Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja tal
in podzemne vode
7. člen
(tehnični ukrepi za preprečevanje onesnaževanja tal
in podzemne vode)
(1) Upravljavec, ki v napravi skladišči, uporablja, proizvaja
ali izpušča zadevne nevarne snovi na območju naprave:
– zagotovi brezhibno in zanesljivo obratovanje naprave,
tako da pri njenem načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju naprave zagotovi preprečevanje onesnaževanja tal
in podzemne vode skladno s 1. delom priloge 2, ki je sestavni
del te uredbe,
– izvaja tehnične ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode iz prejšnje alineje,
– vodi vzdrževalni dnevnik o izvajanju tehničnih ukrepov
iz prejšnje alineje in
– zagotovi izvedbo rednih pregledov tehničnih ukrepov
za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode vsakih
pet let.
(2) Tehnični ukrepi za preprečevanje onesnaževanja tal in
podzemne vode iz druge alineje prejšnjega odstavka so zlasti:
– vgradnja neprepustnih in kemijsko odpornih gradbenih
materialov v talne površine na območju naprave, s katerimi
zadevne nevarne snovi lahko pridejo v stik,
– preprečevanje uhajanja zadevnih nevarnih snovi s talnih
površin v tla in podzemne vode,
– gradnja talnih površin tako, da lahko zadržijo celoten
volumen zadevnih nevarnih snovi, če bi se razlile, oziroma
mora biti pri talnih površinah v zadrževalnih sistemih, ki so
skupni več nepremičnim skladiščnim posodam, izvedba glede
zadrževalnega volumna skladna z zahtevami iz predpisa, ki
ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih
posodah,
– uporaba neprepustnih in kemijsko odpornih materialov
za cevovode, jaške, kinete, kanale, bazene in rezervoarje, v
katerih so lahko zadevne nevarne snovi,
– izvedba cevovodov iz prejšnje alineje, ki potekajo pod
zemljo, tako da so brez razstavljivih povezav zavarovani pred
mehanskimi poškodbami in korozijo,
– izvedba cevovodov iz prejšnje alineje tako, da se ob
iztekanju zadevnih nevarnih snovi preprečita njihovo razlivanje
in pronicanje v tla in podzemno vodo, in
– vzdrževanje vgrajenih gradbenih materialov in proizvodov po navodilih proizvajalca ter pravilih stroke in dobre
inženirske prakse, ob upoštevanju in uporabi standardov za
posamezne gradbene proizvode.
(3) Pregled tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode se izvede po pravilih stroke, kot
je podrobneje navedeno v 1. delu priloge 2 te uredbe.
(4) S pregledom tehničnih ukrepov iz prejšnjega odstavka
se zberejo zlasti informacije o:
– morebitnih razpokah ali poškodbah na objektih in talnih
površinah v bližini mest, na katerih bi bile mogoče emisije ali
razlitje zadevnih nevarnih snovi,
– znakih kemičnih poškodb na talnih površinah in površinah zadrževalnih sistemov,
– stanju odtočnih in odvodnih kanalov in jaškov,
– poteku drenažnih poti in napeljav,
– mestih na območju naprave, na katerih so se v preteklosti zgodili vnosi zadevnih nevarnih snovi v tla in podzemne
vode, in
– posrednih in neposrednih emisijah snovi v tla in podzemne vode, ki se lahko pojavljajo na območju naprave.
(5) Pregled tehničnih ukrepov iz tretjega odstavka tega
člena izvede pooblaščenec za varstvo okolja iz zakona, ki ureja
varstvo okolja.
(6) Pooblaščenec za varstvo okolja iz prejšnjega odstavka
o pregledu iz tretjega odstavka tega člena izdela poročilo, ki
obsega podatke in ugotovitve o izvajanju in stanju ukrepov za
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preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode ter njihovi
brezhibnosti. Poročilo je v skladu z drugim odstavkom 11. člena
te uredbe sestavni del ocene možnosti za onesnaženje tal in
podzemne vode.
(7) Podrobnejša vsebina poročila iz prejšnjega odstavka
je določena v 2. delu priloge 2 te uredbe.
II.č Priprava in izdelava izhodiščnega poročila
8. člen
(izdelava ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne
vode ter izhodiščnega poročila)
Upravljavec v zvezi z drugim odstavkom 22. člena te
uredbe izdela:
– oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode
iz 9. člena te uredbe ali
– izhodiščno poročilo iz 13. člena te uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz 12. člena te uredbe.
9. člen
(ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode)
Ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode
vsebuje:
– seznam nevarnih snovi iz 10. člena te uredbe,
– seznam zadevnih nevarnih snovi iz 10. člena te uredbe,
– ugotovitve in opis možnosti onesnaženja tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi iz prejšnje alineje v
skladu z 11. členom te uredbe.
10. člen
(seznam nevarnih in zadevnih nevarnih snovi)
(1) Seznam nevarnih snovi iz prve alineje prejšnjega
člena se izdela na podlagi podatkov o surovinah, izdelkih in
stranskih produktih z vsebnostjo nevarnih snovi, ki se skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo v napravi ali izpuščajo na območju
naprave zaradi opravljanja dejavnosti iz priloge 1 te uredbe.
(2) Seznam zadevnih nevarnih snovi iz druge alineje
prejšnjega člena se izdela na podlagi seznama nevarnih snovi
iz prejšnjega odstavka. Pri tem se upoštevajo njihove lastnosti,
kot so: sestava, agregatno stanje (trdno, tekoče in plinasto),
topnost, strupenost, nevarnost, mobilnost, obstojnost in biorazgradljivost ter njihova količina, ki se skladišči, uporablja ali
proizvaja v napravi ali izpušča na območju naprave.
11. člen
(ugotovitve in opis možnosti onesnaženja tal
in podzemne vode)
(1) Ugotovitve in opis možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz tretje alineje 9. člena te uredbe obsegajo:
– navedbo območja naprave ali njenih delov, na katerem
se posamezna zadevna nevarna snov iz drugega odstavka
10. člena te uredbe skladišči, uporablja, proizvaja ali izpušča;
– količine zadevnih nevarnih snovi iz drugega odstavka
10. člena te uredbe na območju naprave ali njenih delov iz
prejšnje alineje;
– največjo letno prisotnost zadevnih nevarnih snovi iz
drugega odstavka 10. člena te uredbe pri uporabi, proizvajanju
ali izpuščanju posamezne zadevne nevarne snovi in oceno,
ali presega pragove iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe;
– opis načina skladiščenja in uporabe, vključno z navedbo
vseh transportnih poti vsake od zadevnih nevarnih snovi iz
drugega odstavka 10. člena te uredbe na območju naprave, in
opis nastajanja ali izpuščanja teh snovi na območju naprave;
– zmogljivost skladišč za posamezne zadevne nevarne
snovi iz drugega odstavka 10. člena te uredbe;
– obrazložitev razlogov za vključitev nevarnih snovi na
seznam iz drugega odstavka 10. člena te uredbe oziroma za
njihovo izključitev s seznama;
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– navedbo območja naprave in njenih delov ter opis
okoliščin ali dogodkov, ki lahko povzročijo nenadzorovan
ali nadzorovan izpust zadevnih nevarnih snovi iz drugega
odstavka 10. člena te uredbe in so lahko posledica nesreč,
izrednih dogodkov, rutinskih postopkov ali normalnega obratovanja;
– opis izpolnjevanja zahtev in ukrepov za preprečevanje
onesnaževanja tal in podzemne vode iz prvega in drugega
odstavka 7. člena te uredbe;
– sklepno ugotovitev o obveznosti predložitve izhodiščnega poročila.
(2) Ugotovitve in opis možnosti onesnaženja tal in podzemne vode za obstoječe naprave obsegajo, poleg zahtev iz prve
do sedme alineje prejšnjega odstavka, tudi poročilo iz šestega
odstavka 7. člena te uredbe.
12. člen
(pogoji za izdelavo izhodiščnega poročila)
(1) Če količine zadevnih nevarnih snovi iz drugega odstavka 10. člena te uredbe presegajo pragove letne prisotnosti
iz priloge 3 te uredbe, upravljavec izdela izhodiščno poročilo iz
13. člena te uredbe.
(2) Če naprava leži na vodovarstvenem območju, upravljavec izdela izhodiščno poročilo iz 13. člena te uredbe ne glede
na pragove iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(vsebina izhodiščnega poročila)
(1) Izhodiščno poročilo obsega:
– oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz
9. člena te uredbe,
– opis zgodovine območja naprave v skladu s prilogo 4,
ki je sestavni del te uredbe,
– opis stanja okolja na območju naprave v skladu s prilogo
4 te uredbe,
– vrednotenje informacij iz prve do tretje alineje v skladu
s prilogo 4 te uredbe,
– posnetek ničelnega stanja tal in podzemne vode skladno s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja tal, in
predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemne
vode,
– opredelitev onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi s sklepnimi ugotovitvami.
(2) Ne glede na peto alinejo prejšnjega odstavka lahko
upravljavec uporabi kot posnetek ničelnega stanja rezultate
predhodnih meritev koncentracij snovi ter raziskav podzemne
vode, starejših od pet let, in raziskav tal, starejših od deset
let, če rezultati teh meritev omogočajo enako zanesljivost in
primerljivost kakor rezultati obratovalnega monitoringa stanja
tal in podzemnih vod, izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo
obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode.
(3) Podrobnejša vsebina izhodiščnega poročila je določena v prilogi 4 te uredbe.
14. člen
(hramba)
Upravljavec hrani oceno možnosti za onesnaženje tal in
podzemne vode iz 9. člena ali izhodiščno poročilo iz 13. člena
te uredbe in vse njune dopolnitve ves čas obratovanja naprave.
Če je upravljavcu izdana odločba za izvedbo ukrepov ob prenehanju obratovanja naprave, hrani vse različice izhodiščnega
poročila do konca izvedbe teh ukrepov.
II.d Druge obveznosti
15. člen
(uporaba najboljših razpoložljivih tehnik)
Upravljavec mora pri načrtovanju naprave ali načrtovanju
njene večje spremembe izbrati najboljšo razpoložljivo tehniko iz
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zaključkov o BAT ali tehniko za preprečevanje in zmanjševanje
emisij, ki je njej enakovredna.
III. POGOJI ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA
DOVOLJENJA IN UPORABA ZAKLJUČKOV O BAT
16. člen
(pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Okoljevarstveno dovoljenje za napravo se izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje
naprave iz zakona, ki ureja varstvo okolja, s to uredbo, zaključki
o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za
obratovanje naprave.
(2) Ministrstvo v postopku spremembe ali podaljšanja
okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja
obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na
podlagi poročil iz tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena
te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
17. člen
(uporaba zaključkov o BAT)
(1) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode, ki niso urejena z zaključki o BAT, se uporablja
predpis, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega
monitoringa odpadnih vod, ki niso urejena z zaključki o BAT,
pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih voda.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak, ki niso urejena z
zaključki o BAT, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, ki niso urejena z
zaključki o BAT, se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter pogoje za njegovo izvajanje.
(3) Za vprašanja glede ravnanja z odpadki, ki niso urejena
z zaključki o BAT, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
(4) Za vprašanja glede kazalcev hrupa v okolju, ki niso
urejena z zaključki o BAT, se uporablja predpis, ki ureja mejne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
(5) Za vprašanja obratovalnega monitoringa tal in podzemne vode, ki niso urejena z zaključki o BAT, se uporabljata
predpis, ki ureja obratovalni monitoring stanja tal, in predpis, ki
ureja obratovalni monitoring stanja podzemne vode.
(6) Pri pripravi projekta nameravanega posega v okolje
in poročila o vplivih na okolje iz zakona, ki ureja varstvo okolja
in izdajo okoljevarstvenega soglasja, se upoštevajo zaključki o
BAT skladno z 18. in 20. členom te uredbe.
18. člen
(določanje mejnih vrednosti)
(1) Pri določanju mejnih vrednosti za onesnaževala iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, in za druga onesnaževala,
za katera je verjetno, da jih posamezna naprava izpušča, je
treba upoštevati njihovo vrsto in zmožnost prenašanja onesnaženja iz enega dela okolja v drugega.
(2) Mejne vrednosti emisij so enake najmanj strogi meji
razpona ravni emisij, povezanih z BAT, kot so določene v zaključkih o BAT.
(3) Če je raven emisij ali najmanj stroga meja razpona
ravni emisij, povezanih z BAT, strožja od mejnih vrednosti emisij
iz predpisov iz prejšnjega člena, se kot mejna vrednost emisij
uporabljajo ravni emisij ali najmanj stroga meja razpona ravni
emisij, povezanih z BAT iz zaključkov o BAT.
(4) Če je mejna vrednost emisij iz predpisov iz prejšnjega
člena, strožja od ravni emisij ali najmanj stroge meje razpona
ravni emisij, povezanih z BAT, iz zaključkov o BAT, se uporabljajo določbe teh predpisov.

Uradni list Republike Slovenije
19. člen
(določanje obratovalnega monitoringa in vrednotenje)
(1) Če sta metodologija in pogostost vzorčenja, merjenja
in analiziranja v sklopu obratovalnega monitoringa iz zaključka
o BAT strožji od metodologije in pogostosti iz predpisov iz
17. člena te uredbe, se uporabljajo zaključki o BAT, ki se na
to nanašajo.
(2) Če sta metodologija in pogostost vzorčenja, merjenja
in analiziranja v sklopu obratovalnega monitoringa iz predpisov
iz 17. člena te uredbe strožja od metodologije in pogostosti iz
zaključkov o BAT, se uporabljajo določbe teh predpisov.
(3) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih in
vodah se vrednotijo s smiselno uporabo predpisov iz 17. člena
uredbe, če je mejna vrednost določena na podlagi drugega in
tretjega odstavka 18. člena te uredbe.
(4) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih in
vodah se vrednotijo v skladu s predpisi iz 17. člena uredbe,
če je mejna vrednost določena na podlagi četrtega odstavka
18. člena te uredbe.
(5) Predlog programa obratovalnega monitoringa in poročilo o obratovalnem monitoringu iz predpisov iz 17. člena te
uredbe se izdelata glede na prvi in drugi odstavek tega člena.
20. člen
(določanje drugih pogojev v okoljevarstvenem dovoljenju)
Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz
18. in 19. člena te uredbe določi tudi druge pogoje iz zaključkov o BAT in predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za
obratovanje naprave, pri čemer upošteva pogoje iz zaključkov
o BAT, tako da ne poslabšajo kakovosti okolja.
21. člen
(tehnika, ki ni opisana v zaključkih o BAT)
(1) Če tehnika ni opisana v zaključkih o BAT, ministrstvo v
postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja z uporabo meril
iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe, ugotovi, ali je tehnika,
ki jo je predlagal upravljavec, najboljša razpoložljiva tehnika.
(2) Za tehniko iz prejšnjega odstavka določi ministrstvo
v okoljevarstvenem dovoljenju tudi mejne vrednosti emisij, ki
ne presegajo zgornjih mej ravni emisij, povezanih z najboljšimi
razpoložljivimi tehnikami, in zagotavljajo enako raven varstva
okolja kot tehnike, ki so opisane v zaključkih o BAT, in sicer:
– za enaka ali krajša časovna obdobja in pod enakimi
referenčnimi pogoji kot vrednosti emisij, povezane z najboljšimi
razpoložljivimi tehnikami, ali
– z referenčnimi pogoji in časovnimi obdobji, ki so drugačni od referenčnih pogojev in časovnih obdobij iz prejšnje
alineje.
(3) Če so mejne vrednosti emisij v okoljevarstvenem
dovoljenju določene v skladu s prejšnjim odstavkom, ministrstvo na podlagi poročil iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe
pregleda rezultate obratovalnih monitoringov vsaj vsako leto,
da preveri, ali emisije pri običajnih pogojih obratovanja naprave
presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi
tehnikami, kot so določene v zaključkih o BAT.
IV. VLOGA ZA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA
DOVOLJENJA
22. člen
(podrobnejša vsebina vloge)
buje:

(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vse-

a) opis naprave in dejavnosti, ki obsega zlasti:
– naslov in firmo upravljavca naprave,
– naslov naprave,
– podatke o dejavnostih, ki potekajo v napravi,
– podatke o proizvodni zmogljivosti dejavnosti, ki potekajo
v napravi,
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– navedbo zemljiških parcel in katastrske občine območja
naprave,
– podatke o nepremičnih tehnoloških enotah naprave in
drugih z napravo neposredno tehnično povezanih dejavnostih,
– dokazilo o posesti naprave, če upravljavec ni njen
lastnik,
– grafični prikaz naprave, tehnoloških enot in infrastrukture na območju naprave;
b) opis značilnosti območja naprave;
c) podatke o vrsti, količini in lastnostih surovin in pomožnih materialov, drugih snovi, vode in energije, uporabljenih,
proizvedenih ali skladiščenih v napravi;
č) podatke o vrsti in količini predvidenih emisij snovi iz
naprave v dele okolja in opredelitev virov emisij znotraj naprave
in pomembnih vplivov teh emisij na okolje, zlasti:
– podatke o vrsti in količini predvidenih emisij v odpadnih
plinih pred in po njihovem čiščenju ter opredelitev pomembnih
vplivov teh emisij na okolje;
– podatke o vrsti in količini predvidenih emisij snovi iz
naprave v površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo;
– podatke o virih hrupa iz naprave in opredelitev pomembnih vplivov teh emisij na okolje;
d) vrste, količine in viri emisij pri obratovanju naprave v
izrednih razmerah ali ob nesreči;
e) predlog tehnoloških postopkov in drugih tehnologij ter
ukrepov za preprečevanje onesnaževanja ali, če to ni mogoče,
zmanjševanje emisij iz naprave. Iz predloga mora biti razvidno, da so predlagani tehnološki postopki in druge tehnologije
enakovredni najboljšim razpoložljivim tehnikam. Predlog mora
vključevati tudi:
– primerjavo ravni okoljske učinkovitosti, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami iz zaključkov o BAT, s tistimi
iz predlaganega tehnološkega postopka in drugih tehnologij za
preprečevanje onesnaževanja okolja, ter
– druge možnosti predlaganim tehnološkim postopkom,
tehnologijam in ukrepom, ki jih je vlagatelj preučil pri izbiri najboljše razpoložljive tehnike;
f) predlog ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami v obratovanju naprave ter za zmanjševanje
njihovih posledic;
g) predlog ukrepov za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic;
h) predvidene vrste in količine odpadkov, ki nastajajo pri
obratovanju naprave, ter predvideno ravnanje z njimi;
i) predlog ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov
in pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo odpadkov, nastalih v napravi;
j) predlog programa obratovalnega monitoringa emisij
snovi v vode in zrak v skladu s petim odstavkom 19. člena te
uredbe;
k) predlog programa obratovalnega monitoringa za vire
hrupa v skladu s petim odstavkom 19. člena te uredbe;
l) elaborat o določitvi vplivnega območja naprave, če gre
za novo napravo ali večjo spremembo naprave;
m) poljuden povzetek vloge.
(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebuje tudi oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz
9. člena te uredbe ali izhodiščno poročilo iz 13. člena te uredbe
glede na 8. člen te uredbe.
(3) Ministrstvo lahko pozove upravljavca k dopolnitvi vloge
za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja z izhodiščnim poročilom iz 13. člena te uredbe, če po pregledu ocene možnosti
onesnaženja tal in podzemne vode iz 9. člena te uredbe ugotovi, da je izpolnjen pogoj za izdelavo izhodiščnega poročila iz
12. člena te uredbe.
(4) Če mora upravljavec k vlogi predložiti izhodiščno poročilo, predloži tudi predlog programa obratovalnega monitoringa stanja tal in podzemne vode v skladu s petim odstavkom
19. člena te uredbe.
(5) Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
vsebuje tiste vsebine iz prvega odstavka tega člena, ki se
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nanašajo na zadevno spremembo obratovanja naprave. Vloga
vsebuje tudi:
– primerjavo ravni okoljske učinkovitosti iz prve alineje
e) točke prvega odstavka tega člena;
– strokovne utemeljitve in obrazložitve, ki jih izdela pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal oziroma podzemne vode, če gre za spremembo mesta ali globine
vzorčnih mest za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja
tal oziroma za spremembo mesta ali dodatna merilna mesta za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode;
– dopolnjeno oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz 9. člena te uredbe ali dopolnjeno izhodiščno
poročilo iz 13. člena te uredbe, če se sprememba nanaša na
uporabo, proizvodnjo, izpust ali skladiščenje zadevne nevarne
snovi.
(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če se pridobiva eno okoljevarstveno dovoljenje za več naprav istega ali
različnih upravljavcev.
(7) Poleg vsebin iz prvega, drugega in četrtega odstavka
tega člena mora vloga vključevati še druge vsebine v skladu
s predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje
naprave.
23. člen
(oblika vloge in poslovna skrivnost)
(1) Vloga se vloži pisno. K pisni vlogi se priloži tudi elektronski zapis vloge na prenosnih nosilcih zapisa.
(2) Če so v vlogi tudi podatki, ki štejejo za poslovno
skrivnost, mora upravljavec:
– priložiti sklep, s katerim pooblaščeni organ upravljavca
v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, določi,
kateri podatki štejejo za poslovno skrivnost, in
– ustrezno označiti podatke v vlogi, ki štejejo za poslovno skrivnost.
V. VSEBINA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA
24. člen
(podrobnejša vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Okoljevarstveno dovoljenje vsebuje opis obsega
naprave, dejavnosti in zmogljivosti naprave ter značilnosti
območja naprave, zlasti pa:
– naslov in firmo upravljavca,
– naslov naprave,
– podatke o dejavnostih, ki potekajo v napravi,
– podatke o nepremičnih tehnoloških enotah naprave
in drugih z njo neposredno tehnično povezanih dejavnostih,
– podatke o proizvodni zmogljivosti naprave,
– navedbo referenčnih dokumentov o BAT in zaključkov
o BAT, če so ti že izdani, ki se nanašajo na dejavnosti, ki
potekajo v napravi in
– navedbo zemljiških parcel in katastrske občine območja naprave.
(2) V okoljevarstvenem dovoljenju se določi čas veljavnosti za napravo in druge naprave iz 25. člena te uredbe.
(3) V okoljevarstvenem dovoljenju se določijo mejne
vrednosti emisij najmanj za onesnaževala iz priloge 5 te uredbe v skladu z 18. členom te uredbe.
(4) V okoljevarstvenem dovoljenju se določijo mejne
vrednosti kazalcev hrupa in ukrepi za zmanjševanje hrupa v
skladu z 18. členom te uredbe.
(5) V okoljevarstvenem dovoljenju se določijo ukrepi za
varstvo okolja in drugi pogoji obratovanja naprave, zlasti pa:
– ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma
zmanjševanje emisij iz naprave;
– zahteve za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode iz prvega odstavka 7. člena te uredbe;
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– bistveni tehnični ukrepi za zagotavljanje varstva tal in
podzemne vode iz ugotovitev in opisov iz tretje alineje 9. člena
te uredbe;
– ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v
napravi in ravnanje z njimi v skladu s predpisi, ki urejajo
odpadke;
– ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih
posledic, pa tudi omejitve glede časovnega trajanja in največjih dovoljenih emisij snovi v vode in zrak,
– obveznost ustavitve naprave ali njenega dela, če ukrepov iz prejšnje alineje ni mogoče izvesti;
– ukrepi za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic;
– ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi;
– drugi ukrepi v zvezi z obratovanjem naprave iz
20. člena te uredbe.
(6) V okoljevarstvenem dovoljenju se določi obveznost
upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa:
– zahteve za obratovalni monitoring emisij:
a) metodologija in pogostost vzorčenja, merjenja in analiziranja v skladu z 19. členom te uredbe,
b) obveznost, da so rezultati obratovalnega monitoringa
emisij, določenih na podlagi drugega odstavka 21. člena
te uredbe, na voljo za enaka ali krajša časovna obdobja in
referenčne pogoje kot za ravni emisij, povezane z najboljšimi
razpoložljivimi tehnikami,
c) obveznost predložitve poročila o rezultatih obratovalnega monitoringa iz 6. člena te uredbe,
d) merila za ugotavljanje čezmerne obremenitve glede
na mejne vrednosti emisij iz 18. člena te uredbe;
– zahteve za obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode:
a) metodologija in mesta vzorčenja, merjenja in analiziranja ter pogostost v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni
monitoring stanja tal in podzemne vode in v skladu z ugotovitvami iz izhodiščnega poročila iz 13. člena te uredbe;
b) obveznost predložitve poročila o rezultatih obratovalnega monitoringa iz 6. člena te uredbe;
– zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal v skladu z Uredbo Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja
2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES
(UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z
Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere
se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta
1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom –
Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – četrti del
(UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14).
(7) V okoljevarstvenem dovoljenju se določi obveznost
obveščanja ministrstva o spremembah, ki se nanašajo na
upravljavca, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
(8) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju potrdi prejem ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz
9. člena te uredbe oziroma izhodiščnega poročila iz 13. člena
te uredbe.
(9) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju, ki se spreminja zaradi prilagoditve obratovanja naprave zaključkom o
BAT, določi rok za uskladitev obratovanja naprave, ki ne sme
biti daljši od štirih let od objave zaključkov o BAT.
(10) Glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za
obratovanje naprave.
(11) Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo zaščito
živali, se za naprave iz 6.6 točke priloge 1 te uredbe v okoljevarstvenem dovoljenju določijo zahteve iz prvega do destega
odstavka tega člena.
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25. člen
(okoljevarstveno dovoljenje za napravo in druge naprave)
(1) Če isti upravljavec na istem območju upravlja več naprav, ki imajo skupne objekte in naprave za odvajanje odpadnih
voda in odpadnih plinov ali za ravnanje z odpadki, se za te naprave izda eno okoljevarstveno dovoljenje v skladu s to uredbo.
(2) Če isti upravljavec na istem območju upravlja tudi
drugo napravo, ki ima z napravo skupne objekte ali naprave
za odvajanje odpadnih voda in odpadnih plinov ali za ravnanje
z odpadki, se okoljevarstveno dovoljenje za drugo napravo
lahko izda v okviru okoljevarstvenega dovoljenja za napravo v
skladu s to uredbo.
(3) Če je bilo okoljevarstveno dovoljenje izdano na podlagi
prvega ali drugega odstavka tega člena, se podatki o obsegu
okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega
člena nanašajo tudi na drugo napravo, določila in podatki iz
drugega do desetega odstavka prejšnjega člena pa se lahko
določijo ločeno za napravo in drugo napravo.
VI. NADZORSTVO

Št.

57 / 31. 7. 2015 /

Stran

6771

(3) Predložitev ocene oziroma poročila v roku iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje za predložitev podatkov, ki jih
ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja zahteva
ob spremembi dovoljenja po uradni dolžnosti.
30. člen
(predložitev ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne
vode ali izhodiščnega poročila)
(1) Upravljavec naprave, za obratovanje katere je bilo
v obdobju med 7. januarjem 2013 in šest mesecev po uveljavitvi te uredbe prvič pridobljeno dokončno okoljevarstveno dovoljenje ali dokončno spremenjeno okoljevarstveno
dovoljenje zaradi večje spremembe ali zaradi uskladitve z
zaključki o BAT, predloži oceno možnosti za onesnaženje
tal in podzemne vode iz 9. člena te uredbe ali izhodiščno
poročilo iz 13. člena te uredbe ministrstvu v 18 mesecih od
uveljavitve te uredbe.
(2) Predložitev ocene oziroma poročila v roku iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje za predložitev podatkov, ki jih
ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja zahteva
ob spremembi dovoljenja po uradni dolžnosti.

26. člen

31. člen

(nadzor)

(uporaba predpisov do izdaje zaključkov o BAT)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.

(1) Pogoji iz 18. in 19. člena te uredbe se v okoljevarstvenem dovoljenju do izdaje zaključkov o BAT določajo na podlagi
predpisov, ki urejajo emisije snovi v vode in zrak, predpisa, ki
ureja vire hrupa, predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Pogoji iz 20. člena te uredbe se v okoljevarstvenem
dovoljenju do izdaje zaključkov o BAT določajo na podlagi zaključkov o BAT iz referenčnega dokumenta o BAT.
(3) Šesti odstavek 17. člena te uredbe se uporablja za
posamezno dejavnost od izdaje zaključka o BAT, ki ureja to
dejavnost.

VII. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
(globe za prekrške)
(1) Z globo od 25.000 do 50.000 eurov se za prekršek
kaznuje upravljavec, ki je pravna oseba, če ne vloži vloge v
roku iz prvega odstavka 29. člena te uredbe.
(2) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(postopki v teku)
Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki
so bili začeti do uveljavitve te uredbe, se končajo v skladu z
Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04,
71/07, 122/07 in 68/12).
29. člen
(nove dejavnosti)
(1) Ne glede na določbe drugega do četrtega odstavka
22. člena te uredbe mora upravljavec za napravo, s katero
se izvaja dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja
večjega obsega in je v prilogi 1 te uredbe označena z * ter je
obratovala ali je bilo zanjo pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje po predpisih o graditvi objektov na dan uveljavitve te
uredbe, vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
v 190 dneh po uveljavitvi te uredbe.
(2) Upravljavec iz prejšnjega odstavka predloži oceno
možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode iz 9. člena te
uredbe ali izhodiščno poročilo iz 13. člena te uredbe ministrstvu
v 18 mesecih od uveljavitve te uredbe.

32. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja glede na oceno
možnosti in izhodiščno poročilo)
(1) V okoljevarstvenem dovoljenju se zahteve iz druge in
tretje alineje petega odstavka 24. člena te uredbe določijo, ko
nastopi obveznost predložitve ocene možnosti iz 9. člena te
uredbe ali izhodiščnega poročila iz 13. člena te uredbe skladno
s to uredbo.
(2) V okoljevarstvenem dovoljenju se zahteve iz druge
alineje šestega odstavka 24. člena te uredbe določijo, ko nastopi obveznost predložitve izhodiščnega poročila iz 13. člena
te uredbe skladno s to uredbo.
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje
okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07
in 68/12).
34. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-30/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-2550-0067
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
VRSTE DEJAVNOSTI IN NAPRAV, KI LAHKO POVZROČAJO ONESNAŽEVANJE OKOLJA
VEČJEGA OBSEGA

Pragovi proizvodne zmogljivosti za dejavnosti, ki potekajo v napravah, ki lahko
povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega:
1. Energetika
1.1
1.2
1.3
1.4

Zgorevanje goriv v kurilnih napravah s skupno vhodno toplotno močjo 50 MW ali več
Rafiniranje nafte, naftnih frakcij, mineralnih olj in plina
Proizvodnja koksa
Uplinjanje ali utekočinjanje: *
a. premoga
b. drugih goriv v napravah s skupno vhodno toplotno močjo 20 MW ali več

2. Proizvodnja in predelava kovin
2.1 Praženje ali sintranje rud kovin (vključno s sulfidnimi rudami)
2.2 Proizvodnja surovega železa ali jekla (primarno ali sekundarno taljenje), vključno s
kontinuiranim litjem, z zmogljivostjo več kot 2,5 tone na uro
2.3 Predelava železa, jekla ali zlitin železa z drugimi kovinami:
a. vroče valjanje z zmogljivostjo več kot 20 ton neobdelanega jekla na uro
b. kovačnice s kladivi, katerih energija presega 50 KJ na posamezno kladivo in
skupna toplotna moč presega 20 MW
c. nanašanje zaščitnih prevlek iz staljenih kovin z vložkom, večjim od 2 ton
neobdelanega jekla na uro
2.4 Livarna železa, jekla ali železovih zlitin s proizvodno zmogljivostjo več kot 20 ton na
dan
2.5 Predelava barvnih kovin:
a. proizvodnja surovih barvnih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z
metalurškimi, kemičnimi ali elektrolitskimi postopki
b. taljenje, vključno z legiranjem, barvnih kovin, vključno s ponovno pridobljenimi
produkti in obratovanjem livarn barvnih kovin z zmogljivostjo litja več kot 4 tone
na dan za svinec in kadmij ali 20 ton na dan za ostale kovine
2.6 Površinska obdelava kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali
kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 30
m3
3. Nekovinska in mineralna industrija
3.1 Proizvodnja cementa, apna in magnezijevega oksida:
a. proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo
več kot 500 ton na dan ali v drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50
ton na dan
b. proizvodnja apna v pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na dan
c. proizvodnja magnezijevega oksida v pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50
ton na dan*
3.2 Proizvodnja azbesta in izdelkov iz azbesta
3.3 Proizvodnja stekla, vključno s steklenimi vlakni, s talilno zmogljivostjo več kot 20 ton
na dan
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3.4 Taljenje mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken, s talilno
zmogljivostjo več kot 20 ton na dan
3.5 Proizvodnja izdelkov iz keramike z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevarnih opek,
ploščic, lončevine ali porcelana, z zmogljivostjo proizvodnje več kot 75 ton na dan ali z
žgalnim volumnom peči, ki presega 4 m3, in gostoto založbe več kot 300 kg/m3 na
posamezno peč
4. Kemična industrija
Proizvodnja v okviru tega odstavka, pomeni proizvodnjo snovi ali skupin snovi iz
odstavkov 4.1 do 4.6 na industrijski ravni s kemijskimi ali biološkimi procesi.
4.1 Proizvodnja organskih kemikalij, kot so:
a. enostavni ogljikovodiki (ciklični ali aciklični, nasičeni ali nenasičeni, alifatski ali
aromatski)
b. ogljikovodiki z vezanim kisikom (npr. alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kisline,
estri, zmesi estrov, acetati, etri, peroksidi, epoksidne smole)
c. ogljikovodiki z vezanim žveplom
d. ogljikovodiki z vezanim dušikom (npr. amini, amidi, dušikove, nitro- ali nitratne
spojine, nitrili, cianati, izocianati)
e. ogljikovodiki z vezanim fosforjem
f.
halogenirani ogljikovodiki
g. organokovinske spojine
h. plastični materiali (npr. polimeri, sintetična vlakna in vlakna na osnovi celuloze)
i. sintetični kavčuk
j. barvila in pigmenti
k. površinsko aktivne snovi
4.2 Proizvodnja anorganskih kemikalij, kot so:
a. plini (npr. amonijak, klor ali vodikov klorid, fluor ali vodikov fluorid, ogljikovi oksidi,
žveplove spojine, dušikovi oksidi, vodik, žveplov dioksid, karbonilklorid)
b. kisline (npr. kromova kislina, fluorovodikova kislina, fosforjeva kislina, dušikova
kislina, klorovodikova kislina, žveplova kislina, oleum, žveplasta kislina)
c. baze (npr. amonijev hidroksid, kalijev hidroksid, natrijev hidroksid)
d. soli (npr. amonijev klorid, kalijev klorat, kalijev karbonat, natrijev karbonat,
perborat, srebrov nitrat)
e. nekovine, kovinski oksidi ali druge anorganske spojine (npr. kalcijev karbid, silicij
in silicijev karbid)
4.3 Proizvodnja fosfornih, dušikovih ali kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih)
4.4 Proizvodnja sredstev za zaščito rastlin ali biocidov
4.5 Proizvodnja farmacevtskih izdelkov, vključno s polizdelki
4.6 Proizvodnja eksplozivov
5. Ravnanje z odpadki
5.1 Odstranjevanje ali predelava nevarnih odpadkov z zmogljivostjo več kot 10 ton na
dan, ki vključuje eno ali več dejavnosti:
a. biološko obdelavo
b. fizikalno-kemično obdelavo
c. mešanje pred izvedbo katere koli druge dejavnosti iz točk 5.1 in 5.2;
d. ponovno pakiranje pred izvedbo katere koli druge dejavnosti iz točk 5.1 in 5.2
e. pridobivanje/regeneracijo topil
f. recikliranje/pridobivanje anorganskih materialov, razen kovin ali kovinskih spojin
g. regeneracijo kislin ali baz
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h. predelavo snovi, uporabljene za zmanjšanje onesnaževanja*
i. predelavo snovi iz katalizatorjev
j. ponovno rafiniranje olja ali druge načine njegove ponovne uporabe
k. površinsko zajezitev
5.2 Odstranjevanje ali predelava odpadkov v objektih za sežiganje ali sosežiganje
odpadkov:
a. za nenevarne odpadke z zmogljivostjo več kot 3 tone na uro*
b. za nevarne odpadke z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan
5.3
a. Odstranjevanje nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo več kot 50 ton na dan, ki
vključuje eno ali več naslednjih dejavnosti, razen dejavnosti iz Direktive Sveta
91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L
135, 30. 5. 1991, str. 40):
i. biološko obdelavo
ii. fizikalno-kemično obdelavo
iii. predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih za sežig ali sosežig*
iv. obdelavo žlindre in pepela*
v. obdelavo kovinskih odpadkov, vključno s tistimi iz odpadne električne in
elektronske opreme ter iz izrabljenih vozili in njihovih delov , v drobilnikih*
b. Predelava ali kombinacija predelave in odstranjevanja nenevarnih odpadkov z
zmogljivostjo več kot 75 ton na dan, ki vključuje eno ali več naslednjih dejavnosti,
razen dejavnosti iz Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju
komunalne odpadne vode (UL L 135, 30. 5. 1991, str. 40)*:
i. biološko obdelavo
ii. predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih sežigu ali sosežigu
iii. obdelavo žlindre in pepela
iv. obdelavo kovinskih odpadkov, vključno z odpadno električno in elektronsko
opremo ter izrabljenimi vozili in njihovimi deli, v drobilnikih
Če je anaerobna razgradnja edina dejavnost obdelave odpadkov, ki se izvaja v
tej napravi, je prag zmogljivosti za to dejavnost 100 ton na dan.
5.4 Odlagališča odpadkov, opredeljena v predpisu o odlaganju odpadkov na
odlagališčih, razen odlagališč za inertne odpadke, ki sprejmejo več kot 10 ton
odpadkov na dan ali s celotno skupno zmogljivostjo več kot 25.000 ton
5.5 Predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, ki niso zajeti v točki 5.4, do začetka ene
izmed dejavnosti iz točk 5.1, 5.2, 5.4 in 5.6 s skupno zmogljivostjo nad 50 ton, razen
začasnega skladiščenja na mestu nastanka odpadkov do začetka zbiranja*
5.6 Podzemno skladiščenje nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo nad 50 ton*
6

Druge dejavnosti
6.1 Proizvodnja v industrijskih napravah:
a. vlaknin ali vlakninske pulpe iz lesa in drugih vlaknastih materialov
b. papirja ali lepenke s proizvodno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan
c. ene ali več vrst naslednjih lesnih plošč: plošč z usmerjenim ploščatim iverjem
(OSB), ivernih plošč ali vlaknenih plošč, s proizvodno zmogljivostjo več kot 600
m3 na dan*
6.2 Predobdelava (postopki, kot so pranje, beljenje, mercerizacija) ali barvanje tekstilnih
vlaken ali tkanin s zmogljivostjo obdelave več kot 10 ton na dan
6.3 Strojenje živalskih kož in krzna z zmogljivostjo obdelave več kot 12 ton končnih
izdelkov na dan
6.4
a. Klavnice z zmogljivostjo proizvodnje več kot 50 ton klavnih trupov na dan
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b. Obdelava in predelava, razen zgolj pakiranja, naslednjih surovin ne glede na to,
ali so bile le-te predhodno obdelane ali ne, z namenom proizvodnje živil, pijač in
krmil iz:
i. zgolj živalskih surovin (razen izključno mleka) s proizvodnjo končnih
izdelkov, večjo od 75 ton na dan
ii. zgolj rastlinskih surovin s proizvodnjo končnih izdelkov, večjo od 300 ton na
dan ali 600 ton na dan, če naprava obratuje manj kot 90 zaporednih dni v
katerem koli letu
iii. živalskih in rastlinskih surovin v posameznih in sestavljenih izdelkih, s
proizvodnjo končnih izdelkov v tonah na dan, večjo od:*
− 75, če ja A večji od ali enak 10 %,
− (300 – (22,5 · A)) v vseh drugih primerih,
pri čemer je »A« delež živalskih surovin (v odstotku teže) v proizvodni
zmogljivosti končnih izdelkov
Embalaža ni všteta v končno težo izdelkov. Ta alineja se ne uporablja, če je surovina le
mleko.

c.
6.5
6.6

6.7

6.8
6.9

1

Obdelava in predelava izključno mleka, pri čemer je količina sprejetega mleka
večja od 200 ton na dan (povprečna vrednost na letni ravni)
Odstranjevanje ali predelava trupov živali ali odpadkov živalskega izvora z
zmogljivostjo predelave več kot 10 ton na dan
Intenzivna reja perutnine ali prašičev:
a. z več kot 40.000 mesti za perutnino
b. z več kot 2.000 mesti za rejo prašičev pitancev (težjih od 30 kg) ali
c. z več kot 750 mesti za rejo plemenskih svinj
Površinska obdelava snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil, zlasti
za apreturo, tiskanje, prekrivanje površin, razmaščevanje, vodotesno impregniranje,
lepljenje, barvanje, čiščenje ali impregniranje z zmogljivostjo porabe organskih topil
več kot 150 kg na uro ali več kot 200 ton na leto
Proizvodnja industrijskega ogljika (trdo žgano oglje) ali elektrografita s postopkom
žganja ali grafitizacije
Zajemanje tokov CO2 iz naprav, ki opravljajo dejavnosti iz te priloge za geološko
shranjevanje v skladu z Direktivo 2009/31/ES*1

V zvezi z opravljanjem te dejavnosti je treba upoštevati prepovedi iz zakona, ki ureja varstvo
okolja.
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6.10
Zaščita in ohranjanje lesa in gozdnolesnih proizvodov s kemikalijami s
proizvodno zmogljivostjo, ki presega 75 m3 na dan, razen izključno zaščite pred
modrivostjo lesa*
6.11
Neodvisno upravljano čiščenje odpadne vode, ki jo odvaja naprava iz te priloge,
razen tistih, ki jih ureja Direktiva 91/271/EGS*
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PRILOGA 2
PREGLED TEHNIČNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA TAL IN
PODZEMNE VODE IN POROČILO O TEM PREGLEDU
1. del
Pregled tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode
I.A) Namen pregleda tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne
vode
Namen pregleda tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode je
ugotoviti brezhibnost:
a) talnih površin in njihovih zunanjih zaščitnih plasti,
b) opreme, skladiščnih posod, cevovodov in gradbenih proizvodov, namenjenih skladiščenju,
ravnanju ali transportu zadevnih nevarnih snovi,
c) opreme ali gradbenih proizvodov, ki preprečuje razlitje zadevnih nevarnih snovi (na talne
površine ali v tla), in
d) opreme, ki opozarja, da so se zadevne nevarne snovi razlile (prišle v stik s talnimi površinami
ali varnostno opremo).
Talne površine iz 14. točke 2. člena te uredbe so zlasti:
- delovne površine, površine v skladiščih in pretakališčih,
- površine v lovilnih prostorih, skledah, kinetah, kanalih, jaških in drugih težnostnih
cevovodih,
- površine pod cevovodi, na cestah in poteh.
Talne površine so sestavljene iz različnih elementov, plasti in oblog, ki so narejeni iz različnih
materialov, ter njihovih stikov in spojev.
I.B) Merila in preizkusni standardi za ugotavljanje brezhibnosti in izbiro primernih
materialov za talne površine
1. Brezhibnost se ugotavlja:
a) z izjavami o lastnostih vgrajenih proizvodov ter dokazili o njihovi ustrezni vgradnji in
vzdrževanju, ki zagotavljajo, da imajo ti proizvodi ob pregledu ter bodo ob ustrezni uporabi in
vzdrževanju imeli tudi do naslednjega pregleda ustrezne lastnosti;
b) s pridobitvijo dokazil o pregledih in preizkusih v skladu z ustreznimi standardi CEN, ISO ali
drugimi mednarodnimi ali nacionalnimi standardi, na katere se lahko sklicujejo ali na katere
napotujejo standardi za gradbene in druge proizvode. Standardi, ki so zlasti primerni, so
navedeni v 3. in 4. I.B) točki te priloge. Dokazila v skladu s preizkusnimi standardi iz točk 3 in 4
I.B te priloge izdajo kontrolni organi, akreditirani v skladu s standardoma SIST EN ISO/IEC
17025 in SIST EN 17020.

2. Primerna izbira talnih površin glede na zadevno nevarno snov
Pri izbiri vrste talnih površin, ki so primerne za zagotavljanje brezhibnosti, je pomembna
pravilna izbira materialov in gradbene izvedbe.
a) Materiali:
Največjo brezhibnost imajo talne površine iz gradbenih materialov in izdelkov (betoni, asfalti,
estrihi, malte, premazi itd.) s primernim deležem ene ali več sestavin, kot so:
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kemijsko odporni cementi (npr. portlandski);
polimerni dodatki (npr. polimerne smole, kopolimeri, polimerna vlakna);
mineralna polnila (npr. kremenčev pesek, (mikro)silika, elektrofiltrski pepel,
žlindra);
specialni kemijski dodatki;
kemijsko odporni agregati za betone primerne granulacije in drugih
lastnosti.

b) Gradbena izvedba:
Pri vgradnji, spojih in stikih gradbenih izdelkov iz materialov iz prejšnje točke (npr. plošče, cevi,
kanali, predizdelani elementi) je treba zagotoviti tudi brezhibnost materialov in proizvodov za
spoje in stikanje (npr. fuge).
Talne površine, ki niso preplastene z zgoraj omenjenimi materiali, niso primerne kot ukrep proti
onesnaženju tal in podzemnih vod.
Zahteve glede izbire primernih talnih površin in opreme glede na vrsto zadevnih nevarnih snovi
in pogostost njihovih stikov s talnimi površinami ter preverjanje, preizkušanje in nadzor nad
njihovo brezhibnostjo so zlasti podane v skupini standardov SIST EN 14879.
3. Preizkusni standardi za ugotavljanje brezhibnosti talnih površin in gradbenih proizvodov
Za talne površine oziroma njihove zunanje zaščitne plasti se brezhibnost ugotavlja v skladu s
preizkusnimi standardi ali predlogi standardov v naslednjem vrstnem redu: CEN, ISO in
standardi posameznih držav članic Evropske unije, ter drugimi preizkusnimi metodami.
Kot ustrezni preizkusni standardi za dokazovanje brezhibnosti štejejo zlasti standardi SIST EN
12970, SIST EN 14879, SIST EN 1504 in drugi proizvodni standardi za gradbene proizvode, ki
se uporabljajo za izvedbo talnih površin in so navedeni na seznamu slovenskih standardov, ki
ga objavlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, in privzema harmonizirane standarde v
skladu z zakonom, ki ureja gradbene proizvode.
Brezhibnost je odvisna tudi od primerne debeline zaščitnih plasti, ki se določi glede na
izpostavljenost talne površine zunanjim obremenitvam (možnosti stika z zadevnimi nevarnimi
snovmi, mehanskim poškodbam, obrabi itd.), predvideno življenjsko dobo in druge materialne
lastnosti zaščitne plasti oziroma od njenega rednega vzdrževanja in sanacij ob obremenitvah in
poškodbah.
4. Preizkusni standardi za ugotavljanje brezhibnosti za opremo, skladiščne posode in cevovode,
namenjene skladiščenju, ravnanju ali transportu zadevnih nevarnih snovi
Kot dokazilo o brezhibnosti nepremičnih skladiščnih posod, pripadajoče opreme: cevovodov,
armatur, (prirobničnih) spojev idr., šteje poročilo o opravljenem preverjanju ukrepov za
preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih
tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.
Brezhibnost opreme, skladiščnih posod in cevovodov se ugotavlja zlasti s preizkusnimi
metodami, navedenimi v skupinah standardov: SIST EN 12285, SIST EN 976, SIST EN 13121,
SIST EN 13341, SIST EN 13575, SIST EN 13160 in SIST EN 13616.

I.C) Izvedba pregleda tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne
vode
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Pooblaščenec za varstvo okolja iz petega odstavka 7. člena te uredbe pri izvedbi tehničnega
pregleda izhaja iz projektne dokumentacije, zlasti iz projekta za izvedbo in projekta izvedenih
del, ter druge dokumentacije izvajalca del, nadzornika, odgovornega vodje projekta ali
revidenta, ki se nanaša na izvajanje gradnje.
Če pooblaščenec za varstvo okolja iz petega odstavka 7. člena te uredbe ugotovi, da ni na voljo
ustrezne dokumentacije o stanju ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode
oziroma je ta nepopolna ali ne ustreza dejanskemu stanju, lahko zahteva od upravljavca, da se
izvede preizkus brezhibnosti talnih površin in opreme v sklopu pregleda tehničnih ukrepov s
pomočjo kontrolnih organov akreditiranih v skladu s standardoma SIST EN ISO/IEC 17025 in
SIST EN 17020.
Ko ni na voljo primernih dokazil in dokumentacije, je obseg preizkušanja s pregledom tehničnih
ukrepov prepuščen presoji pooblaščenca za varstvo okolja iz petega odstavka 7. člena te
uredbe z namenom, da s čim višjo stopnjo gotovosti in zanesljivosti ugotovi dejstva v skladu z
I.A) in I.B) točko te priloge.
Tehnični pregled obsega zlasti:
a. Pregled oziroma preizkus talnih površin ali gradbenih proizvodov, ki preprečujejo razlitje
zadevnih nevarnih snovi
Izbor preskusnih metod je odvisen od vrste talnih površin, zlasti od materialov in izvedbe, pa
tudi od njihove izpostavljenosti, vzdrževanja in življenjske dobe. Pri tem je priporočeno izhajati
iz standardov, navedenih v I.B) točki te priloge.
Pregled in preizkus talnih površin obsega zlasti:

vizualni pregled;

neporušne preiskave (ultrazvočne, radiografske, vakuumske, hidrostatične in penetrantske
preizkusne metode);

invazivne preiskave na delih talne površine, ki so manj obremenjeni oziroma izpostavljeni
delovanju zadevnih nevarnih snovi, ali na reprezentativnih delih enake talne površine, na
katerih se lahko opravi preizkus tesnosti s penetracijo zadevne nevarne snovi. Po
opravljenem preizkusu je treba talno površino na mestu preiskave ustrezno sanirati.

b. Pregled oziroma preizkus cevovodov, kanalov, jaškov, kinet in njihovih spojev (tudi
prirobničnih ali zvarnih), ki obsega enega ali po potrebi več naslednjih preizkusov:
– preizkus tesnosti z vodo (npr. z nalivalnimi preskusi);
– preizkus tesnosti cevovodov s tlačnim preizkusom (npr. z zrakom);
– preizkus globine penetracije zadevne nevarne snovi.
Vizualni pregled pohodnih kanalov oziroma pregled zaprtih cevovodov se opravi s TV-kamero.
Pregledi cevovodov za odpadne vode in kanalizacijo se opravijo v skladu s standardom kSIST
prEN 1610.
c. Pregled oziroma preizkus:
 skladiščnih posod, cevovodov in gradbenih proizvodov, namenjenih skladiščenju,
ravnanju ali transportu zadevnih nevarnih snovi,
 opreme, ki preprečuje razlitje zadevnih nevarnih snovi (na talne površine ali v tla), in
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opreme, ki opozarja, da so se zadevne nevarne snovi razlile (prišle v stik s talnimi
površinami ali varnostno opremo).

Kot primerno dokazilo se šteje poročilo o preverjanju ukrepov preprečevanja iztekanja nevarne
tekočine v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih
posodah, za vse nepremične skladiščne posode in pripadajoča pretakališča, v katerih se
skladiščijo ali pretakajo zadevne nevarne snovi.
Pregled varnostne opreme iz te točke se opravi zlasti z upoštevanjem standarda SIS EN 13160.
2. del
Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne
vode
Poročilo obsega:
1.

Opisi, grafični prikazi, fotografije in druga dokumentacija s tehničnimi podatki o stanju,
mestih, izvedbi in drugih značilnostih tehničnih ukrepov za preprečevanje
onesnaževanja tal in podzemnih vod na območju naprave:
– o talnih površinah (npr. vrsta talne površine, podatki o konstrukciji talnih
površin (globinski profili, materiali in lastnosti) za posamezne plasti (npr.
betonske plošče, debelina asfaltne preplastitve, vrste plasti pod površinsko
plastjo, njihove lastnosti (material, zbitost, precejna sposobnost in drugi
podatki iz dokumentacije));
– o opremi, skladiščnih posodah, cevovodih in gradbenih proizvodih,
namenjenih skladiščenju, ravnanju ali transportu zadevnih nevarnih snovi
(npr. vrste rezervoarjev: eno-, dvoplaščni, nad-, podzemni itd.; potek in
vrsta cevovodov itd.);
– o opremi ali gradbenih proizvodih, ki preprečujejo razlitje zadevnih
nevarnih snovi na talne površine ali v tla (lovilne posode, lovilne sklede,
bazeni, lovilniki olj, pregrade, armature (npr. zaporni ventili) itd.);
– o opremi, ki opozarja, da so se zadevne nevarne snovi razlile.

2.

Dejansko ugotovljeno stanje brezhibnosti tehničnih ukrepov za preprečevanje
onesnaževanja tal in podzemnih vod iz prejšnje točke, ugotovljeno iz priloženih dokazil:
rezultatov pregledov in preizkusov oziroma iz certifikacijskih listin, pridobljenih od
kontrolnih organov ali proizvajalcev, in druge dokumentacije. Popis vseh opaženih
razpok in drugih konstrukcijskih napak, poškodb in obrabe (vrsta napake, mesto
nastanka, način popravila, ocena končnega stanja in ugotovljena nujnost popravila itd.).
Ta popis je del vzdrževalnega dnevnika iz tretje alineje prvega odstavka 7. člena te
uredbe.

3.

Opredelitev vseh mest znotraj območja naprave in njenih delov, za katera so zapisani
pretekli izpusti zadevnih nevarnih snovi na talne površine ali v tla in podzemno vodo ali
za katera so zapisani ali zaznani znaki onesnaženja tal ali podzemne vode zaradi
drugih preteklih dejavnosti na območju naprave, ki ne izhajajo iz njenega obratovanja.
Ocenjen obseg in možnost ponovnih izpustov in morebitnega onesnaženja.

4.

Ovrednotenje ugotovitev iz prejšnjih točk. Končne ugotovitve, sklepi in priporočila
glede izpolnjevanja zahtev po brezhibnosti ukrepov (ustrezni, delno ustrezni ali
neustrezni), glede njihovega rednega vzdrževanja in nadzora nad njihovim stanjem
(metode, periodika itd.), glede morebitnih nujnih popravil ali nadomestitve (ocenjene
stopnje tveganja in predlagani roki) itd.
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PRILOGA 3
PRAGOVI LETNE PRISOTNOSTI ZADEVNIH NEVARNIH SNOVI
Skupine snovi
(*)
1
2

3

4

Stavki o nevarnosti
za zdravje
za okolje (**)
ljudi (**)
H340
H410
H350
H400
H360
H411
H300
H301
H310
H311
H330
H331
H412
H341
H351
H361
H362
H370
H372
H302
H304
H312
H314
H317
H413
H332
H334
H336
H371
H373

Letna prisotnost
(kg/leto)
100
500

1.000

10.000

(*) Opomba: Količine snovi znotraj iste skupine se seštevajo in seštevek se primerja s
količinskim pragom iz zadnjega stolpca.
(**) Opomba: Snovi, ki so razvrščene v stavke o nevarnosti, ki so jim poleg trištevilčne oznake
dodane tudi črke spadajo v isto skupino kot snovi in zmesi z isto trištevilčno oznako brez
dodanih črk (npr. H360F spada v isto skupino kot H360).
Snovi in zmesi, ki so v skladu s kriteriji priloge XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in
omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi
Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES)
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS,
93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
(REACH) (UL L št. 132 z dne 29. 5. 2015, str. 8):
− obstojne, bioakumulativne in strupene snovi (snovi PBT) (57.d člen) ter
− zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi (snovi vPvB) (57.e člen),
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se neodvisno od pripadajočih H-stavkov razvrščajo v skupino 1 v zgornji preglednici. Snovi,
razvrščene med snovi PBT in vPvB, so navedene na spletni strani Evropske agencije za
kemikalije: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.
Kadar je neka zadevna nevarna snov lahko razvrščena v več stavkov o nevarnosti, se v letni
prisotnosti upošteva v skupini z nižjim pragom letne prisotnosti.
Pri zmeseh zadevnih nevarnih snovi z drugimi snovmi je treba glede letne prisotnosti upoštevati
razvrstitev in količino zadevnih nevarnih snovi.
Kadar zmes nima nevarnih lastnosti, navedenih v zgornji preglednici, v letni prisotnosti ni treba
upoštevati zadevnih nevarnih snovi, ki jo sestavljajo.
Snovi, ki še niso razvrščene in označene v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter
zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe
(ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo
Komisije (EU) št. 1297/2014 z dne 5. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008
Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z
namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 350 z dne 6. 12.
2014, str. 1), mora upravljavec razvrstiti skladno z zahtevami uredbe, zlasti z uporabo priloge
VI, in jih upoštevati v letni prisotnosti.
Odpadki se ne štejejo med zadevne nevarne snovi.
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PRILOGA 4
PODROBNEJŠA VSEBINA IZHODIŠČNEGA POROČILA
Pri izdelavi izhodiščnega poročila lahko upravljavec uporabi tudi dokumentacijo in dokazila, ki
izhajajo iz predpisov, ki urejajo tlačno opremo, skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih
skladiščnih posodah, preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic, iz predpisov, ki
urejajo varstvo voda in s tem povezane varstvene režime, ali drugih predpisov, ki urejajo
zahteve za talne površine, cevovode, rezervoarje ter druge tehnične ukrepe za preprečevanje
onesnaževanja tal in podzemne vode.
Izhodiščno poročilo obsega:
1. Seznam nevarnih snovi
Seznam nevarnih snovi se pripravi za vse nevarne snovi, ki se uporabljajo, proizvajajo ali
izpuščajo v okolje na območju naprave. Za vsako nevarno snov mora seznam vsebovati
naslednje podatke:
− kemijsko ime,
− kemijsko ime po nomenklaturah IUPAC in CA, če gre za aktivne snovi v
fitofarmacevtskih sredstvih,
− številko CAS ali EINECS in
− razred, kategorije in stavke o nevarnosti v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje,
označevanje in pakiranje snovi in zmesi.
2. Seznam zadevnih nevarnih snovi
Ta seznam mora za vsako zadevno nevarno snov poleg v prejšnji točki navedenih podatkov
vsebovati še letno prisotnost zadevne nevarne snovi in navedbo ustreznega praga iz priloge 5
te uredbe.
3. Ugotovitve in opis možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz 12. člena te uredbe

4. Opis zgodovine območja naprave
Opis zgodovine območja naprave vsebuje podatke in informacije o rabi območja naprave ter
opis preteklega obratovanja naprave:
− opis pretekle rabe območja naprave pred izdelavo prvega izhodiščnega poročila,
- opis mest, na katerih so se pred ali med obratovanjem zgodile emisije ali
nenadzorovani izpusti zadevnih nevarnih snovi v tla in podzemno vodo ter so se pri tem
onesnažila tla ali podzemna voda,
− opis morebitnih raziskav onesnaženosti tal ali podzemne vode zaradi dogodkov iz
prejšnje alineje,
− opis morebitnih sanacijskih ukrepov.
Upravljavec pridobi podatke in informacije iz prostorskih aktov in uradnih evidenc (npr. Uprave
RS za zaščito in reševanje), iz lastnih evidenc, če z njimi razpolaga, in drugih virov. Kadar
razpoložljivi podatki niso dovolj natančni (npr. arhivsko gradivo, poročila iz medijev, pričevanja
okoliških prebivalcev), upravljavec izdela oceno zgodovine območja naprave pred njeno
postavitvijo. Če podatkov in informacij ni na razpolago, upravljavec o tem naredi zabeležko.
5. Opis stanja okolja (okoljskih danosti območja naprave)
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Opis stanja okolja na območju naprave je namenjen določitvi možnih poti prenosa ali pretoka
snovi ob morebitnem izpuščanju in določitvi delov okolja (prejemnikov), ki bi bili zaradi tega
lahko ogroženi, ter vključuje zlasti:
− topografske podatke:
a) podatke o reliefu in naklonih površin,
b) podatke o pozidanih in nepozidanih površinah območja naprave, pri čemer je treba
navesti podatke o utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površinah, o
zelenih ali drugih neutrjenih površinah. Navesti in opisati je treba tudi mogoča
mesta glede na njihov položaj v prostoru (na nivoju tal, nad ali pod tlemi, v
cevovodu nad tlemi ali v tleh ipd.). Tloris celotnega območja naprave z vsemi deli in
z napravo tehnično povezanimi dejavnostmi mora biti prikazan na karti za raven
merila najmanj 1 : 5000. Priloženi morajo biti vzdolžni in prečni prerezi, iz katerih
mora biti jasno razviden položaj lovilnih skled, zajetij, cevovodov, kanalov ipd., zlasti
če so na nivoju tal ali pod njim;
− opis lastnosti tal in podzemne vode, ki vplivajo na njihovo prepustnost in transport snovi
skozi tla in podzemno vodo, pri čemer je treba izhajati iz geoloških in hidrogeoloških
značilnosti. Navesti je treba opis tal in geoloških plasti pod območjem naprave ter opis
fizikalno-kemijskih lastnosti vsake geološke plasti z vidika prepustnosti in, kjer je to
znano, navesti njihov hidravlični gradient. Navesti je treba tudi opis smeri tokov
podzemne vode in značilnosti tipov vodonosnikov;
− prikaz in opis možnosti onesnaženja površinske vode (vodno telo površinske vode) na
območju naprave ali v njegovi neposredni bližini zaradi emisij z območja naprave,
− podatke o varovanih in zavarovanih območjih ter območjih zavarovanih vrst po
predpisih o ohranjanju narave, občutljivih in ranljivih območjih po predpisih o varstvu
okolja ter varstvenih in ogroženih območjih po predpisih o vodah;
− prikaz in opis možnih poti onesnaževal, ki ne glede na topografske značilnosti in
hidravlični gradient podzemne vode na območju naprave omogočajo transport snovi. Pri
tem je treba prikazati in opisati zlasti kanale, cevovode, drenaže, transportne poti,
rudarske objekte ipd.,
− podatke o rabi zemljišč v neposredni bližini območja naprave, ki se nanašajo na opis
industrijskih dejavnosti, ki uporabljajo, proizvajajo ali izpuščajo enake ali podobne
zadevne nevarne snovi kot naprava in se nahajajo gorvodno oziroma na dotoku
podzemne vode na območju naprave ter bi s svojim onesnaženjem (sedanjim ali
preteklim) lahko povzročile verižno reakcijo. Opredeliti je treba še druge dejavnosti in
naprave, ki delujejo v okolici območja naprave in so lahko vir emisij istih zadevnih
nevarnih snovi, ki bi lahko prispele na ali pod območje naprave.
Upravljavec podatke in informacije pridobi iz prostorskih aktov, uradnih evidenc, če obstajajo in
so javne, ali terenskega ogleda. Kadar razpoložljivi podatki niso dovolj natančni, upravljavec
izdela oceno. Če podatkov in informacij ni na razpolago, upravljavec o tem naredi zabeležko. Za
vse podatke in informacije je treba obvezno navesti uporabljene strokovne vire in literaturo
oziroma, če jih pridobi s terenskim ogledom, je treba to dokumentirati.
6. Ovrednotenje informacij iz 3., 4. in 5. točke te priloge s konceptualnim modelom
S konceptualnim modelom se povzamejo, ocenijo ter ovrednotijo vse razpoložljive informacije in
podatki ter identificirajo pomanjkljivosti in negotovosti v razpoložljivih informacijah in podatkih.
V konceptualnem modelu območja naprave ali njenih delov se predstavijo sedanje ravni in
morebitni prihodnji viri onesnaževanja za določeno območje. Model se izdela na podlagi
podatkov, pridobljenih v 3., 4. in 5. točki te priloge. V obliki besedila, podatkov in grafičnih
prikazov se predstavijo povezave med viri emisij, potmi, po katerih se onesnaženje lahko seli, in
receptorji na katere bo to verjetno vplivalo. Prav tako se v konceptualnem modelu predstavijo
tudi podatki o stanju podzemne vode in tal.
Namesto enega samega splošnega modela območja naprave v obliki grafičnih prikazov ali
besedila se lahko izdela več podrobnih posameznih modelov za posamezne dele območja
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naprave. Na primer, konceptualni model območja okoli rezervoarja, ki bi lahko prikazoval
izgradnjo zadrževalnega zidu ali lovilnega bazena, smer naklona tal, ali so točke polnjenja
znotraj ali zunaj zadrževalnega zidu, vrsto obdelave površine na območju, geološko sestavo tal
in gladino podzemne vode ter podatke iz obratovalnega monitoringa oziroma posnetkov
ničelnega stanja tal in podzemne vode, če so ti na voljo.
S konceptualnim modelom se preveri ali so rezultati analize tal in podzemne vode ter morebitne
dodatne raziskave zadostne za določitev stanja onesnaženosti tal in podzemne vode ter za
izvedbo primerjave s stanjem ob dokončnem prenehanju obratovanja naprave.
7. Podatki in informacije za oceno onesnaženosti tal in podzemne vode v zvezi z zadevnimi
nevarnimi snovmi
Kadar upravljavec zaradi količinske primerjave onesnaženosti tal in podzemne vode z
zadevnimi nevarnimi snovmi s stanjem po prenehanju obratovanja naprave uporabi podatke in
informacije o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi iz
obstoječih virov, npr. iz opisa zgodovine območja naprave, izsledkov drugih opravljenih raziskav
ali študij tal in podzemne vode na območju naprave, rezultatov predhodnega monitoringa tal in
podzemne vode, v izhodiščnem poročilu opiše uporabljene metode določitve količin ter
zanesljivost in primernost teh podatkov za omenjeno primerjavo.
Kadar tovrstni podatki niso na voljo ali ne ustrezajo mora upravljavec v skladu s 13. členom te
uredbe izvesti posnetek ničelnega stanja tal in podzemne vode skladno s predpisom, ki ureja
obratovalni monitoring stanja tal, in predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemne
vode. Pri določanju strategije vzorčenja, obsega parametrov idr. po programu obratovalnega
monitoringa stanja tal in podzemne vode v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring
stanja tal in podzemne vode, se lahko upoštevajo ugotovitve o tehničnih ukrepih za
preprečevanje onesnaževanja tal in podzemnih vod iz ocene možnosti iz 9. člena te uredbe.
Kadar so bila v sklopu 3. in 4. točke te priloge ugotovljena onesnaženja ali samo sumi možnih
onesnaženj tal in podzemnih vod na območju naprave v preteklosti, je ta mesta obvezno treba
vključiti v posnetek ničelnega stanja, razen če so bila ustrezno sanirana ter so o tem na voljo
zanesljivi podatki in ustrezna dokumentacija. Če je znano, da so se na območju naprave v
preteklosti opravljale dejavnosti, ki bi lahko povzročile onesnaženje tal in podzemnih voda, pa
niso znana točna mesta morebitnih onesnaženj, je priporočljivo narediti posnetek celotnega
območja (s primerno geofizikalno preiskavo z npr. geoelektričnimi ali elektromagnetnimi
metodami), da se odkrijejo ta mesta potencialnih onesnaženj in se z ustreznim sondiranjem
glede na posnetek ničelnega stanja tudi raziščejo.
Upravljavec odlagališča zaradi izdelave izhodiščnega poročila in pridobivanja podatkov o stanju
tal in podzemnih vod na območju naprave ne sme posegati v odlagalno telo. Odlagalna polja ne
štejejo v območje naprave za katero se pripravlja izhodiščno poročilo.
8. Opredelitev onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi v sklepnih
ugotovitvah
Stanje onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi za potrebe
količinske primerjave onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi s
stanjem po prenehanju obratovanja naprave, se prikaže s količino zadevnih nevarnih snovi v
tleh ali podzemni vodi na način, kot se prikazujejo rezultati po predpisih, ki urejajo obratovalni
monitoring tal ali stanja podzemne vode.
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V sklepnih ugotovitvah je treba navesti vse uporabljene podatke in informacije, vključno z
navedbo virov, ki so bili uporabljeni za določitev stanja onesnaženosti tal in podzemne vode, pa
tudi vse uporabljene metode za vzorčenje, analiziranje tal in podzemne vode ter za
ovrednotenje dobljenih rezultatov.
Izdelava izhodiščnega poročila je podrobneje opisana v Navodilih Evropske komisije v zvezi z
izhodiščnimi poročili na podlagi člena 22(2) Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah (UL C
št. 136 z dne 6.5.2014, str. 3).
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PRILOGA 5
SEZNAM ONESNAŽEVAL, KI SE UPOŠTEVAJO PRI DOLOČANJU MEJNIH VREDNOSTI
EMISIJ V OKOLJEVARSTVENEM DOVOLJENJU
Pri določanju mejnih vrednosti emisij v okoljevarstvenem dovoljenju se upoštevajo naslednja
onesnaževala za:
1. zrak:














žveplov dioksid in druge žveplove spojine,
dušikovi oksidi in druge dušikove spojine,
ogljikov monoksid,
hlapne organske spojine,
kovine in njihove spojine,
prah, vključno z majhnimi trdnimi delci,
azbest (suspendirani delci, vlakna),
klor in klorove spojine,
fluor in fluorove spojine,
arzen in arzenove spojine,
cianidi,
snovi in pripravki, za katere je bilo dokazano, da so karcinogene ali mutagene ali da bi
prek zraka lahko vplivale na razmnoževanje,
poliklorirani dibenzodioksini in poliklorirani dibenzofurani;

2. vodo:














organohalogenske spojine in snovi, ki bi v vodnem okolju lahko tvorile take spojine,
organofosforne spojine,
organokositrne spojine,
snovi in pripravki, za katere je bilo dokazano, da so karcinogeni ali mutageni ali da bi v
vodnem okolju ali prek vodnega okolja lahko vplivali na razmnoževanje,
obstojni ogljikovodiki in obstojne strupene organske snovi, ki se kopičijo v organizmih,
cianidi,
kovine in njihove spojine,
arzen in arzenove spojine,
biocidi in sredstva za zaščito rastlin,
suspendirane snovi,
snovi, ki prispevajo k evtrofikaciji (posebno nitrati in fosfati),
snovi, ki neugodno vplivajo na kisikove razmere (in se lahko merijo s parametri, kot so
BPK, KPK itd.),
parametri kemijskega stanja ter posebna onesnaževala za zelo dobro in dobro ekološko
stanje iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda.
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PRILOGA 6
MERILA ZA DOLOČANJE NAJBOLJŠIH RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIK
Merila za določanje najboljših razpoložljivih tehnik so:
 uporaba tehnologije, pri kateri nastaja malo odpadkov;
 uporaba manj nevarnih snovi;
 pospeševanje predelave in recikliranja snovi, ki nastajajo in se uporabljajo v
procesu, ter odpadkov, če je to primerno;
 primerljivi procesi, naprave ali načini obratovanja, ki so bili uspešno preizkušeni v
industrijskem merilu;
 tehnološki napredek in nova znanstvena spoznanja;
 vrsta, učinek in obseg posameznih emisij;
 začetek obratovanja novih ali obstoječih naprav;
 čas, potreben za uvedbo najboljše razpoložljive tehnike;
 poraba in vrsta surovin (vključno z vodo), uporabljenih v procesu, ter njihova
energetska učinkovitost;
 potreba po preprečevanju ali zmanjšanju celotnega vpliva emisij na okolje in
tveganja za okolje na najnižjo možno raven;
 potreba po preprečevanju nesreč in zmanjšanju njihovih posledic za okolje na
najnižjo možno raven;
 informacije, ki jih objavlja Evropska komisija in druge javne mednarodne
organizacije.
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Uredba o državnem prostorskem načrtu
za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim
odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena
Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena
v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12)
v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena
v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za prenosni
plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07
– ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in
57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za gradnjo
prenosnega plinovoda M3/1 Kalce–Ajdovščina (v nadaljnjem
besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v januarju 2015 pod številko
projekta 6779 izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod,
d. d., Ljubljana.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja,
pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja
zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta,
dopustna odstopanja in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi
prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnemu
za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Logatec, Postojna, Vipava in Ajdovščina.
(3) Za ta državni prostorski načrt sta bila izvedena postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja v skladu s predpisi,
ki urejajo ohranjanje narave.
(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden,
ker se je postopek priprave tega državnega prostorskega načrta končal v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12).
(5) Oznake, navedene v 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
14., 16., 35. in 39. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
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II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
– gradnja prenosnega plinovoda M3/1 (v nadaljnjem besedilu: plinovod M3/1) od zaključka načrtovanega prenosnega
plinovoda M3/1 Kalce–Vodice v naselju Kalce (v nadaljnjem
besedilu: plinovod M3/1 Kalce–Vodice) do načrtovane sprejemno-oddajne čistilne postaje M3/1 Ajdovščina (v nadaljnjem
besedilu: SOČP-M3/1 Ajdovščina),
– gradnja SOČP-M3/1 Ajdovščina ob obstoječem platoju
kompresorske postaje Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: KP
Ajdovščina),
– gradnja sekcijskih zapornih postaj BSX5-M3/1,
BSX6-M3/1 in BSX7-M3/1,
– gradnja dostopnih poti do sekcijskih zapornih postaj
BSX5-M3/1, BSX6-M3/1 in BSX7-M3/1,
– izvedba sistema katodne zaščite,
– izvedba gradbenotehničnih podpornih ukrepov za zaščito plinovoda M3/1 pri poteku po reliefno razgibanih, labilnih
in plazljivih območjih,
– izvedba hidrotehničnih ukrepov za ureditev prečkanj
vodotokov in odvajanja zalednih voda,
– ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne,
energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij,
– odstranitev objektov in rastja pred gradnjo ter ureditev
površin po zgraditvi plinovoda M3/1,
– izvedba krajinskih ureditev na območjih prečkanj gozdnih površin in območjih sanacije zemljišč po gradnji ter
– izvedba vseh drugih ureditev, ki so nujno potrebne za
gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta, ki obsega
območje gradnje plinovoda M3/1 in objektov na njem, vključno z delovnim pasom ob plinovodu M3/1, sistemi katodne
zaščite, stalnimi in začasnimi dostopnimi potmi, priključki na
infrastrukturna omrežja, preureditvami obstoječe energetske
in komunalne infrastrukture, gradbišči, začasnimi odlagališči
materiala, območji gradbenotehničnih podpornih ukrepov in
hidrotehničnih ukrepov za ureditev prečkanj vodotokov in odvajanja zalednih voda, v skladu z geodetskim načrtom obsega
zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih
katastrskih občinah:
– k. o. Col (2373): 42/1, 45/3, 49, 50/1, 50/2, 54, 55, 56,
57, 58, 60, 1020;
– k. o. Podkraj (2375): 15/1, 16, 55/14, 55/17, 55/5, 59/1,
59/10, 59/100, 59/102, 59/11, 59/112, 59/12, 59/13, 59/14,
59/15, 59/16, 59/168, 59/17, 59/174, 59/175, 59/176, 59/177,
59/178, 59/179, 59/180, 59/181, 59/208, 59/209, 59/4, 59/46,
59/47, 59/5, 59/6, 59/8, 59/9, 59/93, 59/94, 59/95, 59/96, 59/97,
59/98, 59/99, 628, 63, 64/1, 65/6, 65/7, *69, 76/1, 76/2, 80/1,
80/2, 83, 105, 118/2, 120/1, 120/2, 120/5, 121/1, 121/2, 123/1,
123/4, 123/5, 125, 130/1, 130/2, 167, 187, 193, 205, 210,
211/1, 211/2, 215, 216, 217, 219, 235, 239, 248, 252, 255,
259, 269/1, 269/3, 269/6, 270, 271/1, 271/2, 275, 282/1, 282/2,
282/3, 285/1, 285/2, 285/3, 285/5, 286, 289, 290, 293, 299,
302/1, 307, 310/1, 310/2, 310/3, 315/1, 315/10, 315/6, 315/9,
320/1, 320/3, 322/1, 322/18, 322/19, 335, 343/1, 343/2, 343/3,
343/5, 343/7, 344, 345, 421/1, 447, 630/3, 631/1, 633, 634,
635, 636, 638, 648/2, 648/6, 648/7, 652, 653, 654;
– k. o. Višnje (2376): 8/1, 8/2, 8/3, 37/1, 37/2, 38/1, *51,
105, 187, 188, 189/1, 203/1, 203/2, 204/1, 210, 211, 241, 242,
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243/2, 244, 245, 246, 247/1, 248, 251, 265/2, 266/1, 267,
268/2, 278, 279, 281, 283, 285, 287/1, 287/2, 308, 316/1,
323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 326/3, 326/8, 344/1, 344/2,
347/1, 347/2, 348/2, 348/3, 348/4, 349, 350, 351/1, 354/1,
354/2, 356/2, 356/3, 356/4, 356/6, 356/7, 369/1, 369/10, 369/2,
369/5, 369/6, 369/7, 369/8, 369/9, 370, 407, 413/1, 413/2, 416,
419/1, 422, 428/1, 429, 431, 434, 444, 450/1, 450/2, 454/1,
458, 460, 543/2, 560, 572/1, 572/2, 578, 582, 588/1, 591/1,
593, 602, 627/1, 627/3, 631, 632, 634, 637/1, 637/2, 637/3,
640, 642, 643/1, 643/2, 646, 655/1, 655/2, 657/1, 657/2, 658/2,
661/1, 661/2, 668, 669, 678/2, 678/3, 690/2, 925/1, 927, 928,
929, 934, 935, 936, 945;
– k. o. Sanabor (2377): 5/1, 8/1, 8/2, 12/1, 12/2, 13/1,
13/2, 31, 43/1, 43/2, 43/5, 43/6, 43/8, 43/9, 44/26, 44/27, 44/29,
44/3, 44/30, 44/32, 46/16, 46/17,*54, 56, 77, 81, 85/4, 89, 91,
92, 102, 105, 108/1, 108/2, 110, 111, 112, 115/3, 120, 127, 128,
168, 173/1, 173/2, 175/1, 175/3, 181, 182, 198, 200, 202, 212,
214/1, 214/2, 214/3, 219, 22/1, 22/3, 22/4, 220, 221/1, 253/2,
253/3, 254/1, 261/1, 261/2, 264/1, 272, 274, 275, 278/1, 278/2,
280/1, 280/2, 300, 302/1, 302/2, 306/1, 306/2, 309, 310/1,
310/2, 313, 314, 315, 321, 324, 328, 329, 331/1, 331/2, 342,
344/1, 344/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 348/2, 350, 351, 353,
354, 355, 356, 359/2, 382/1, 382/3, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2,
387, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2,
398, 409, 420, 421/1, 421/2, 421/3, 422/3, 430, 431, 433, 434,
633/1, 633/2, 634, 635/1, 637/2, 638, 642/1, 642/2, 642/3,
642/4, 642/5, 643, 644;
– k. o. Vrhpolje (2378): 148, 151/1, 151/5, 152, 175, 176,
177, 178/5, 178/6, 179/6, 179/8, 179/9, 214, 215, 218/1, 219,
221/1, 221/2, 222/2, 223, 224, 225, 226, 235/1, 235/2, 236,
237, 238, 247/17, 247/20, 247/22, 247/24, 247/25, 247/26,
247/28, 247/29, 247/33, 247/34, 247/37, 247/38, 247/39,
247/41, 247/42, 247/43, 247/44, 247/45, 247/46, 247/47,
252/24, 252/25, 252/26, 252/27, 252/28, 252/29, 252/30,
252/58, 252/59, 252/60, 252/61, 252/62, 1250, 1251, 1252,
1254/1, 1254/2, 1372, 1374, 1378/1, 1378/2, 1386, 1387,
1389, 1390, 1391, 1393, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416,
1417, 1420/1, 1425, 1428, 1431, 1515/1, 1517/1, 1518, 1532/1,
1532/2, 1534/8, 1561/2, 1569/1, 1569/2, 1589, 1590, 1594,
1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1602/1, 1610/1, 1615/6,
1615/7, 1615/9, 1618/2, 1624/1, 1626, 1627/1, 1628/1, 1629/1,
1630/1, 1630/3, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1663/1, 1663/3,
1664/1, 1665/1, 1666/1, 1667/1, 1667/3, 1668/1, 1668/3,
1670/1, 1670/2, 1670/3, 1670/4, 1671/1, 1672/2, 1672/4,
1673/2, 1673/4, 1674/2, 1674/4, 1675/2, 1675/4, 1676/2,
1677/2, 1678/2, 1771/1, 1771/2, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777,
1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1784, 1838, 1839, 1842, 1843,
1844/1, 1844/2, 1845, 1846, 1847, 1864, 1865, 1871, 1872,
1873, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1886,
1887, 1888, 1913, 1914, 1915/1, 1916, 1917, 1918, 1925,
1926, 1927, 2060/16, 2060/24, 2060/25, 2060/26, 2060/27,
2060/28, 2060/29, 2064/16, 2064/17, 2064/23, 2064/24,
2064/25, 2067/2, 2067/4, 2073/14, 2073/15, 2073/2, 2073/3,
2073/4, 2073/5, 2076/1, 2076/2, 2076/4;
– k. o. Budanje (2379): 2638/1, 2687/2, 2688, 2698,
2711/1, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767,
2769, 2770/1, 2770/2, 2771/1, 2771/2, 2771/3, 2771/4, 2771/5,
2772, 2773/5, 2774, 2775, 2776, 2777, 2786, 2789, 2791,
2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2803, 2805, 2806, 2807/1,
2807/2, 2808, 2809, 2810, 2813, 2814, 2815;
– k. o. Bukovje (2474): 673/138, 673/145, 673/149,
673/150, 673/152, 673/155, 673/158;
– k. o. Hrušica (2703): 18/44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56,
70, 71/1, 71/2, 73, 74/1, 75, 77, 78, 205, 206/1, 206/2, 207/1,
207/2, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 210/3, 210/4,
211, 212, 213/1, 214/1, 215/1, 216, 228/2, 229/2, 230/16,
230/17, 230/4, 233/1, 233/2, 233/3, 233/6, 233/9, 234/1, 234/2,
234/3, 235, 287, 407, 408, 409, 410, 411, 3010, 3011/1, 3011/2,
3012/1, 3012/4, 3012/6, 3012/7, 3013, 3015.
(2) Območje izključne rabe za sekcijske zaporne postaje
BSX5-M3/1, BSX6-M3/1, BSX7-M3/1 in SOČP-M3/1 Ajdovšči-
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na, vključno s stalnimi dostopnimi potmi do teh objektov znotraj
območja državnega prostorskega načrta obsega zemljišča ali
dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih
občinah:
– k. o. Višnje (2376): 210, 211, 241, 242, 243/2, 248,
251, 265/2, 266/1, 267, 268/2, 278, 279, 281, 283, 285, 287/1,
287/2, 308, 316/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 348/2, 348/3,
348/4, 349, 350, 354/2, 356/2, 356/3, 356/4, 356/6, 369/1,
369/2, 369/5, 369/6, 369/8, 369/9, 369/10, 925/1, 927;
– k. o. Budanje (2379): 2773/5, 2774, 2775, 2776, 2777;
– k. o. Bukovje (2474): 673/158;
– k. o. Vrhpolje (2378): 247/20, 247/24, 247/25, 247/46.
(3) Območje sistemov katodne zaščite, elektroenergetskih, vodovodnih in telekomunikacijskih priključkov in prestavitve obstoječe energetske in komunalne infrastrukture znotraj
območja državnega prostorskega načrta obsega zemljišča ali
dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih
občinah:
– k. o. Podkraj (2375): 59/4, 120/1, 120/2, 121/1, 123/1,
289, 293, 315/1, 320/1, 343/2, 344, 630/3, 648/7, 653;
– k. o. Višnje (2376): 210, 429, 431;
– k. o. Sanabor (2377): 8/1, 13/2, 173/1, 175/1, 252,
253/1, 382/1, 391/2, 392/2, 421/3, 421/7, 633/2;
– k. o. Budanje (2379): 2775.
(4) Območje odstranitev objektov znotraj območja državnega prostorskega načrta obsega zemljišči s parcelnima
številkama 1416 in 1927, obe v katastrski občini k. o. Vrhpolje
(2378).
(5) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja
v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: prikaz območja
načrta s prikazom parcel – listi št. 3.1–3.7.
5. člen
(raba zemljišč)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede
na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje
rabe zemljišč:
1. območje izključne rabe na območju sekcijskih zapornih
postaj BSX5-M3/1, BSX6-M3/1 in BSX7-M3/1 ter SOČP-M3/1
Ajdovščina za objekte energetske infrastrukture in ureditev
stalnih dostopnih poti do objektov energetske infrastrukture;
2. območje omejene rabe:
– zemljišča na območju 5 m od osi plinovoda M3/1 obojestransko zunaj območij izključne rabe,
– zemljišča za ureditev pripadajoče energetske, komunalne in elektronske komunikacijske infrastrukture izven območij
izključne rabe,
– zemljišča za prestavitev obstoječe energetske in komunalne infrastrukture zunaj območij izključne rabe,
– zemljišča za ureditev sistemov katodne zaščite zunaj
območij izključne rabe,
– zemljišča za ureditev gradbenotehničnih podpornih
ukrepov in hidrotehničnih ukrepov za prečkanje vodotokov in
odvajanje zalednih voda zunaj območij izključne rabe;
3. območje začasne rabe so zemljišča na območju gradbišč, začasnih dostopnih poti in začasnih odlagališč materiala
zunaj območij izključne in omejene rabe.
(2) Zemljiščem na območju izključne rabe za sekcijske
zaporne postaje BSX5-M3/1, BSX6-M3/1 in BSX7-M3/1 ter
SOČP-M3/1 Ajdovščina se določi namenska raba E – območje
energetske infrastrukture. Ta zemljišča so namenjena izključno
za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje plinovoda M3/1 ter so
razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta:
prikaz območja načrta s prikazom parcel – listi št. 3.1–3.7 in
so določena kot parcele nadzemnega objekta plinovoda M3/1.
(3) Zemljiščem na območju izključne rabe za ureditev stalnih dostopnih poti do sekcijskih zapornih postaj BSX6-M3/1 in
BSX7-M3/1 se določi namenska raba P – območje za prometne
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površine. Ta zemljišča so namenjena za ureditev javnih poti za
dostop do sekcijskih zapornih postaj plinovoda BSX6-M3/1 in
BSX7-M3/1 in za vožnjo vseh udeležencev v prometu ter so
razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta:
prikaz območja načrta s prikazom parcel – listi št. 3.1–3.7 in so
določena kot parcele stalne dostopne poti.
(4) Na območju omejene in začasne rabe so kmetijska in
gozdna zemljišča ter območja stanovanj in območja prometnih
površin. Zemljiščem na območju omejene in začasne rabe se
namenska raba ne spreminja.
(5) Pogoji za ureditve na zemljiščih omejene in začasne
rabe so določeni v 14. in 41. členu te uredbe.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
6. člen
(potek trase)
(1) Trasa plinovoda M3/1 v dolžini 24,5 km poteka od
konca načrtovanega plinovoda M3/1 Kalce–Vodice v naselju
Kalce v km 47 + 385 do SOČP-M3/1 Ajdovščina v km 71 + 879.
Trasa poteka vzporedno z obstoječim prenosnim plinovodom
M3 Vodice–Šempeter pri Gorici (v nadaljnjem besedilu: plinovod M3), pri čemer se zaradi prilagoditve stanju v prostoru
od plinovoda M3 odmakne le na posameznih krajših odsekih.
Plinovod M3/1 poteka po območju občin Logatec, Postojna,
Vipava in Ajdovščina.
(2) Trasa plinovoda M3/1 poteka od Kalc ter mimo Lanišča in Hrušice do Podkraja, ki se mu trasa izogne po južni
strani, po gozdnem območju v širšem prostorskem koridorju
regionalne ceste Kalce–Podkraj–Col. Od Podkraja poteka trasa
proti naselju Višnje, kjer se za ožino med hišami spusti v dolino
potoka Bela. V dolini potoka Bela poteka trasa mimo naselij
Plavž in Sanabor do naselja Zavetniki, kjer se usmeri proti jugu
in poteka severno od Vrhpolja po vinogradniškem območju
do ravninskega dela Vipavske doline vzhodno od Dupelj. V
Vipavski dolini trasa prečka hitro cesto Razdrto–Vrtojba in se
po poteku po poljih konča v novi SOČP-M3/1 Ajdovščina ob
KP Ajdovščina.
(3) Plinovod M3/1 se na delu trase, ki poteka vzporedno s
plinovodom M3, pri poteku po pretežno ravninskem nelabilnem
območju položi v oddaljenosti najmanj 7 m od obstoječega
plinovoda M3, pri poteku po reliefno razgibanih, labilnih in plazljivih območjih pa v oddaljenosti najmanj 12 m od obstoječega
plinovoda M3. Ob upoštevanju prostorskih možnosti, konfiguracije terena, geoloških razmer, tehnične zahtevnosti, poselitve,
krajinske slike, varstvenih območij ter infrastrukturnih objektov in
naprav je odmik izjemoma lahko večji, izjemoma pa tudi manjši,
vendar ne manjši od 3,5 m medsebojnega svetlega odmika.
7. člen
(tehnične značilnosti plinovoda)
(1) Plinovod M3/1 se navezuje na konec načrtovanega
plinovoda M3/1 Kalce–Vodice. Plinovod M3/1 se izvede s
premerom cevi do vključno 1100 mm in tlačno stopnjo do
100 barov. Zgradi se iz jeklenih cevi, izdelanih v skladu s
standardom SIST EN 10208-2, in z ustrezno debelino sten,
izračunano z upoštevanjem različnih faktorjev glede na varnostni razred plinovoda. Povečana varnost je zahtevana na
vseh prečkanjih cest, železnic, vodotokov, pri poteku v bližini
obstoječih objektov, čez dvorišča, parkirišča ali druge delovne
površine, vodovarstvena območja ter na plazljivih ali drugače
nestabilnih območjih.
(2) Višina nadkritja med končno urejenim terenom in
temenom cevi znaša najmanj 1,3 m. Na območju pozidav, pri
prečkanju gospodarske javne infrastrukture, na hidromelioracijskih območjih in obdelovalnih površinah glede na vrsto kultur
se globina nadkritja ustrezno poveča.
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(3) Za objekte in naprave na trasi plinovoda M3/1 se izvede sistem zaščite pred delovanjem strele skladno s predpisi, ki
urejajo zaščito stavb pred delovanjem strele.
(4) Za zaščito pred korozijo se s katodno zaščito ščitijo
plinovodna cev in vse instalacije, ki so vkopane v zemljo
na območju SOČP-M3/1 Ajdovščina in na območju naselja
Podkraj. S katodno zaščito se plinovod ščiti tudi pred vplivi
visokonapetostnih elektroenergetskih vodov. Sistem katodne
zaščite vsebuje merilno sondo, tokovno zaščito s pripadajočo omarico, anodni kabel, anodno ležišče s pripadajočimi
horizontalnimi ali vertikalnimi anodami. Napravi za katodno
zaščito se izvedeta v bližini naselja Podkraj v km 58 + 450 in
na območju SOČP-M3/1 Ajdovščina. Naprava za katodno zaščito v bližini naselja Podkraj se priključi in napaja z električno
energijo prek obstoječe naprave za katodno zaščito plinovoda
M3. Pri tem je dopustna tudi rekonstrukcija obstoječe naprave
za katodno zaščito. Naprava za katodno zaščito na območju
platoja SOČP-M3/1 Ajdovščina se priključi na obstoječi sistem
katodne zaščite na KP Ajdovščina. Lokacije anodnih ležišč s
kabelskimi trasami do naprave katodne zaščite so razvidne iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija – listi
št. 2.1.1–2.1.7.
(5) Lega cevovodov in vseh drugih njihovih elementov
v zemlji mora biti posebej označena, da je nad plinovodom
mogoč nadzor. Zračne oznake se postavijo vzdolž celotne trase na razdalji približno 0,5 km in na lomnih točkah plinovoda.
Oznake se postavijo tudi pri vseh prečkanjih cest in vodotokov.
Pri potekih plinovoda v zaščitnih ceveh se oznake postavijo na
oddušne cevi.
(6) Ob plinovodu M3/1 se za izvajanje nadzora in upravljanje plinovodnega sistema ter podatkovno povezovanje
plinovodnih objektov (sekcijskih zapornih postaj BSX5-M3/1,
BSX6-M3/1 in BSX7-M3/1 ter SOČP-M3/1 Ajdovščina) po celotni dolžini položi optični kabel za prenos podatkov. Kabel se
položi v dvojni zaščitni PEHD-cevi v skupni jarek ob plinovodni
cevi. Na mestih odcepov kablov ali na mestih kabelskih spojk
se vgradijo kabelski jaški.
(7) Za dostop do trase plinovoda M3/1 se za gradnjo in
vzdrževanje izvedejo začasne dostopne poti, ki se po končani
gradnji oziroma vzdrževalnih delih vrnejo v enako stanje in
kakovost kot pred gradbenim posegom. Začasne dostopne
poti se izvedejo od javnih državnih ali lokalnih cest in poti v
širini 3,5–4 m. Ceste in poti, namenjene za začasne dostope
do trase plinovoda M3/1, je treba pred uporabo preveriti in jih
po potrebi dodatno utrditi in razširiti.
(8) Trasa plinovoda M3/1 na območju Repne doline od km
54 + 670 do km 55 + 015 poteka v brežini pod obstoječo makadamsko cesto. Na spodnji strani brežine se predvidi podporni
zid za zaščito plinovoda M3/1.
(9) Na območju Višenj se zaradi labilnega in plazljivega terena za zaščito plinovoda M3/1 predvidijo mikropiloti
na zgornji strani brežine od km 62 + 426 do km 62 + 525,
dogradi kamnita zložba na spodnji strani brežine pod cesto
v km 62 + 595 in predvidi armiranobetonski zid na brežini nad
cesto v km 62 + 640.
(10) Na območju zaselka Poprijenovše se za zaščito plinovoda M3/1 izvedejo gradbenotehnični ukrepi zaradi poteka
po območju plazu. Od km 62 + 902 do km 62 + 978 se izvede
sanacija plazu z odvozom zemljine in naknadno stabilizacijo
s sidranimi pilotnimi stenami ali armiranobetonskimi gredami
na mikropilotih. Presežek materiala iz nasipa se po končani
gradnji plinovoda M3/1 razgrne na območju delovnega pasu.
V km 63 + 017 se izvede sanacija usada s kamnito zložbo.
(11) Za zaščito plinovoda M3/1 se na območju Cola v km
63 + 112 izvede stabilizacija plazu z vgradnjo mikropilotov in
izvedbo hidrotehničnih ukrepov za ureditev odvajanja zalednih
voda.
(12) Trasa plinovoda M3/1 na območju Plavža od km 63
+ 280 do km 63 + 690 poteka v telesu obstoječe lokalne ceste.
Za zaščito plinovoda M3/1 in obstoječe lokalne ceste se na
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severni strani lokalne ceste zgradi oporni zid, na južni strani
pa sidrana pilotna stena in izvedejo hidrotehnični ukrepi za
ureditev odvajanja zalednih voda.
(13) Na območju med Plavžem in Sanaborjem ter na
območju Sanaborja se med km 63 + 814 do km 63 + 900,
od km 64 + 183 do km 64 + 290 in od 64 +544 do 64 +685
plinovod M3/1 zaščiti z vgradnjo armiranobetonskega podpornega zidu ali kamnite zložbe v betonu na spodnji strani
brežine.
(14) Na območju Sanoborja se od km 65+513 do km
65+615 zgradi sidrana pilotna stena na spodnji strani ter
izkop zaščiti z mikropiloti na zgornji strani plinovoda.
(15) Na območju Sanaborja od km 65+837 do 65+945,
kjer plinovod M3/1 poteka po labilnem območju tik nad obstoječo lokalno cesto, se za zaščito lokalne ceste in plinovoda M3/1 na severni strani lokalne ceste zgradi oporni zid,
izkop zaščiti z mikropiloti in izvedejo hidrotehnični ukrepi za
ureditev odvajanja zalednih voda.
(16) Na območju Sanaborja se v km 65+950 tik nad
lokalno cesto naredi kamnita zložba in izkop zaščiti z mikropiloti na zgornji strani brežine.
(17) Na območju Sanaborja se v km 66 + 107 obstoječ
stanovanjski objekt zaščiti z mikropiloti, izvede rekonstrukcija obstoječega opornega zidu in izkop zaščiti z mikropiloti
na zgornji strani brežine.
(18) V km 66 + 413 se obstoječa lokalna cesta Col–Vrhpolje in plinovod M3/1 zaščiti s kamnito zložbo na spodnji
strani ceste.
(19) Na območju med Zavetniki in Vrhpoljem se zaradi
labilnega in plazljivega terena za zaščito plinovoda M3/1
predvidijo sidrana stena na spodnji strani in mikropiloti na
zgornji strani brežine od km 65 + 421 do km 65 + 521, kamnita zložba od km 65 + 745 do 65 + 855 in v km 65 + 857
ter mikropiloti v km 65 + 858.
(20) Trasa plinovoda M3/1 od km 67 + 286 do km 67 +
725 poteka po vinogradniškem območju v delno plazljivem in
delno labilnem terenu. Plinovod M3/1 se lahko na tem delu
zaščiti z vgradnjo mikropilotov.
(21) Pri poteku po območjih poplavne nevarnosti se
cevi obtežijo proti vzgonu z betonskimi jahači.
(22) Na melioriranih površinah se plinovod M3/1 vkoplje
najmanj 2 m pod površino terena in najmanj 50 cm pod drenažnimi cevmi hidromelioracijskega kompleksa.
(23) Na območjih prečkanja vodotokov in odvajanja
zalednih voda se izvedejo hidrotehnični ukrepi za odvajanje zalednih voda na naslednjih lokacijah: v km 60 + 212,
61 + 002, 63 + 317, 63 + 684, 64 + 718, 65 + 833, 66 + 292,
66 + 341, 66 + 588, 67 + 275, 67 + 546, 68 + 210.
(24) Trase začasnih dostopnih poti, gradbenotehnični
podporni ukrepi in hidrotehnični ukrepi za zaščito plinovoda
M3/1 so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega
načrta: prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija – listi št. 2.1.1–2.1.7.
8. člen
(sekcijske zaporne postaje)
(1) Na plinovodu M3/1 se zgradijo sekcijske zaporne
postaje: BSX5-M3/1 v km 53 + 712, BSX6-M3/1 v km 61 +
860 in BSX7-M3/1 v km 66 + 513.
(2) Platoji sekcijskih zapornih postaj BSX5-M3/1,
BSX6-M3/1 in BSX7-M3/1 so velikosti 19,2 × 15,5 m. Platoji
se ogradijo z mrežno ograjo višine 2,2 m, na njih se zgradi
jekleni stolp za izpuh zemeljskega plina višine približno
12 m. Pohodne površine in površine okrog nadzemnih plinovodnih naprav se tlakujejo z betonskimi pranimi ploščami,
druge površine se posujejo s prodom.
(3) Sekcijska zaporna postaja BSX5-M3/1 se zgradi v bližini naselja Hrušica ob obstoječi sekcijski zaporni
postaji na plinovodu M3. Kota ureditve platoja je približno
806 m n. m. Za dostop do platoja se po trasi obstoječega
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kolovoza uredi utrjena makadamska ali asfaltirana dostopna
pot širine 4 m z navezavo na državno cesto R3 Kalce–Col
v dolžini 210 m.
(4) Sekcijska zaporna postaja BSX6-M3/1 se zgradi nad
vasjo Bela. Kota ureditve platoja je približno 670 m n. m. Pri
gradnji platoja se uredi utrjena makadamska dostopna pot širine 4 m v dolžini 65 m. Dostopna pot se navezuje na obstoječo
makadamsko dovozno pot iz vasi Cergoli, ki se navezuje na
državno cesto R3 Kalce–Col.
(5) Sekcijska zaporna postaja BSX7-M3/1 se zgradi pod
zaselkom Zavetniki. Kota ureditve platoja je približno 288 m
n. m. Pri gradnji platoja se uredi utrjena makadamska ali asfaltirana dostopna pot širine 4 m v dolžini 13 m. Dostopna pot se
navezuje na obstoječo makadamsko javno pot, ki se navezuje
na občinsko lokalno cesto Vrhpolje–Zavetniki. Obstoječa makadamska pot se lahko utrdi, asfaltira in razširi na širino 4 m.
(6) Lokacije in velikosti sekcijskih zapornih postaj ter dostopnih poti do njih so razvidne iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta: prikaz umestitve prostorske ureditve v
prostor – ureditvena situacija – listi št. 2.1.1–2.1.7.
9. člen
(SOČP-M3/1 Ajdovščina)
(1) SOČP-M3/1 Ajdovščina se uredi na jugozahodni strani
platoja obstoječe KP Ajdovščina.
(2) SOČP-M3/1 Ajdovščina se izvede z razširitvijo obstoječega platoja KP Ajdovščina. Razširjeni del platoja je pravokotne oblike velikosti 16 × 178,2 m. Obstoječa ograja na KP
Ajdovščina se na jugozahodnem delu odstrani, po končanju del
pa se nov plato ogradi z mrežno ograjo najmanjše višine 2,2 m.
Površine znotraj platoja se delno tlakujejo s pranimi ploščami,
delno posujejo s prodom, delno izvedejo v makadamu ali asfaltirajo. Kota ureditve razširjenega dela platoja je enaka koti
platoja obstoječe KP Ajdovščina in znaša približno 88 m n. m.
(3) Dostop do platoja se predvidi po obstoječi dostopni
poti na KP Ajdovščina.
(4) Lokacija in velikost SOČP-M3/1 Ajdovščina sta razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: prikaz
umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija,
list 2.1.7, in prikaz nadzemnih objektov plinovoda – SOČP-M3/1
Ajdovščina, list 2.2.1.
10. člen
(delovni pas)
(1) Delovni pas, potreben za gradnjo plinovoda M3/1,
sega pri poteku po pretežno ravninskem nelabilnem območju
14 m na eno stran od osi plinovoda (za odlaganje izkopanega
materiala) in 16 m na drugo stran od osi plinovoda (za prehod
gradbenih strojev, varjenje, polaganje plinovoda v jarek in odlaganje izkopane rodovitne prsti). Delovni pas za gradnjo plinovoda sega pri poteku po reliefno razgibanih, labilnih in plazljivih
območjih 10 m na eno stran od osi plinovoda (za odlaganje
izkopanega materiala) in 27 m na drugo stran od osi plinovoda
(za prehod gradbenih strojev, varjenje, polaganje plinovoda v
jarek in odlaganje izkopane rodovitne prsti). Ožji delovni pas
je na strani proti plinovodu M3. Delovni pas se opredeli tudi na
območjih drugih prostorskih ureditev, ki segajo zunaj območja
delovnega pasu plinovoda M3/1.
(2) Na območjih, na katerih se plinovod M3/1 približa
objektom, prečka varovana območja, labilna zemljišča ali
poteka čeznje, prečka vodotoke in infrastrukturne objekte
ali poteka vzporedno z njimi, ter na območjih drugih ovir na
trasi ali ob njej je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja
dejanskim razmeram lahko tudi večja ali manjša od navedenih
v tem členu.
(3) Na območju plazu pod Višnjami se delovni pas razširi
tako, da je mogoča sanacija plazu.
(4) Na območju naselja Plavž se delovni pas in območje
državnega prostorskega načrta razširita, da je mogoča izvedba
hidrotehničnih ukrepov za ureditev odvajanja zalednih voda.
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(5) Delovni pas, potreben za gradnjo objektov na plinovodu M3/1 (BSX5-M3/1, BSX6-M3/1, BSX7-M3/1 in SOČP-M3/1
Ajdovščina), se na lokaciji objektov razširi glede na prostorske
možnosti lokacije in potrebe gradnje nadzemnega objekta.
(6) Delovni pas za dostopne poti in ceste sega 1 m levo
in desno od roba dostopne poti in ceste.
(7) Delovni pas za izvedbo sistema katodne zaščite sega
3 m levo in desno od osi posameznega sistema.
(8) Območje delovnega pasu, razen območij parcel nadzemnih objektov na plinovodu M3/1 in dostopov do njih, se
po končani gradnji vrne v enako stanje in kakovost kot pred
gradbenim posegom.
(9) Delovni pas je razviden iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta: prikaz umestitve prostorske ureditve v
prostor – ureditvena situacija – listi št. 2.1.1–2.1.7.
11. člen
(dostopne poti)
(1) Dostopnost do trase plinovoda M3/1 se zagotavlja z
vzdolžnimi prevozi ob trasi znotraj delovnega pasu. Za dostop
do delovnega pasu se za gradnjo in morebitna poznejša vzdrževanja plinovoda M3/1 uredijo začasne dostopne poti, ki se
po končani gradnji oziroma vzdrževalnih delih vrnejo v enako
stanje in kakovost kot pred gradbenim posegom. Začasne
dostopne poti se zgradijo od javnih državnih ali lokalnih cest in
poti v širini 3,5–4 m. Dovozi in priključki na javne ceste se izvedejo tako, da se ne ovira promet. Ceste in poti, namenjene za
začasni dostop do trase plinovoda M3/1, je treba pred uporabo
preveriti in jih po potrebi dodatno utrditi in razširiti.
(2) Za dostop do sekcijskih zapornih postaj BSX5-M3/1,
BSX6-M3/1 in BSX7-M3/1 ter SOČP-M3/1 Ajdovščina se zgradijo stalne dostopne poti skladno z 8. in 9. členom te uredbe.
(3) Vse dostopne poti so razvidne iz grafičnega dela
državnega prostorskega načrta: prikaz umestitve prostorske
ureditve v prostor – ureditvena situacija – listi št. 2.1.1–2.1.7.
12. člen
(krajinskoarhitekturna ureditev)
(1) Pred gradnjo se odstrani vegetacija v delovnem pasu.
Obvodna vegetacijo, vegetacija na območju naravnih vrednot
in vegetacija v gozdu se odstrani le tam, kjer je to nujno zaradi
gradnje in delovanja plinovoda. Sečnja se opravi selektivno
tako, da se kar najbolj ohranijo srednje velika in velika drevesa.
Posamezna večja drevesa na robu delovnega pasu se ohranjajo in med gradnjo zaščitijo pred gradbenimi posegi.
(2) Med gradnjo se preprečita nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti.
(3) Zasaditve in zatravitve, s katerimi se utrjujejo tla,
varuje gozdni rob in zasajajo posekana gozdna območja, se
izvedejo čim prej po končanih gradbenih delih na posameznih
odsekih trase. Na brežinah z erozijo se za zatravitev zagotovijo
biološkoinženirski ukrepi. Zatravitve se izvedejo z avtohtonimi
vrstami. Pri poteku trase skozi gozdove se zagotovita zasaditev
in obnova gozdnega roba z zasaditvijo avtohtonega drevja in
grmovnic. Pri zasaditvah se upošteva, da se varnostni pas na
obeh straneh od osi plinovoda v širini 5 m ne sme zasaditi z
visokodebelnim rastjem.
13. člen
(odstranitev objektov)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se pred
gradnjo plinovoda M3/1 začasno ali trajno odstranita objekta:
– lopa v km 68 + 129,
– lopa v km 68 + 414.
(2) Objekta je dopustno prestaviti na drugo lokacijo, na
razdaljo najmanj 10 m od osi plinovoda M3/1.
(3) Objekta, predvidena za odstranitev, sta razvidna iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija – listi
št. 2.1.1–2.1.7.
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14. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne
dejavnosti)
(1) Poleg ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, so na območju omejene in začasne rabe, če
ne onemogočajo ureditev po tem državnem prostorskem načrtu in ne onemogočajo prevoznosti dostopnih poti, dopustni
tudi naslednji posegi:
– rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih linijskih
infrastrukturnih objektov in prometne infrastrukture,
– urejanje vodotokov in izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih ob upoštevanju
omejitev iz 28. člena te uredbe v 5-metrskem pasu levo in
desno od osi plinovoda,
– vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih
objektov ter opravljanje obstoječih dejavnosti, pri čemer se
namembnost objektov ne sme spremeniti,
– zunanja ureditev zemljišč in urejanje odprtih površin,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo plinovodov z delovnim
tlakom nad 16 barov.
(2) Gradnja novih nadzemnih stavb in objektov, pri
katerih so potrebni podzemni ali nadzemni nosilni elementi,
razen ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, na območju omejene rabe ni dopustna.
(3) Na območjih izključne rabe z namensko rabo
P – območje za prometne površine so, če ne onemogočajo
ureditev po tem državnem prostorskem načrtu, dopustni tudi
naslednji posegi:
– rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih linijskih
infrastrukturnih objektov,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(4) Na območjih izključne rabe z namensko rabo
E – območje za energetsko infrastrukturo je območje sekcijske postaje namenjeno izključno za ureditev plinovoda M3/1
s pripadajočimi objekti, na območju dostopne poti pa so, če
ne onemogočajo ureditev po tem državnem prostorskem
načrtu, dopustni tudi naslednji posegi:
– rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih linijskih
infrastrukturnih objektov,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(5) Na območjih z namensko rabo S – območja stanovanj (S1, S2, S3 in S4) so na območju začasne rabe (zunaj
pasu 5 m levo in desno od plinovoda) poleg ureditev in dejavnosti iz prvega odstavka tega člena po zgraditvi plinovoda
M3/1 dopustne tudi:
– gradnja stanovanjskih stavb in sprememba namembnosti stavb v stanovanjske namene, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah,
– sprememba namembnosti stavb v mirno pisarniško in
poslovno dejavnost, dejavnosti osebnih storitev, trgovine na
drobno in druge storitvene dejavnosti, tako da stanovanjska
dejavnost ni motena,
– gradnja objektov za kmetijsko ter dopolnilno in dodatno dejavnost na kmetijah.
(6) Kmetijska zemljišča na območju omejene in začasne rabe so namenjena kmetijski dejavnosti. Poleg dopustnih objektov, gradnje in drugih del, določenih v tem in
41. členu te uredbe, so na kmetijskih zemljiščih dopustne
kmetijske prostorskoureditvene operacije po predpisih, ki
urejajo varstvo kmetijskih zemljišč.
(7) Gozdna zemljišča na območju začasne rabe so
namenjena gozdarski dejavnosti. Poleg dopustnih objektov,
gradenj in drugih del, določenih v tem in 41. členu te uredbe,

Stran

6794 /

Št.

57 / 31. 7. 2015

so v gozdovih dopustni sečnja ter posegi in ureditve v skladu
z gozdnogospodarskimi načrti. Z gozdovi na območju državnega prostorskega načrta se gospodari v skladu s predpisi,
ki urejajo gozdarstvo in lovstvo ter po določilih gozdnogospodarskih ter lovskoupravljavskih načrtov.
(8) Za vse posege se pridobi soglasje lastnika oziroma
upravljavca plinovodnega omrežja.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN
GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA
PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
15. člen
(skupne določbe)
(1) Skupni pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:
– projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih
začasnih ali trajnih prestavitev, zaščita gospodarske javne
infrastrukture in priključitve nanjo se izvedejo skladno s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so
sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta,
ter skladno z geološko-hidrološkimi razmerami območja;
– če se med gradnjo plinovoda M3/1 ugotovi, da je
treba posamezni infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali začasno ali trajno prestaviti, se to naredi v skladu s soglasjem
lastnika ali upravljavca tega voda;
– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih
odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur;
– gospodarska javna infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja pa morajo biti
izvedena tako, da te dediščine ne prizadenejo;
– pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem;
– odstranijo se priključki objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, ki se ne uporabljajo več za svoj namen.
(2) Vsa križanja in vzporedni poteki plinovoda M3/1 z
objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: prikaz umestitve
prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija – listi
št. 2.1.1–2.1.7.
16. člen
(cestno omrežje)
(1) Dostopne poti do sekcijskih zapornih postaj
BSX5-M3/1, BSX6-M3/1, BSX7-M3/1 se navezujejo na javne
površine. Za dostop do sekcijskih zapornih postaj se zgradijo
nove javne ceste od bližnje javne ceste v skladno z 8. in
9. členom te uredbe.
(2) Križanje plinovoda M3/1 s hitro cesto v Vipavski
dolini se izvede z vrtanjem z vgradnjo zaščitene plinovodne
cevi v čim krajši razdalji in na globini najmanj 1,5 m, merjeno
od temena cevi. Križanje se izvede čim bolj pravokotno na
cesto. Pri križanju se upošteva širitev hitre ceste za en vozni
pas, kar je najmanj 7 m obojestransko od meje cestnega
sveta.
(3) Križanje plinovoda M3/1 z drugimi državnimi cestami se izvede z vrtanjem z vgradnjo zaščitene plinovodne cevi
v čim krajši razdalji in na globini najmanj 1,5 m, merjeno od
temena cevi. Plinovodna cev se višinsko prilagaja cestnemu
telesu in infrastrukturi v cesti.
(4) Križanje lokalnih oziroma občinskih cest se izvede
s prekopom. Plinovod M3/1 se položi v cestno telo brez
zaščitne cevi. Višina nadkritja nad temenom cevi je najmanj
1,5 m. Po položitvi cevi se cestno telo sanira v enaki obliki in
kakovosti, kakor je bilo pred gradbenim posegom.
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17. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Zaradi gradnje plinovoda M3/1 se na območju Plavža
v km 63 + 305 prestavi obstoječe vodovodno zajetje Ročke, ki
napaja vodovod Sanabor. Obstoječi vodovod se v delu, kjer
poteka neposredno ob plinovodu M3/1, ukine in najmanj 1 m
od plinovoda M3/1 nadomesti z novim vodovodom.
(2) Med gradnjo plinovoda M3/1 ne sme priti do vpliva na
lokalni vodni vir Sopotnik v km 60 + 957.
(3) Vodoravna križanja plinovoda in vodovoda se izvedejo
praviloma pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče
izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem
pogledu poteka križanje izvennivojsko. Plinovod se položi najmanj 0,5 m nad ali pod vodovodom. Na križanjih, kjer ni višinskih podatkov o vodovodu, se med gradnjo izvede sondiranje,
medsebojna višinska uskladitev pa se izvede med gradnjo.
18. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Vodoravna križanja plinovoda in kanalizacije se izvedejo
praviloma pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče
izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Plinovod se položi najmanj
0,5 m nad kanalizacijo. Kadar je kanalizacija nad plinovodom,
mora biti za plin neprepustna; bližnji jaški morajo biti dobro
prezračevani ali pa imeti odprtine.
19. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Pri križanju ali približevanju plinovoda visokonapetostnim elektroenergetskim vodom se upoštevajo naslednji
pogoji:
– enosistemski visokonapetostni 220 kV daljnovodi so
predvideni za rekonstrukcijo z nadgraditvijo v dvosistemske
400 kV;
– pri križanju plinovoda z ozemljili stebra nadzemnega
elektroenergetskega voda znaša razmik med obstoječim ozemljilnim trakom in plinovodom najmanj 3 m, za križanja pa se
izdelata študija o vplivu in elaborat izvedbe;
– pri nadzemnih delih plinovoda znašata varnostna višina
in varnostna oddaljenost do spodnjega tokovodnika daljnovoda
najmanj 8 m. Izolacija daljnovoda v križni razpetini se mehansko in električno ojača. Kot križanja ne sme biti manjši od 30°.
Na mestu križanja daljnovoda z nadzemnim delom plinovoda
se nadzemni del plinovoda ustrezno ozemlji. Pri vzporednem
poteku nadzemnega dela plinovoda z daljnovodom varnostna
oddaljenost do daljnovoda ne sme biti manjša od višine stebra,
povečane za 3,75 m;
– pri vzporednem poteku z visokonapetostnim elektroenergetskim vodom se ugotovita potek in vpliv inducirane napetosti na plinovodu; če je inducirana napetost na plinovodu
večja od dovoljene, se na plinovodu vgradi ustrezna zaščita
na ogroženih mestih;
– pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda
se predpisana varnostna višina ne sme zmanjšati.
(2) Pri križanju ali približevanju plinovoda M3/1 srednjein nizkonapetostnim elektroenergetskim vodom se upoštevajo
naslednji pogoji:
– drog v km 54 + 956 se prestavi 10 m od plinovoda,
prestavitvi se prilagodi srednjenapetostni nadzemni vod v dveh
sosednjih razpetinah;
– drog v km 56 + 654 se prestavi 20 m od plinovoda, srednjenapetostni vod se ukine in se nadomesti z novim;
– drog v km 60 + 764, km 65 + 671 se vzdolžno po osi
srednjenapetostnega nadzemnega voda prestavi 7 m od plinovoda;
– obstoječa jamborska TN0382 Žgavci v km 66 + 181 in
drog srednjenapetostnega nadzemnega voda v km 66 + 203
se med gradnjo plinovoda zaščitita ter po potrebi preuredi
ozemljitev;
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–
drog
nizkonapetostnega
nadzemnega
voda
v km 53 + 493, km 62 + 148, km 63 + 654 in km 66 + 151 se
vzdolžno po osi nizkonapetostnega nadzemnega voda prestavi
6 m od plinovoda;
– drog nizkonapetostnega nadzemnega voda v km 66 + 199
se vzdolžno po osi nizkonapetostnega nadzemnega voda prestavi za 2 m proti vzhodu, podaljša obstoječi nizkonapetostni
kablovod ter skrajša obstoječi nizkonapetostni nadzemni vod;
– drog javne razsvetljave v km 62 + 654 se prestavi 3 m
južno od plinovoda;
– drogovi javne razsvetljave v bližini plinovoda se prestavijo najmanj 6 m od plinovoda;
– vodoravna križanja plinovoda in kablovoda morajo biti
pod pravim kotom; kadar tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot
križanja ne sme biti manjši od 45°; navpični svetli razmik med
plinovodom in kablovodom mora biti najmanj 0,5 m;
– najmanjši odmik med plinovodom in kablovodom ali
ozemljilom je najmanj 1,5 m; kadar najmanjših odmikov ni
mogoče doseči, se kablovodi zaščitijo s polaganjem v kabelsko
kanalizacijo ali pa se prestavijo na predpisan odmik;
– oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje plinovodne cevi do oporišč mora biti zunaj naselja večja od 5 m
in v naselju večja od 1,5 m;
– pri izkopu jarka za polaganje plinovodne cevi, ki je globlji
od vzporednega kablovoda, se na predpisan način zavaruje
posedanje zemlje pod kablovodom;
– pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda
se predpisana varnostna višina ne sme zmanjšati.
(3) Med gradnjo se omeji doseg gradbenih strojev in
njihovih delov ob upoštevanju najmanjše varnostne razdalje
približevanja delom pod napetostjo ter se omogoči neoviran
dostop do vseh daljnovodov s pripadajočimi stojnimi mesti.
Izkop v bližini stojnih mest nadzemnih vodov, s katerim bi bila
zmanjšana njihova statična stabilnost, ni dovoljen.
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tlačne stopnje do 16 barov 1 m, do plinovoda tlačne stopnje
16 barov in več pa 3,5 m.
(2) Vožnja mehanizacije nad obstoječim plinovodom M3
med gradnjo ni dopustna. Kadar je nujno potrebna, se obstoječa plinovodna cev zaščiti pred poškodbami (npr. z jeklenimi
ali betonskimi ploščami in dodatnim nasutjem). Nad plinovodno
cevjo je dopustno le začasno odlaganje izkopanega zemeljskega materiala na način, ki ne zahteva vožnje mehanizacije
nad plinovodom.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
22. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: prikaz območja
načrta s prikazom parcel – listi št. 3.1–3.7, v katerem so s
tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v
naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega
prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se lahko po izvedenih posegih delijo v skladu z izvedenim
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA,
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE
TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen

20. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so
razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta:
Prikaz stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo
kulturne dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta,
na katerem načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za
vrednotenje arheološkega potenciala.
(3) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitna izkopavanja odkritih arheoloških najdišč s poizkopavalno obdelavo
gradiva ali arhiva najdišča in druge varstvene ukrepe, določene
s predhodnimi arheološkimi raziskavami, med gradnjo pa omogoči stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Po potrebi
se določita obseg in globina podvrtavanja arheoloških najdišč.
Deli arheološke dediščine, najdeni med posegom v prostor, naj
ostanejo, če je le mogoče, na kraju samem.
(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti
soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.
(5) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še dopušča
gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali gradbenimi deli
odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim
režimom prilagodijo tako, da kulturna dediščina ni ogrožena.
(6) Na območjih prečkanj enot kulturne dediščine je delovni pas čim ožji. Za dostop do trase plinovoda se na območjih
kulturne dediščine uporabljajo dostopne poti, ki potekajo po
že obstoječih lokalnih poteh in cestah, ki se ne smejo širiti.
Gradnja novih dostopnih poti na območjih kulturne dediščine ni
dovoljena. Območja kulturne dediščine se ne smejo uporabljati
za izravnanje presežka materiala ali za odlagališča.

(1) Vodoravna križanja plinovoda in elektronskega komunikacijskega omrežja se izvedejo praviloma pod pravim kotom.
Kadar tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti
manjši od 45°. Medsebojni navpični odmik telekomunikacijske
infrastrukture in plinovoda je najmanj 0,5 m, pri čemer se
plinovod izvede pod podzemnim telekomunikacijskim vodom.
Vodoravna razdalja med elektronskimi komunikacijskimi vodi
in plinovodom mora biti najmanj 1 m. Na mestu križanja se
izvede zaščita telekomunikacijskega voda z zaščitno cevjo, ki
sega 3 m na vsako stran plinovodne cevi. V bližini elektronskih
komunikacijskih napeljav ni dovoljen strojni izkop ali miniranje.
Na celotni trasi so za čas gradnje dopustne začasne prestavitve elektronskih komunikacijskih vodov.
(2) Pri križanju ali približevanju plinovoda M3/1 elektronskemu komunikacijskemu omrežju se upoštevajo naslednji
pogoji:
– trije drogi od km 54 + 555 do km 55 + 910 004 km se
prestavijo 3 m od plinovoda, prestavitvi se prilagodi potek
nadzemnega elektronskega komunikacijskega omrežja na tem
odseku;
– drog v km 63 + 715 se ukine, 4 m severno od plinovoda
in 9 m južno od plinovoda se postavita nova droga;
– drog v km 65 + 274 se prestavi 4 m od plinovoda, prestavitvi se prilagodi potek obstoječega nadzemnega elektronskega komunikacijskega omrežja.
21. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Plinovod M3/1 na več mestih križa plinovod M3. Križanja plinovodnega omrežja se izvedejo s prekopom pod obstoječim plinovodom M3 s svetlim navpičnim odmikom 0,5 m. Pri
vzporednem poteku je najmanjša svetla razdalja do plinovoda
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(7) Na območju prečkanja naselbinske dediščine se trasa
izogiba objektom, delovni pas pa je čim ožji.
(8) Trasa plinovoda M3/1 v km 47 + 415 in km 48 + 697
prečka arheološko dediščino – Kalce pri Logatcu – Rimska cesta Ad Pirum-Longaticum (EŠD 26359). Prečkanji se izvedeta
s podvrtavanjem.
(9) Pri gradnji na območju arheoloških najdišč na območju
Kalc, Hrušice in Podkraja med km 47 + 400 in km 48 + 903
je treba uporabljati ustrezno gradbeno mehanizacijo, ki ne
presega dopustne obremenite 100 kN/m2, in po potrebi izvesti
ustrezne gradbene ukrepe za enakomerno porazdelitev teže.
(10) Spomenika padlim krajanom v Sanaborju v km 65 +
075 ni dovoljeno poškodovati ali podreti, prav tako ne spreminjati njegove okolice in njegove fizične pojavnosti v prostoru.
(11) Po končanju del se zemljišča na območjih kulturne
dediščine in njihovih vplivnih območjih, ki so bila prizadeta zaradi gradnje, vrnejo v enako stanje in kakovost pred gradbenim
posegom, vsi uničeni elementi kulturne krajine pa se obnovijo.
(12) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
24. člen
(ohranjanje narave)
(1) Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz
obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja
prostora.
(2) Med gradnjo in po posegu se na območju državnega
prostorskega načrta upoštevajo naslednji pogoji:
– na površine z zavarovanimi habitatnimi tipi in v habitate
zavarovanih vrst se kar najmanj posega; začasna in stalna
odlagališča izkopanega in gradbenega materiala se, kadar je
mogočo, načrtujejo zunaj varstvenih območij narave in zunaj
površin z visoko ovrednotenimi habitatnimi tipi;
– v gozdu se delovni pas plinovoda M3/1 čim bolj zoži;
– ob izkopu se zgornja plast humusa odloži tako, da bo
mogočo s tem slojem pokriti površine, prizadete med gradnjo;
– zasipavanje se izvede izključno z izkopanim materialom, dovažanje materiala od drugod ni dopustno zaradi vnosa
tujerodnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od
lokalnih populacij;
– rastje se seka od začetka septembra do konca februarja; posekan les se takoj po poseku odstrani ali trajno pusti na
kraju poseka; pri tem je treba upoštevati predpise s področja
varstva gozdov oziroma predpise, ki urejajo sečnjo; ob podiranju dreves, debelejših od 50 cm, se zagotovi prisotnost biologa
strokovnjaka za hrošče; pri sečnji dreves je treba biti pozoren
na debla z dupli in na morebitne najdbe netopirjev v njih, o
čemer je treba nemudoma obvestiti naravovarstveni nadzor, ki
nato opredelil nadaljnje ukrepe;
– gradbiščni provizorij in območja za skladiščenje ali odpadke se umestijo čim dlje od vodotokov;
– za dostop strojev in opreme se čim bolj uporabljajo
obstoječe poti;
– med gradnjo se svetilke na gradbiščih postavijo le tam,
kjer je to nujno potrebno; svetijo lahko le pod vodoravnico in ne
smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru;
– rastje se zaradi vzdrževanje plinovoda seka na območju omejene rabe plinovoda (5 m levo in desno od plinovoda);
ohranjajo se mejice, posamezni grmi in drevesa kot habitat za
ptice;
– pri vzdrževalnih delih se obrežno rastje seka in ne ruva.
(3) Prečkanje vodotokov na območjih varovanja narave se
izvede skladno s 25. členom te uredbe. Dodatno se upoštevajo
še naslednji ukrepi:
– gradnja pri prečkanju potokov v Vipavski dolini (Podovšak, Šumljak, Zali potok, Dupeljski potok) poteka od začetka
decembra do konca marca, gradnja med 1. septembrom in
31. novembrom zaradi razmnoževanja potočnih rakov ni dovoljena. Pri prekopu teh potokov se mora zagotoviti taka globina
vkopa plinovoda M3/1, da bo nad plinovodom omogočena
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trajna zarast z lesno obrežno vegetacijo in da ne pride do vpliva
korenin na plinovod. Po gradnji je treba obrežje potokov v sodelovanju s pristojno naravovarstveno službo in naravovarstvenim nadzorom ponovno obojestransko zasaditi z avtohtonim
rastjem na območju delovnega pasu plinovoda;
– na mestih, kjer pride do prestavitve ali urejanja strug, se
dela izvedejo tako, da omogočijo preživetje vrst, ki tam živijo.
Dela se, kadar je to mogočo, opravijo po načelih sonaravnega
urejanja voda. Dno se oblikuje v neporavnani obliki z vmesnimi
prostori med posameznimi skalami, podobno kot je to v naravi.
V strugi morajo biti zakloni, ki lokalno umirijo vodni tok, da se
lahko ob visokih vodah tja umaknejo ribe. Če je možno, se
izvede tolmune in prehodne pragove v kombinaciji kamna in
lesa. Betonirani deli se zakrijejo pod kamenjem in oblikujejo čim
bolj podobno naravnemu stanju. Obrežna vegetacija se mora
kar najbolj ohranjati;
– podporni zidovi in obrežna zavarovanja, kjer je predvidena izvedba s kamnom v betonu, se izvedejo tako, da na
vidni zunanji strani beton ne prekriva kamnov oziroma skal. Na
mestih, kjer so podporni zidovi, obrežna zavarovanja in njihovi
temelji pod vodo, se med skalami naredijo čim globlje razpoke,
ki se ne zalijejo z betonom, da so lahko skrivališča rib in drugih
vodnih organizmov;
– utrjena brežina se izvede v izrazito neporavnani obliki,
da se ob bregu ustvarijo primerni prostori za ribja skrivališča;
– če so predvidena kakršna koli dela ob ali v vodi, je
treba najmanj sedem dni pred začetkom take gradnje obvestiti
pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja in naravovarstveni
nadzor o začetku gradnje, ki bosta na podlagi trenutnega
stanja populacij rib v vodotokih odločila, ali se izvede oziroma
organizira intervencijski odlov rib na predvidenem delu posega
oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Zaradi etapnosti in del, ki bodo potekala daljše časovno obdobje, mora
izvajalec obvestiti upravljavca in naravovarstveni nadzor o
vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski
odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo
vodotoka;
– pri prečkanju vodotokov se, kadar ni drugih prostorskih
možnosti zunaj območja naravne vrednote, izkoristijo vse možne tehnične rešitve, tako da se naravna vrednota ne poškoduje in da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.
(4) Območje vhodov v jame v bližini delovnega pasu se
pred gradnjo na terenu jasno označi in zavaruje, kakršno koli
poseganje vanje pa je prepovedano. Na območju 50 m pred in
za osjo jame se pri gradnji uporabi tehnologija, ki povzroča najmanj tresljajev. Če se med gradnjo plinovoda M3/1 odkrije jama
ali brezno, je treba o tem takoj obvestiti pristojno ministrstvo,
službo, pristojno za raziskovanje Krasa, in naravovarstveni
nadzor. Po končani gradnji se opravi pregled ohranjenosti
vhodov v jame.
(5) Na življenjskem območju velike uharice v dolini Bele
na odseku od km 59 + 500 do km 60 + 500 in od km 66 + 000
do km 67 + 000 se gradbena dela izvedejo v čim krajšem
času med 15. julijem in 30. septembrom, zunaj gnezditvenega
obdobja velike uharice. Gradnja v obdobju od 1. oktobra do
15. julija ni dovoljena.
(6) Izguba dupel in špranj v drevesih po sečnji se nadomesti s postavitvijo lesobetonskih netopirnic. Najpozneje do
konca gradnje plinovoda M3/1 se na vsak kilometer poteka
skozi gozd postavi 20 netopirnic. Število netopirnic se lahko
zmanjša ob predhodnem natančnem popisu dupel. Natančna
mesta postavitve netopirnic v sodelovanju z revirnim gozdarjem
in lastniki gozdov določi biolog strokovnjak za netopirje, postavijo pa se čim prej po poseku drevja. Postavitev netopirnic in
služnostne pravice oziroma obveznosti v zvezi z netopirnicami
se predpiše za dobo 20 let.
(7) Za preprečitev naselitve in razvoja tujerodnih invazivnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od lokalnih
populacij se izvedejo naslednji ukrepi:
– zasipava se izključno z materialom, izkopanim na trasi
plinovoda M3/1,
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– na območju gradbišč sredi strnjenih gozdov se delovna
vozila in mehanizacija pred vstopom na gradbišče operejo,
– košnja se izvaja najmanj 2-krat letno, površine, ki se
zaraščajo s tujerodnimi vrstami (žlezasta nedotika, japonski
dresnik in kanadska zlata rozga) pa se kosijo še pogosteje,
praviloma enkrat na mesec v vegetacijski sezoni.
(8) Jarek, v katerega se polaga plinovod, se med gradnjo
ogradi zaradi preprečitve padcev prostoživečih živali vanj.
(9) Investitor o začetku del najmanj sedem dni prej
obvesti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja, izvajalca
naravovarstvenega nadzora in na območjih varstva narave
tudi organizacijo, pristojno za ohranjanje narave.
25. člen
(površinske vode)
(1) Vsa prečkanja plinovoda M3/1 z vodotoki in jarki
ter poteki v priobalnem pasu vodotokov so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: prikaz umestitve
prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija – listi
št. 2.1.1–2.1.7.
(2) Vsa prečkanja vodotokov, melioracijskih jarkov in
drugih jarkov se izvedejo s prekopi v čim ožjem delovnem
pasu. Plinovod M3/1 se dodatno zaščiti z obbetoniranjem
cevi.
(3) Plinovod M3/1 se izvede tako, da na priobalnem
zemljišču prenese obremenitve gradbene mehanizacije med
rednimi vzdrževalnimi deli na vodotoku.
(4) Pri posegih v vodotoke in njihovo bližino se poleg
določil tretjega odstavka 24. člena te uredbe upoštevajo tudi
naslednji ukrepi:
– teme cevi pri prečkanju vodotokov s prekopom je najmanj 1,5 m pod najnižjo točko dna reguliranih in nereguliranih
vodotokov. Na tej globini poteka plinovodna cev še 3,0–5,0 m
od zgornjega roba brežine na obeh bregovih;
– brežine in dno prečkanja vodotokov se za zaščito plinovoda pred vodno erozijo zavarujejo s kamnitimi oblogami
v obsegu najmanj 5,0 m dolvodno in gorvodno od plinovodne
cevi. Dno se na dolvodni in gorvodni strani zavaruje s stabilizacijskim pragom. Pri zavarovalnih ukrepih se uporablja
naravni material (kamen, les, vegetativna zaščita);
– območje prečkanja vodotokov se uredi tako, da se ne
spremenijo vodni režim, pretočni profil ter kakovost in biološka
raznovrstnost vodotoka ter da se ohranita obstoječa dostopnost do struge in prehodnost ob njej za vzdrževalna dela.
Na koritih vodotokov se po izvedenem prečkanju vzpostavi
prvotno stanje;
– z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le, kolikor
je to nujno potrebno. Dela se načrtujejo in izvedejo tako, da
se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora
ter s tem možnost prehajanja in razvrščanja ribjih vrst. Pri
betoniranju je treba preprečiti, da bi se betonske odplake izcejale v vodo. Vse ostanke gradbenega materiala in kakršnih
koli odpadkov je treba nemudoma odstraniti in odpeljati na
odlagališče, med gradnjo in obratovanjem pa mora biti preprečeno kakršno koli izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in
drugih škodljivih in/ali strupenih snovi v vodo. Zemeljska dela
v brežini ali strugi se tehnično izvedejo tako, da se kar najbolj
zmanjša vpliv kaljenja vode;
– v priobalnem pasu vodotokov nadkritje nad temenom
plinovodne cevi znaša najmanj 1,5 m;
– obvodna vegetacija se ohrani v čim večji meri, morebitne poškodbe se po končanih delih sanirajo, ureditev struge
mora biti sonaravna;
– čas izvajanja posegov se prilagodi življenjskim ciklom
živali in rastlin (čas razmnoževanja, vzgajanja mladičev, prezimovanja …);
– gradnja na vodotokih lahko poteka le, kadar se na
njih v istem času ne opravljajo kakšna druga gradbena ali
vzdrževalna dela;
– postavljanje ovir in odlaganje izkopanega materiala na
brežine in v struge vodotokov nista dovoljeni;
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– pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati izvirov,
sprožati erozijskih procesov, rušiti ravnotežja na labilnih tleh
ali preprečiti odtoka visokih voda ali hudournikov;
– morebitna začasna odlagališča presežkov zemeljskega materiala je treba med gradnjo urediti tako, da se ne
pojavlja erozija in ni oviran odtok zalednih voda. Po končani
gradnji se vsi ostanki začasnih odlagališč odstranijo;
– morebitni odvzem vode za tehnološke potrebe gradnje
se lahko izvede le ob soglasju upravljavca vodotoka;
– prečkanje jarkov se izvede s prekopom z dodatno obbetoniranimi cevmi na najkrajši možni razdalji. Struga se na
območju križanja zaščititi s kamnito oblogo v obsegu najmanj
3,0 m;
– pri prečkanju potoka Bela v km 60 + 212 se potok
uredi s povečanjem prepusta, znižanjem nivelete struge in
ureditvijo korita;
– korito potoka Sopotnik v km 61 + 002 ter jarkov
v km 64 + 718, km 65 + 833, km 66 + 292, km 66 + 341,
km 67 + 275, 67 + 546 in km 68 + 210 se preuredi. Izvede
se protierozijska zaščita s kamnito oblogo oziroma armiranobetonskim zidom, obteženim s kamenjem, če je to potrebno;
– na desnem pritoku Bele se v km 63 + 317 obstoječi
prepust zamenja z novim večjim prepustom, pri čemer se
prepust izvede v čim večjem možnem naklonu, vtok v prepust
pa se oblikuje z drčo. Pod prepustom se struga protierozijsko
zaščiti;
– nad desnim pritokom Bele v km 63 + 684 se zgradi
prečna prepreka za preusmeritev vode v obstoječi prepust, na
stiku ceste in sosednje doline pa se predvidi globlja mulda, ki
se spelje vodo v obstoječi prepust;
– na desnem pritoku Bele v km 65 + 477 se izvede nov
prepust, nad katerim poteka plinovod M3/1. Zaradi zagotavljanja pretočnosti se v koritih obeh pritokov in nad prepustom
izvedejo potrebni hidrotehnični ukrepi za stalni tok vode, zadrževanja proda in plavin ter vzdrževanje prepusta;
– v km 65 + 477 se predvidi hidrotehnična ureditev dveh
pritokov potoka Bela;
– v km 66 + 588 se zaključni prag protierozijske obloge
izvede na prevoju med platojem in dolvodno brežino po celotno širini platoja. Na lokaciji primarne struge se prag zniža.
(5) Poleg zahtev iz četrtega odstavka tega člena se pri
posegih v vodotoke in njihov obvodni pas upoštevajo tudi
naslednji podrobni ukrepi:
– pri prečkanju potoka Bela v km 60 + 212 se potok
uredi s povečanjem prepusta, znižanjem nivelete struge in
ureditvijo korita;
– korito potoka Sopotnik v km 61 + 002 ter jarkov v km 64
+ 718, km 65 + 833, km 66 + 292, km 66 + 341, km 67 + 275,
67 + 546 in km 68 + 210 se preuredi. Izvede se protierozijska
zaščita s kamnito oblogo oziroma armiranobetonskim zidom,
obteženim s kamenjem, če je to potrebno;
– na desnem pritoku Bele se v km 63 + 317 obstoječi
prepust zamenja z novim večjim prepustom, pri čemer se
prepust izvede v čim večjem možnem naklonu, vtok v prepust
pa se oblikuje z drčo. Pod prepustom se struga protierozijsko
zaščiti;
– nad desnim pritokom Bele v km 63 + 684 se zgradi
prečna prepreka za preusmeritev vode v obstoječi prepust, na
stiku ceste in sosednje doline pa se predvidi globlja mulda, ki
se spelje vodo v obstoječi prepust;
– na desnem pritoku Bele v km 65 + 477 se izvede nov
prepust, nad katerim poteka plinovod M3/1. Zaradi zagotavljanja pretočnosti se v koritih obeh pritokov in nad prepustom
izvedejo potrebni hidrotehnični ukrepi za stalni tok vode, zadrževanja proda in plavin ter vzdrževanje prepusta;
– v km 65 + 477 se predvidi hidrotehnična ureditev dveh
pritokov potoka Bela;
– v km 66 + 588 se zaključni prag protierozijske obloge
izvede na prevoju med platojem in dolvodno brežino po celotno
širini platoja. Na lokaciji primarne struge se prag zniža.
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26. člen

(podzemne vode in vodovarstvena območja)
(1) Plinovod M3/1 prečka vodovarstvena območja, ki so
razvidna iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta:
Prikaz stanja prostora.
(2) Pri izvajanju gradbenih del med gradnjo in vzdrževanjem plinovoda M3/1 se upoštevajo naslednji ukrepi:
– s skrbnim ravnanjem pri izvajanju gradbenih del se
preprečijo vse nesreče, zaradi katerih bi lahko prišlo do onesnaženja tal in podzemne vode z nevarnimi snovmi;
– na vodovarstvenih območjih gradnja z miniranjem ni
dovoljena;
– vode, uporabljene v tehnoloških procesih gradnje plinovoda, na vodovarstvenih območjih ni dovoljeno ponikati;
– vgrajen je lahko le material, ki ne ogroža podzemne
vode;
– gradnja plinovoda mora potekati tako, da bodo izkopani
odseki čim krajši ob hkratnem sprotnem zasipavanju;
– izkopi se izvajajo v suhem vremenu, dela potekajo po
odsekih, da odprti jarek ni izpostavljen padavinam;
– izkopi se izvedejo več kot 2 m nad najvišjo gladino
podzemne vode;
– vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji,
morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela na gradbenih strojih morajo potekati zunaj gradbišča
v ustrezno opremljenih delavnicah. Gorivo se ne pretaka v
gradbenih jamah, ampak na ustrezno zaščiteni neprepustni
utrjeni površini, na kateri se lahko zadrži celotna količina pretakanega goriva za oskrbo delovnih strojev;
– če se med izkopom odkrije nasutje odpadkov, ga je
treba odstraniti v celoti, vključno z morebitno onesnaženo
podlago;
– pri gradnji v bližini vodnih virov Sopotnik in Ročke se izvedejo nujni gradbenotehnični ukrepi za zavarovanje vodnega
zajetja Sopotnik ter prestavitev in obratovanje vodnega zajetja
Ročke;
– če se ob gradnji plinovoda in pri drugih posegih, povezanih z gradnjo plinovoda, naleti na nove kakovostne vodne
vire, jih je treba podrobno preiskati in ohraniti za prihodnjo
oskrbo z vodo.
27. člen
(poplavna, nestabilna in erozijska območja)
(1) Plinovod M3/1 prečka poplavna območja, ki so razvidna iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz
stanja prostora.
(2) Na poplavno ogroženih območjih se stanje poplavne
ogroženosti zaradi gradnje in obratovanja plinovoda M3/1 ne
sme povečati.
(3) Na poplavnih območjih se izvedejo naslednji ukrepi:
– zaščita plinovoda proti vzgonu, ustrezna višina nasutja
in zaščita z rastjem,
– nasipi izkopanega materiala se med gradnjo na poplavnih območjih prekinejo na vsakih 25 m s 5 m široko odprtino za
odtok vode ob morebitnih nenadnih poplavah,
– dela se ne izvajajo v obdobju obsežnih padavin ali obdobju z večjo verjetnostjo poplav,
– takojšnja ureditev in sanacija površin, ki so bile ob gradnji plinovoda poškodovane, s ponovno zatravitvijo, ki mora
zagotoviti v čim krajšem času dobro razraščeno travno rušo.
(4) Območja, ki so bila pred začetkom gradnje evidentirana kot potencialno nestabilna, labilna in erozijska, se pred
ali med gradnjo plinovoda M3/1 sanirajo tako, da se zaustavijo
obstoječi erozijski procesi in prepreči nastajanje novih erozijskih žarišč. Sanacija se izvede z:
– ureditvijo prečnih in vzdolžnih drenaž za odvajanja zaledne padavinske vode,
– gradbenotehničnimi podpornimi ukrepi z ureditvijo kamnite zložbe, oporne stene iz armiranobetonskih pilotov, ureditvijo vzdolžne grede in izvedbo bočnega sidranja z geome-
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hanskimi sidri za zaustavitev obstoječih erozijskih procesov in
preprečitev nastajanja novih erozijskih žarišč,
– ukrepi za sidranje plinovoda na strmih območjih z vrečami, napolnjenimi s peskom,
– zasaditvijo grmovnic, zatravitvijo in dodatnimi zaščitnimi
ukrepi.
(5) Na erozijsko nestabilnih, labilnih in erozijskih območjih
se izvedejo naslednji ukrepi:
– izkopi in zasipi gradbene jame se izvedejo hitro in
sprotno, z dolžinsko omejenimi izkopi na območjih, kjer trasa
plinovoda poteka prečno na padnico pobočja;
– dela se izvajajo v sušnem vremenu;
– stabilizacija zemljine v zasutem jarku, npr. z vrečami,
napolnjenimi s peskom ali suho betonsko mešanico;
– za preprečitev površinskega spiranja tal po končani
gradnji se površine zatravijo, npr. z biotorkretom ali z vodno
setvijo z rastno pulpo;
– za zaščito rodovitne zemlje se izvedejo popleti iz šibja
višine 30 cm z lesenimi koli; popleti se položijo poševno na
strmino za odvod meteorne vode zunaj delovnega pasu;
– na gozdnih površinah in travnikih se delovni pas takoj po
končani gradnji zatravi, da se prepreči površinsko spiranje tal.
(6) Pri poteku plinovoda M3/1 po nestabilnih, labilnih
poplavnih in erozijskih območjih se upoštevajo tudi ukrepi,
navedeni v 7. členu te uredbe.
(7) Lokacije izvedbe sanacijskih ukrepov so razvidne iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija – listi
št. 2.1.1–2.1.7.
28. člen
(kmetijska in gozdna zemljišča)
(1) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč z velikim
pridelovalnim potencialom in v gozdu mora biti delovni pas
čim ožji.
(2) Globina in način polaganja plinovoda na območju
najboljših kmetijskih zemljišč (posebno na območju trajnih nasadov) se prilagodita tako, da je po končani gradnji kmetijska
proizvodnja kar najmanj omejena. Gradbena in strojna dela
pri plinovodu M3/1 se izvajajo zunaj obdobij najintenzivnejših
kmetijskih opravil.
(3) Nad plinovodom M3/1 se določi pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti širine 2,5 m od osi plinovoda na vsako stran.
V tem pasu se ne sadijo rastline s koreninami, globljimi od 1 m,
ne obdeluje zemljišče globlje od 0,5 m in ne postavljajo opore,
namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(4) Po gradnji plinovoda M3/1 se območje delovnega pasu
na začasno uporabljenih kmetijskih zemljiščih vrne v enako
stanje in kakovost kot pred gradbenim posegom.
(5) Pri prečkanju hidromelioracijskih območij v Vipavski
dolini se plinovod M3/1 prilagaja sistemu hidromelioracij. Na
melioriranih površinah se plinovod M3/1 vkoplje najmanj 2 m
pod površino terena in najmanj 50 cm pod drenažnimi cevmi
hidromelioracijskega kompleksa. Drenažne cevi se prerežejo in
se po vgradnji plinovoda M3/1 obnovijo na celotnem delovnem
pasu, tako da sta stanje in kakovost enaka kot pred gradbenim
posegom.
(6) Po gradnji plinovoda M3/1 na vinogradniškem območju se območje omejene rabe plinovoda (5 m levo in desno od
plinovoda) uredi v novo stanje, preostali del delovnega pasu pa
se vrne v prvotno stanje.
(7) Lastnikom se med gradnjo plinovoda M3/1 in po njej
omogoči nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(8) Z rodovitno zemljo se ravna skladno z 29. členom te
uredbe, ki obravnava varstvo tal.
(9) Globina vkopa plinovoda skozi gozd mora prenesti
obremenitve, ki nastajajo ob traktorskem spravilu in pri nakladanju lesa na tovorna vozila.
(10) Sečnja na skrajnem robu delovnega pasu plinovoda
se izvede selektivno tako, da se ohranijo srednje velika in ve-
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lika drevesa. Rob preseka je valovit ter višinsko in vodoravno
razčlenjen. Preprečita se vsako nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti. Sečnje gozda se opravijo strokovno
po odkazilu pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije.
(11) Posekano drevje in grmovnice se odstranijo z območja poseka ter uporabijo v skladu z dogovorom z lastnikom
zemljišča. Če na strmejših predelih posekanega drevja ni mogoče spraviti iz gozda, se drevje podre prečno na strmino ter
se zaradi zaščitne in varovalne funkcije pusti ležati v gozdu, da
se tako preprečijo erozijski procesi.
(12) Čas del v gozdovih se prilagodi tako, da pomladi ne
motijo ptic pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji
mladičev. Dela v gozdovih se opravijo od julija do decembra.
(13) Na območju delovnega pasu se zunaj 5-metrskega
pasu na obeh straneh plinovoda do roba delovnega pasu pogozdijo vsa med gradnjo poškodovana gozdna zemljišča. Pas
od 2,5 m do 5 m levo in desno od osi plinovoda se lahko prepusti plodonosnim rastlinskim vrstam. Novi gozdni robovi se zasadijo z avtohtonimi grmovnicami in nižjimi drevesnimi vrstami s
široko ekološko amplitudo in veliko obnovitveno sposobnostjo.
Izvede se manj gosta zasaditev, ki sestavlja vegetacijski okvir in
določa mejo vzdrževanja med obratovanjem. Vegetacijski okvir
se zapolni s spontano zarastjo z nasemenitvijo iz okoliškega
gozda (naravna sukcesija). Območja sanacije gozdnih površin
so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta:
prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena
situacija – listi št. 2.1.1–2.1.7.
(14) Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča in začasne dovozne poti do kmetij, kmetijskih
in gozdnih zemljišč vrnejo v enako stanje in kakovost kot pred
gradbenim posegom, sanirajo se poškodbe na gozdnem drevju
in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah, morebitna
propadla drevnina se nadomesti, iz gozda se odstrani ves
neporabljen material in se omogoči nemoteno gospodarjenje z
okoliškimi gozdovi. Travniške površine, ki so bile med gradnjo
poškodovane, se ponovno zatravi.
(15) Vsi posegi v gozdu se izvajajo in načrtujejo v skladu
s predpisi, ki urejajo upravljanje gozda.
29. člen
(relief in varstvo tal)
(1) Posegi v tla in odstranjevanje krovnih plasti se izvedejo tako, da se prizadene čim manjša površina tal.
(2) Zanimivim mikroreliefnim pojavom (kraški pojavi, jame,
brezna, vrtače, kaverne ipd.) se je treba izogniti. Pri prečkanju
se ti pojavi po končani gradnji vzpostavijo v prvotno obliko.
Večje izravnave reliefa niso dopustne. Delovanje naravnega
odtočnega sistema se ohrani. Če se med gradnjo ugotovi, da
trasa plinovoda M3/1 poteka čez jame, brezna itd., se upoštevajo ukrepi, navedeni v 24. členu te uredbe.
(3) Plasti tal se pri zasipanju vračajo v obratnem vrstnem
redu, kot so bile odkopane.
(4) Na območjih hidromorfnih tal se uporabljajo delovni
stroji in vozila, ki imajo čim manjšo obtežbo na enoto stične
površine s tlemi.
(5) Za čas gradnje se izdela načrt o ravnanju z rodovitnim
delom prsti in o njeni uporabi. Opredelijo se odlagališča presežka materiala in začasna odlagališča rodovitnega dela prsti
in njena uporaba. Odkopana prst se odlaga ločeno po plasteh
(živica in mrtvica). Prepreči se onesnaženje humoznega materiala, ki se odstranjuje in premešča pri odkrivanju krovnih plasti
tal. Kupi skladiščene prsti ne smejo biti višji od 1,5 m, po njih
se ne sme voziti. Odgrnjene zemlje ni dopustno stiskati, da se
ohrani njena rodovitnost. Rodovitna zemlja se po gradnji vrne
v ustreznem vrstnem redu. Na njivskih površinah se depresije
zaradi posedanja zemljine izravnajo z zasutjem ustrezne prsti.
(6) Na vseh napravah in objektih, na katerih obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi, se predvidijo tehnični ukrepi za
preprečitev razlivanja nevarnih snovi.
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(7) Po končani gradnji se tla na pretežnem delu območij
gradbišč vrnejo v enako stanje in kakovost kot pred gradbenim
posegom. Na posameznih odsekih se zaradi načina izvedbe
plinovoda ureditev delovnega pasu prilagodi terenskemu poteku, pri čemer se krajinska slika širšega območja ne spreminja.
Ureditev delovnega pasu po gradnji plinovoda M3/1 za več
karakterističnih prečnih prerezov je razvidna iz grafičnega dela
državnega prostorskega načrta: detajli – karakteristični prečni
prerez plinovoda z delovnim pasom, list 2.3.2.
(8) Na reliefno izpostavljenih območjih se upoštevajo tudi
protierozijski ukrepi, ki so navedeni v 27. členu te uredbe.
(9) S presežkom izkopanega materiala se ravna skladno
z 32. in 37. členom te uredbe.
30. člen
(varstvo zraka)
(1) Uporabljajo se tehnično brezhibna vozila in stroji.
Tovor se na vozila naloži tako, da ne onesnažuje okolja, sipki
tovor se prekriva. Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dopustno onesnaževati ceste. V sušnem in vetrovnem vremenu
se vlažijo prevozne in gradbene površine. Sipki material se
skladišči proč od stanovanjskih območij ter se v sušnem in
vetrovnem vremenu vlaži in prekriva. Prometne površine na
gradbišču, javne prometne površine in vozila pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine se redno čistijo.
(2) Dokončana območja gradnje se sproti rekultivirajo.
31. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Uporabljajo se manj hrupni delovni stroji in motorna
vozila. Najhrupnejši stroji naj obratujejo pri najnižjem možnem
številu vrtljajev.
(2) Hrupna dela se opravljajo podnevi med delovnim
tednom med 6. in 18. uro.
(3) Kadar je treba na najbolj izpostavljenih mestih v bližini
stanovanjskih objektov postaviti začasne protihrupne ograje, morajo te zaslanjati neposredne poti med viri hrupa in
izpostavljenimi mesti. Vrsto in način postavitve protihrupne
ograje določi strokovnjak za varstvo pred čezmernim hrupom
na podlagi izmerjenih prekoračitev hrupa po začetku izvajanja
del. Transportne poti naj se kar najbolj izogibajo stanovanjskim
stavbam in drugim stavbam z varovanimi prostori.
32. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Z inertnim materialom, ki nastane zaradi odstranitve
objektov in infrastrukture, ter z ostanki gradbenega materiala
se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
Nevarni odpadki, mednje spadata tudi zemljina, onesnažena
zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih
snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih
odpadkov, kar se ustrezno evidentira.
(2) Zeleni odrez se ločeno odpelje na odlagališče komunalnih odpadkov ali v organizirane zbirne centre.
(3) Odpadna embalaža se na gradbišču zbira ločeno po
vrstah materiala, zagotovi se njen odvoz na najbližje odlagališče komunalnih odpadkov ali v zbirni center.
(4) Odpadne vode pri izvajanju tlačnega preizkusa se po
opravljenem tlačnem preizkusu filtrirajo in odvajajo v okolico.
Odpadna olja in kondenzat filter separatorjev, ki nastajajo med
obratovanjem plinovoda M3/1, se oddajo pooblaščenemu zbiralcu odpadnih olj.
33. člen
(obramba)
Na odseku trase plinovoda M3/1 od Kalc do prečkanja
hitre ceste H4 Vipava–Ajdovščina se za potrebe obrambe zagotovi rezervacija dveh optičnih vlaken v kabelski kanalizaciji
za optični kabel s priključki in odcepi, ki se določijo v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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34. člen
(varstvo pred požarom)

Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
se izdela študija požarne varnosti.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
35. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, se
lahko izvedejo po naslednjih etapah:
– posamezni deli trase plinovoda z vsemi pripadajočimi
ureditvami ob trasi plinovoda,
– posamezne sekcijske zaporne postaje,
– SOČP-M3/1 Ajdovščina,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, odstranitve oziroma začasne prestavitve drugih
objektov ter ureditve, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih
prostorskih ureditev,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dopolnitev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov skladno
z ugotovitvami monitoringa.
(2) Ureditve se lahko izvedejo posamezno ali sočasno, biti
pa morajo sklenjene funkcionalne celote.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
36. člen
(monitorning)
(1) Investitor zagotovi celosten načrt za izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem plinovoda M3/1, kot je
določeno v poročilu o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo
monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec plinovoda.
(2) Med gradnjo se zagotovijo naslednji monitoringi:
– emisij snovi v zrak,
– geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih
vrednot,
– stanja na gradbišču z vidika negativnih vplivov na tla in
podzemno vodo,
– del v vodotokih in na vodovarstvenih območjih (prisotnost mineralnih olj, motnost in mikrobiološke analize ter
hidrogeološki nadzor),
– kakovosti in izdatnosti vodnih virov (vodni vir Vipava in
lokalno zajetje Ročka) med gradnjo na vodovarstvenih pasovih
oziroma vplivnem območju nad zajetji in ob njih,
– območij ohranjanja narave,
– hrupa,
– s področja ohranjanja kulturne dediščine,
– na kmetijskih zemljiščih,
– del v gozdovih,
– gradbenih odpadkov.
(3) Med obratovanjem se zagotovijo naslednji monitoringi:
– kakovosti in izdatnosti vodnih virov,
– del v vodotokih in na vodovarstvenih območjih (hidrogeološki nadzor) pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih,
– območij ohranjanja narave,
– sanacijskih zasaditev,
– oddajanja nevarnih odpadkov (nastalih pri čiščenju plinovoda),
– kakovosti kmetijskih zemljišč.
(4) Pri odstopanju od dovoljenih vrednosti med gradnjo ali
obratovanjem plinovoda M3/1 se zagotovijo naslednji dodatni
zaščitni ukrepi:
– dodatne prostorske, gradbene in tehnične rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
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– sanacije poškodb,
– spremembe rabe prostora ali objektov in
– drugi ukrepi skladno s predpisi, ki urejajo posamezno
področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(5) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno
upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kadar je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodita ter
uskladita z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah
stanja sestavin okolja se zagotovi najmanj toliko točk nadzora,
da se o stanju sestavin okolja pridobi utemeljena informacija.
Točke monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Ugotovitve monitoringa so javne in investitor poskrbi
za dostopnost podatkov.
37. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbiščni prostori in začasna odlagališča presežka
materiala, ki se ne uporabijo za neposredno zasipanje plinovoda v jarku, se uredijo v delovnem pasu na območju državnega
prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih
območjih zunaj območij kulturne dediščine in čim dlje od vodotokov. Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijo
tal tako, da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih
objektov in zemljišč.
(2) Pri gradnji nastali presežek materiala zaradi zemeljskega izkopa in sanacije plazu pod Višnjami, ki ga ni mogoče
uporabiti za zasipanje plinovoda, se razgrne v delovnem pasu
na območju odstranjene rodovitne zemlje, preostanek pa odloži
v skladu s predpisi na urejena odlagališča.
(3) Za prevozne poti do gradbišč se uporabljajo obstoječe
državne in občinske ceste ter gozdne prometnice. Prevozne
poti do gradbišč se določijo tako, da kar najbolj potekajo zunaj
stanovanjskih naselij.
(4) Za morebitno nesrečo z onesnaževali na območju gradnje se izdela poslovnik za takojšnje ukrepanje, s katerim se določijo pravočasni intervencijski posegi za preprečitev onesnaženja
tal in voda oziroma njihovo sanacijo. Vsa začasna skladišča in
pretakališča goriva, olja in maziva ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.
(5) Na gradbišču se brez nadzora ne sme uporabljati
material, ki vsebuje škodljive snovi.
(6) Po gradnji se vse površine sanirajo do enakega stanja
in kakovosti kot pred gradbenim posegom oziroma skladno s
prikazom ureditve delovnega pasu iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: detajli – karakteristični prečni prerez
plinovoda z delovnim pasom, list 2.3.2.
38. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v 36. in 37. členu,
so obveznosti investitorja tudi:
– pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi na območje objektov in naprav ter v njihove
varovalne pasove,
– pravočasno seznaniti in obvestiti prebivalstvo o začetku
in načinu izvajanja gradbenih del in morebitnih omejitvah prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo,
– seznaniti prebivalstvo ob plinovodu s pravili in postopki,
ki jih je treba upoštevati med gradnjo in obratovanjem,
– ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po
končani gradnji pa odpraviti morebitne poškodbe na njih,
– zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko oskrbo objektov,
– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč,
– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa
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po gradnji odpraviti in ceste vrniti v enako stanje in kakovost
kot pred gradbenim posegom,
– pred začetkom del zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov ali pa prevoz ter njihovo predelavo
in odstranjevanje.
(2) Investitor pripravi ustrezne razmejitve, izroči potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za
primopredajo vseh gozdnih zemljišč in gospodarske javne
infrastrukture ter grajenega javnega dobra, ki jih v skladu s
predpisi o javni infrastrukturi investitor plinovoda ne prevzame v upravljanje.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
39. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju energetskih, geoloških, hidroloških,
hidrotehničnih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo z oblikovalskega, energetsko-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika primernejše tehnične rešitve, ki upoštevajo zadnje stanje
tehnike in omogočajo gospodarnejšo rabo prostora.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati
načrtovane podobe območja, ne smejo poslabšati bivalnih in
delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali
na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi
koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni
soglasodajalci, v pristojnosti katerih posegajo.
(3) Med gradnjo je dopustno izvesti dodatne zaščitne
gradbenotehnične podporne ukrepe, hidrotehnične ukrepe in
ureditve gospodarske javne infrastrukture, če se izkaže, da je
to potrebno.
(4) Dopustna odstopanja pri velikosti sekcijskih zapornih
postaj in SOČP-M3/1 Ajdovščina so do 10 m pri tlorisnih gabaritih, lokacijsko pa se lahko prestavijo vzdolž linije plinovoda
M3/1. Pri določitvi parcel za nadzemne objekte plinovoda M3/1
in stalne dostopne poti so dopustna odstopanja v obsegu nenatančnosti zemljiškokatastrskega prikaza na posameznem
območju glede na analizo zemljiškokatastrskih podatkov. Dopustna odstopanja pri širini delovnega pasu so do meje območja
državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe. Začasne
dostopne poti in začasne prestavitve objektov se lahko v dogovoru z lastniki zemljišč prilagodijo stanju na terenu. Pri vseh
navedenih dopustnih odstopanjih je treba upoštevati pogoje iz
prvih štirih odstavkov tega člena.
XI. NADZOR
40. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za prostor.
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XII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
41. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje
prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena
te uredbe so na območju državnega prostorskega načrta iz
4. člena te uredbe dopustni opravljanje kmetijskih in gozdarskih
dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukrepov
pred škodljivim delovanjem voda in ukrepov za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vzdrževanje, rekonstrukcija in
odstranitev obstoječih objektov, pri čemer se njihova namembnost ne spreminja, zunanja ureditev dvorišč in dostopnih poti
ter vse druge dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati v skladu z
merili in pogoji te uredbe.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se
zaradi njih ne poslabšajo razmere za ureditve, ki so predmet
državnega prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati upravljavec prenosnega plinovodnega omrežja.
42. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da
so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec
(Logaške novice, št. 10/12, Uradni list RS, št. 97/12, Logaške
novice, št. 12/12 in 7/13),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10 in 79/12),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava
(Uradni list RS, št. 9/14),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Ajdovščina za
območje občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97 in 9/98,
Uradni list RS, št. 87/99, 17/03 in 96/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 1/98, Uradni list RS, št. 92/05,
108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11 in 14/12; kartografski del:
Uradni list RS, št. 96/04).
43. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-28/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-2550-0110
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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2394.

Uredba o spremembah Uredbe o posegih
v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje

Na podlagi četrtega odstavka 51. člena in devetega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o posegih v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje
1. člen
V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14), se v drugem
odstavku 3. člena druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– iz prvega odstavka prejšnjega člena ali iz prejšnjega
odstavka, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti, sestave, načina ali obdobja
obratovanja naprave, rabe surovin ali energije, in bi lahko imela
pomembne škodljive vplive na okolje;«.
Peti odstavek 3. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje,
s katerim se načrtuje izkoriščanje mineralnih surovin kot poseg
v prostor.«.
3. člen
V Prilogi 1 se v vrstici z oznako:
– A.III.1 besedilo »če znaša površina nad 100 ha, ali zmogljivost vsaj 10 milijonov m3 ali 100 l/s« nadomesti z besedilom
»če znaša površina nad 100 ha in zmogljivost vsaj 10 milijonov
m3 ali več ali povprečno letno 100 l/s ali več«;
– A.V.2 besedilo »z najmanj 10.000 mesti za drugo perutnino, razen A.V.1« nadomesti z besedilom »z najmanj 10.000
mesti za perutnino«;
– B.6 besedilo »Pridobivanje drugih mineralnih surovin
razen B.2, B.3 in B.4, za katero se podeli rudarski koncesijski
akt« nadomesti z besedilom »Izkoriščanje mineralnih surovin,
razen B.2, B.3 in B.4«;
– D.IV.1.1 besedilo »drugi cevovodi za transport zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na
objekte gospodarske javne infrastrukture nad 1 km16« nadomesti z besedilom »D.IV.1.1 drugi cevovodi za transport
zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen priključkov
na objekte javne infrastrukture, nad 1 km16«;
– D.IV.3 besedilo »Sistemi daljinskega ogrevanja z zmogljivostjo vsaj 1 MW/h, razen gradnje posameznih priključkov17« nadomesti z besedilom »Sistemi daljinskega ogrevanja
z zmogljivostjo vsaj 1MW, razen gradnje posameznih priključkov17«;
– E.I.1.3 besedilo »ko gre za nenevarne odpadke in
zmogljivost znaša najmanj 3 t na uro« nadomesti z besedilom
»ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša manj kot
100 t na dan«;
– E.I.2.2 besedilo »nenevarnih odpadkov 100 t ali več na
dan*« nadomesti z besedilom »nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo najmanj 100 t na dan ali več*«;
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– E.I.2.3 besedilo »nenevarnih odpadkov najmanj 50 t na
dan« nadomesti z besedilom »nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo najmanj 50 t na dan«;
– E.I.3.2 besedilo »ko gre za nenevarne odpadke in
skupna zmogljivost znaša 25.000 t ali dnevna zmogljivost odlaganja 10 t« nadomesti z besedilom »ko gre za nenevarne
odpadke in skupna zmogljivost znaša najmanj 25.000 t ali
dnevna zmogljivost odlaganja najmanj 10 t«;
– E.I.7.4 besedilo »ko gre za nenevarne odpadke in
zmogljivost znaša manj kot 30.000 t na leto ali vsaj 10 t na
dan« nadomesti z besedilom »ko gre za nenevarne odpadke
in zmogljivost znaša manj kot 30.000 t na leto in vsaj 10 t na
dan«;
– E.I.11 besedilo »Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj
z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami
(kanalizacija) z dolžino vodov nad 500 m, razen priključkov27«
nadomesti z besedilom »Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami
ali padavinskimi vodami (kanalizacija) dolžine vodov nad 5.000
m, razen priključkov27«;
– E.I.12 besedilo »Industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 10.000 m3 odpadnih vod na dan28«
nadomesti z besedilom »industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja vsaj 50 m3 odpadnih vod na dan28«;
– E.II.5 besedilo »Akvadukti30 in daljinski vodovodi31 dolžine vsaj 10 km« nadomesti z besedilom »Akvadukti30 in daljinski
vodovodi31 dolžine vsaj 10 km in najmanj 150 l/s«;
– E.II.5.1 besedilo »drugi akvadukti in daljinski vodovodi
ter vodovodi dolžine vsaj 1 km« nadomesti z besedilom »Drugi
akvadukti dolžine vsaj 1 km in daljinski vodovodi32 ter vodovodi
dolžine vsaj 5 km«;
– H.1 besedilo »Smučišče, ki zahteva krčitev gozda ali
drugo trajno spremembo rabe zemljišča, izvedbo gradbenih del
ali drugačno preoblikovanje morfologije zemljišča, ali s smučarsko progo dolžine nad 5 km, na površini 50 ha ali na nadmorski
višini nad 1500 m (zgornja točka)« nadomesti z besedilom
»Smučišče in tekaške proge, ki zahtevajo krčitev gozda ali drugo trajno spremembo rabe zemljišča, izvedbo gradbenih del ali
drugačno preoblikovanje morfologije zemljišča, ali s smučarsko
progo dolžine nad 5 km, na površini 50 ha ali na nadmorski
višini nad 1500 m (zgornja točka)«;
– H.1.1 besedilo »druga smučišča in smučarske proge,
razen tekaških, če ne zahtevajo krčitve gozda ali druge trajne
spremembe rabe zemljišča, izvedbe gradbenih del ali drugačnega preoblikovanja morfologije zemljišča« nadomesti z besedilom »druga smučišča in smučarske proge, če ne zahtevajo
krčitve gozda ali druge trajne spremembe rabe zemljišča, izvedbe gradbenih del ali drugačnega preoblikovanja morfologije
zemljišča«.
4. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-31/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-2550-0134
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga
»Priloga 3
Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka
(Ime/ime in priimek ter
sedež/naslov vlagatelja
zahteve)
Agencija Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
Zadeva:

(navedba nameravanega posega v okolje )
Zahteva za ugotovitev, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti
presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

Datum:

Nosilec nameravanega posega v okolje1
če je vlagatelj pravna oseba:
firma

če je vlagatelj fizična oseba:
Ime, priimek

matična številka
sedež

poštni naslov

Ime, priimek odgovorne osebe

e-naslov

e-naslov

telefonska številka

telefonska številka
Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nosilca v predhodnem postopku (s priloženim pooblastilom)
če je zastopnik pravna oseba:
če je zastopnik fizična oseba:
firma
Ime, priimek
matična številka
sedež

poštni naslov

ime, priimek odgovorne osebe

e-naslov

e-naslov

telefonska številka
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1.
1.a

2.

2.a

2.b
2.c

3.b
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8.a
9.
9.a
9.b
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Splošno o nameravanem posegu
Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?
Da, vrsta (tip) objekta po predpisih o gradnji objektov:
Ne
Ne vem
Navedite vrsto objekta po predpisih o graditvi objektov:
Zakon o graditvi objektov, Uredba o klasifikaciji vrst
objektov in objektih državnega pomena.
Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti katero drugo dovoljenje, razen
gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje, ali soglasje, projektne pogoje, strokovno
mnenje)?
Ne
Ne vem
Da, vrsta dovoljenja ali predpis, na podlagi katerega se
dovoljenje zahteva – navedite že pridobljene vrste
dovoljenj in tiste, ki še boste pridobili v prihodnje:
Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?
Da, datum in naslov pogodbe ter imena pogodbenih
Ne
strank:
Da, naslov in št. razpisa:

Ne
Ali je bila izvedba posega načrtovana z načrtom/programom, ki je bil sprejet na podlagi
predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki,
prometu ali varstvu okolja?
DA
NE
Ne vem
Če DA, ime in leto sprejema načrta/programa ter ime organa, ki ga je sprejel
Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?
Da, številka soglasja:
Ne
Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje,
ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?
Da, številka dovoljenja:
Ne
Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo
izdano okoljevarstveno soglasje?
Da, številka dovoljenja in ime organa, ki ga je izdal:
Ne
Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje (drugo
soglasje ali projektni pogoji ali strokovno mnenje), ni pa bilo izdano okoljevarstveno
soglasje?
Da, številka dovoljenja in ime organa, ki ga je izdal:
Ne
Opis nameravanega posega2 v okolje
Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):
Navedite tudi obstoječo dejansko rabo prostora.
Podrobnejši podatki o nameravanem posegu
zap. št. tip/namembnost objekta okvirne dimenzije3 proizvodnja/ dejavnost:
moč/zmogljivost

1
2
3
Itd.
9.c
Drugo4
Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg.
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Možni vplivi
nameravanega
posega na okolje
emisije onesnaževal v
zrak
emisije toplogrednih
plinov
emisije snovi v vode
odlaganje/izpusti snovi
v tla
nastajanje odpadkov
hrup
radioaktivno sevanje
elektromagnetno
sevanje
sevanje svetlobe v
okolico
segrevanje
ozračja/vode
smrad
vidna izpostavljenost
vibracije
sprememba rabe tal
sprememba vegetacije
eksplozije
fizična sprememba/
preoblikovanje
površine
raba vode
drugo (navedi)1
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DA/NE in obrazložitev5

gradnja/obratovanje (dva stolpca)

11.

Območje in lega nameravanega posega
Občina/e:

12.

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane:

13.

Naslov (kraj, ulica, h. št.), če je znan:

14.

Geografski opis lege v prostoru:

15.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

16.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo
nameravanega posega na pregledni karti v merilu
A4 ali A3
Ne, ker je karta s podatki o lokaciji sestavni del
priložene dokumentacije

16.a

1

Da

Navedite, če območje nameravanega posega vpliva na katerokoli od zakonsko opredeljenih varstvenih območij, kot so Natura
2000, vodovarstveno, kulturna dediščina, in druga zakonsko opredeljena varstvena območja.
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17.

17.a

18.

18.a
18.b
18.c
18.d
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Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali
istovrstni posegi v okolje?
Da
Ne
Ne vem
Če DA, kje in kateri?

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem
posegu (označi):
Označite v polju z »x«, če je priložena skica ali druga vrsta priloge.
skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000
podatki o melioraciji
rudarski projekt
predlog rudarskega koncesijskega akta
študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog
državnega prostorskega načrta ali pobuda
drugo2
ODGOVORNA OSEBA (navesti ime in priimek)
podpis odgovorne osebe

Priloge (kot v besedilu)
V primeru plačila upravne takse (v višini 22,66 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z
imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:
račun št.:
0110 0100 0315 637,
sklic: 11 25518-7111002-004354xx3.
Poslati na naslov:
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki
1

V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno
navesti njihovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.
2
Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov,
dejavnosti zajema, in glede na to, v kateri fazi je projekt.
3
Število podzemnih in nadzemnih etaž, tlorisni in višinski gabariti, min./maks.
4
Navedite opombe in razlago, ki lahko podkrepijo podatkovne navedbe v preglednici.
5
Pri izpolnjevanju preglednice ne odgovarjajte samo z da in ne, ampak navedite poleg
odgovora še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliv gre in ali bo ta
manjši ali večji, lahko navedete tudi količine, če so znane. Priporoča se, da odgovorite na vse
navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave
oziroma po izvedbi posega.

2
3

Navedite, katera druga dokumentacija je še priložena (ime in datum izdelave).
Navesti je treba ustrezno letnico.«.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju
z embalažo in odpadno embalažo
1. člen
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr.
in 18/14) se v 3. členu na koncu 34. točke pika nadomesti s
podpičjem in doda nova 35. točka, ki se glasi:
»35. redno prevzemanje odpadne embalaže je prevzemanje odpadne embalaže, s katerim se zagotovi, da se z
vso odpadno embalažo ravna v skladu s hierarhijo ravnanja
z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, in zaradi katerega
osebam, ki imajo v skladu s prvim odstavkom 26. člena te
uredbe sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno
embalažo, niso povzročeni stroški, ki niso opredeljeni v prikazu osnov za tarifo obračunavanja storitev iz tretje alineje
41. člena te uredbe.«.
2. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora družbi za ravnanje z
odpadno embalažo iz prvega odstavka 26. člena te uredbe (v
nadaljnjem besedilu: družba za ravnanje z odpadno embalažo)
oddajati vso odpadno embalažo, ki je:
– zbrana kot ločeno zbrana frakcija v zbiralnicah ločenih
frakcij,
– zbrana kot ločeno zbrana frakcija v zbirnih centrih iz
17. člena te uredbe in
– izločena iz mešanih komunalnih odpadkov v centrih za
obdelavo komunalnih odpadkov.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvajalec javne službe mora omogočiti družbi za
ravnanje z odpadno embalažo, da redno prevzema odpadno
embalažo v zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih
odpadkov. Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni
odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo,
mora izvajalec javne službe zagotoviti vsaki od družb za ravnanje z odpadno embalažo prevzem odpadne embalaže v deležih
iz šestega odstavka 19. člena te uredbe.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 19. člena se za prvim stavkom doda
nov drugi stavek, ki se glasi: »Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje
z odpadno embalažo, mora družba za ravnanje z odpadno
embalažo od vsakega izvajalca javne službe zagotoviti prevzem odpadne embalaže v deležih iz šestega odstavka tega
člena.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni
odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo,
deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne
službe za tekoče koledarsko leto določi Vlada Republike Slovenije s sklepom do 30. junija tekočega koledarskega leta po
metodologiji iz priloge 2B, ki je sestavni del te uredbe. Sklep
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iz prejšnjega stavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
Sedmi odstavek se črta.
4. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotavlja:
1. redno prevzemanje odpadne embalaže od izvajalcev
javne službe v zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih odpadkov,
2. redno prevzemanje odpadne embalaže v zbiralnicah ločenih frakcij, kadar se tako dogovori z izvajalcem javne službe
v skladu s petim odstavkom 19. člena te uredbe,
3. redno prevzemanje odpadne embalaže od distributerjev,
4. redno prevzemanje odpadne embalaže od končnih
uporabnikov,
5. redno prevzemanje odpadne embalaže od končnih
uporabnikov brez predhodnega dobavitelja, s katerimi je sklenila pogodbo iz 1. točke prvega odstavka 34. člena te uredbe,
6. nadaljnje ravnanje v skladu s petim odstavkom
39. člena te uredbe in
7. ravnanje z embalažo nevarnega blaga v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki.«.
5. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(obveznosti)
(1) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora na
celotnem območju Republike Slovenije zagotavljati predpisano
ravnanje za vso odpadno embalažo, ki nastane po uporabi
embalaže iz 2. člena te uredbe, razen za tisto odpadno embalažo, za katero je zagotovljeno ravnanje v skladu s 27. členom
te uredbe.
(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora od
izvajalcev javne službe prevzemati odpadno embalažo, ki je
zbrana kot ločeno zbrana frakcija v zbiralnicah ločenih frakcij in
zbirnih centrih ter je izločena iz mešanih komunalnih odpadkov
v centrih za obdelavo komunalnih odpadkov.
(3) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora od
izvajalcev javne službe redno prevzemati odpadno embalažo
iz prejšnjega odstavka v zbirnih centrih in centrih za obdelavo
komunalnih odpadkov v skladu z deleži iz šestega odstavka
19. člena te uredbe.
(4) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora redno
prevzemati odpadno embalažo od distributerjev, končnih uporabnikov in končnih uporabnikov brez predhodnega dobavitelja,
s katerimi je sklenila pogodbo iz 1. točke prvega odstavka
34. člena te uredbe.
(5) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora za vso
odpadno embalažo, ki jo prevzame v posameznem koledarskem letu, najpozneje do konca naslednjega koledarskega leta
zagotoviti nadaljnje ravnanje v skladu s hierarhijo ravnanja z
odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, ter tako, da so doseženi
okoljski cilji iz 22. člena te uredbe.
(6) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora za
prevzeto odpadno embalažo pred njeno oddajo v nadaljnje
ravnanje zagotoviti na svoje stroške sortiranje po embalažnih
materialih iz Odločbe 97/129/ES. Če mora po sortiranju iz
prejšnjega stavka oseba, ki odpadno embalažo reciklira ali
predeluje, to odpadno embalažo pred recikliranjem ali predelavo dodatno sortirati, mora družba za ravnanje z odpadno
embalažo izločene odpadke prevzeti nazaj in na svoje stroške
zagotoviti ravnanje z njimi.
6. člen
V 42. členu se v tretji alineji črtata besedilo »in obsegu«
in besedilo », ki je komunalni odpadek,«.
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V četrti alineji se črtata vejica za besedo »embalaža« in
besedilo »ki ni komunalni odpadek,«.
7. člen
Naslov poglavja »7. Komisija za embalažo in odpadno
embalažo« in 50. člen se črtata.
8. člen
Osmi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje družba za ravnanje z odpadno embalažo, če ravna
v nasprotju z določbami:
– tretjega do petega odstavka 18. člena,
– drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena,
– četrtega odstavka 24. člena,
– drugega odstavka 26. člena,
– 39. člena,
– 40. člena,
– 43. člena,
– 45. člena in
– 46. člena.«.
9. člen
Za prilogo 2A se doda nova priloga 2B, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-27/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-2550-0068
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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»PRILOGA 2B
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PRILOGA

Metodologija za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe za
tekoče koledarsko leto

1. Deleži prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe se za tekoče koledarsko leto
določijo na podlagi podatkov o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju tega koledarskega
leta, po naslednjih embalažnih materialih:
–
papir,
–
steklo,
–
plastika in kovine (mešana embalaža),
–
les.
2. Deleži prevzemanja odpadne embalaže se za posamezno koledarsko leto za posamezno družbo za
ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsak posamezni embalažni material posebej z uporabo
naslednje enačbe:
W (DROEx,emb.mat.x) = m (DROEx,emb.mat.x) / m (emb.mat.x),
pri čemer je:
–
W (DROEx,emb.mat.x): delež prevzemanja odpadne embalaže iz posameznega embalažnega
materiala, ki ga mora posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo prevzeti od vsakega
izvajalca javne službe v tekočem koledarskem letu,
–
m (DROEx,emb.mat.x): masa embalaže iz posameznega embalažnega materiala, za katero je
posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotavljala ravnanje v prvem četrtletju
tekočega koledarskega leta,
–
m (emb.mat.x) skupna masa embalaže iz posameznega embalažnega materiala, za katero so
ravnanje v prvem četrtletju tekočega koledarskega leta zagotavljale vse družbe za ravnanje z odpadno
embalažo.
3. Podatki o družbah za ravnanje z odpadno embalažo, ki v okviru skupnih sistemov ravnanja z
odpadno embalažo v tekočem koledarskem letu zagotavljajo ravnanje z odpadno embalažo, se
pridobijo iz registra varstva okolja.
4. Podatki o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju tekočega koledarskega leta, se pridobijo
iz evidence, ki jo vodi carinski organ v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Pri tem se ne upošteva masa embalaže nagrobnih sveč,
danih v promet v tem obdobju.
5. Za izračun deležev prevzemanja odpadne embalaže se uporabijo podatki iz 3. in 4. točke te
priloge.«.
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Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11,
26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14
in 6/15) se v Prilogi I za vrstico:
»

»

doda nova vrstica, ki se glasi:

B017392 Javna agencija Republike Slovenije za trženje
in promocijo turizma
(Slovenska turistična
organizacija oziroma STO)

direktor AGEN

57
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UREDBO
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06,
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10,
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13,
51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14 in 36/15) se v
13. členu 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. v Ministrstvu za zunanje zadeve:
– Direktorat za skupno zunanjo in varnostno politiko,
– Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo,
– Direktorat za zadeve Evropske unije,
– Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo;«.

«
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«.

2. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 41/12 in
108/13) se v drugem odstavku 3. člena letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Ministrstva za zunanje zadeve se s to uredbo uskladi najpozneje v treh mesecih od njene uveljavitve.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-17/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-3130-0047
Vlada Republike Slovenije

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3. člen
Ne glede na četrti in peti odstavek 6. člena uredbe se v
letu 2016 podrobnejši kriteriji ter uvrstitve delovnih mest direktorjev v plačne razrede preverijo na stanje 1. januarja 2016,
spremenjene uvrstitve pa začnejo veljati 1. marca 2016.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-3130-0040
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2397.

Stran

besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o plačah direktorjev v javnem sektorju

B017392 Javna agencija za civilno
direktor AGEN
letalstvo Republike Slovenije
(CAA)
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Uredba o spremembi Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno

2398.

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

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

UREDBO
o spremembi Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr.,
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23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14
in 39/15) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki se glasi:

Kraj

»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov

Sofija
Stockholm
Strasbourg
Šanghaj
Tbilisi
Teheran
Tel Aviv
Tirana
Tokio
Trst
Varšava
Vatikan
Vilna
Washington
Zagreb
Zugdidi
Ženeva

Kraj
Aman
Ankara
Atene
Bagdad
Beograd
Berlin
Bern
Brasilia
Bratislava
Bruselj
Budimpešta
Buenos Aires
Bukarešta
Canberra
Carigrad
Celovec
Cleveland
Dublin
Dunaj
Düsseldorf
Haag
Hamburg
Helsinki
Kabul
Jeruzalem
Kairo
Kijev
Köbenhavn
Lizbona
Ljubljana
London
Lyon
Madrid
Milano
Monošter
Moskva
München
N'Djamena
New Delhi
New York
Oslo
Ottawa
Pariz
Peking
Podgorica
Praga
Pretoria
Priština
Rim
Riad
Sarajevo
Skopje

Indeks življenjskih stroškov OZN
(LJ = 100)
1,1605
1,0123
0,9753
1,1395
1,037
1,0266
1,2963
1,1111
1
1,1358
1,037
1,0864
1
1,1044
1,0741
1,1235
1,1605
1,0123
1,1481
1,0541
1,0864
1,1014
1,0988
1,1605
1,1728
1,037
0,9506
1,1728
1,0617
1
1,2716
1,0988
1,037
1,1111
0,9877
1,1728
1,1045
1,1605
1,0988
1,2346
1,1605
1,1666
1,1481
1,1605
0,9877
0,963
1
0,9877
1,1235
1,0864
0,9506
0,9753

Indeks življenjskih stroškov OZN
(LJ = 100)
1
1,0617
1,1235
1,2593
1,0247
1,2099
1,0797
0,9506
1,1481
1,0988
0,963
1,1235
1,037
1,1827
0,9877
0,9753
1,3827
«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Limiti za nastanitev javnih uslužbencev, ki so ob uveljavitvi
te uredbe na delu v tujini, se ne glede na spremembo indeksov
življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov iz priloge
2 ne spremenijo.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 2015.
Št. 00714-19/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-3130-0048
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2399.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

Na podlagi drugega odstavka 51.e člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nacionalne
agencije Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 114/09) se v 26. členu prvi odstavek črta.
2. člen
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu uskladi način in višino plačila ter povračila stroškov za delo s tem sklepom v 30 dneh od njegove uveljavitve.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01400-1/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-3330-0013
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2400.

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

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, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra za pravosodje, št. 701-39/2014 z dne 8. 7.
2015 na 47. redni seji dne 23. 7. 2015 izdala naslednjo

Št.

2402.
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Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

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, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra za pravosodje, št. 701-39/2014 z dne 8. 7.
2015 na 47. redni seji dne 23. 7. 2015 izdala naslednjo

ODLOČBO
Maja Lajh, rojena 18. 8. 1982, se imenuje za okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70201-17/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2030-0058
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

ODLOČBO
Marko Borovnik, rojen 31. 12. 1983, se imenuje za okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70101-21/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2030-0056
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2401.

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

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, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra za pravosodje, št. 701-39/2014 z dne 8. 7.
2015 na 47. redni seji dne 23. 7. 2015 izdala naslednjo

2403.

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

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, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra za pravosodje, št. 701-39/2014 z dne 8. 7.
2015 na 47. redni seji dne 23. 7. 2015 izdala naslednjo

ODLOČBO
Irena Igerc, rojena 19. 8. 1979, se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70201-15/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2030-0059
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

ODLOČBO
Aljaž Britvič, rojen 2. 1. 1980, se imenuje za okrajnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70101-22/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2030-0057
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2404.

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

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, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije
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na predlog ministra za pravosodje, št. 701-39/2014 z dne 8. 7.
2015 na 47. redni seji dne 23. 7. 2015 izdala naslednjo

ODLOČBO
Katarina Šilec, rojena 11. 9. 1980, se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70201-16/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2030-0060
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2405.

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

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, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra za pravosodje, št. 701-39/2014 z dne 8. 7.
2015 na 47. redni seji dne 23. 7. 2015 izdala naslednjo

ODLOČBO
Andreja Zupanič, rojena 6. 5. 1980, se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70101-20/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2030-0061
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-121/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2015
EVA 2014-2330-0141
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

2407.

Pravilnik o načinu izvrševanja pooblastil
uradnih oseb Finančne uprave Republike
Slovenije in označitvi službenih vozil Finančne
uprave Republike Slovenije

Na podlagi 45. člena in za izvrševanje 37. člena Zakona o
finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o načinu izvrševanja pooblastil uradnih
oseb Finančne uprave Republike Slovenije
in označitvi službenih vozil Finančne uprave
Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način izvrševanja pooblastil iz 15.,
16., 20., 21., 22. in 37. člena Zakona o finančni upravi (Uradni
list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZFU) in označitev
službenih vozil Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Finančna uprava), ki jih uradne osebe Finančne
uprave (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) uporabljajo pri
opravljanju nalog Finančne uprave.
II. POOBLASTILA
1. Ugotavljanje identitete osebe

MINISTRSTVA
2406.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o eruka kislini

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14 in 32/15) in 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS,
št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdajata minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za zdravje

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o eruka kislini
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o eruka kislini (Uradni list RS, št. 20/04 in 61/04).

2. člen
(ugotavljanje identitete fizične osebe na drug način)
(1) Če fizična oseba, katere identiteta se preverja, nima
pri sebi ustrezne javne listine s svojo fotografijo ali se dvomi
o pristnosti javne listine, uradna oseba, če okoliščine to dopuščajo, ugotovi njeno identiteto iz obstoječih uradnih evidenc ali
s pomočjo drugih oseb ali na drugem kraju ali na način, ki ga
predlaga oseba, če je varen in razumen.
(2) Če je oseba zakrita ali zamaskirana, sme uradna
oseba pri preverjanju njene identitete zahtevati, da se odkrije.
(3) Če identitete osebe ni mogoče ugotoviti na nobenega
od načinov iz prvega in drugega odstavka tega člena, uradna
oseba zaprosi za ugotovitev njene identitete policijo.
2. Zbiranje in pridobivanje obvestil in podatkov
3. člen
(zbiranje in pridobivanje obvestil in podatkov)
(1) Če uradna oseba zbira obvestila in podatke v službenih prostorih, povabi osebe ustno, pisno, po telefonu ali
elektronski poti.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Uradna oseba lahko pridobiva podatke tudi z neposrednim zaznavanjem in opazovanjem.
3. Ugotavljanje namenske uporabe označenih energentov
in vsebnosti sredstev za označevanje energentov
4. člen
(nesodelovanje lastnika, uporabnika ali osebe, ki prodaja
energente)
(1) Če lastnik ali uporabnik motornega vozila, plovila ali
drugega motorja, drugih delov motornih vozil ali priklopnikov,
delovnih naprav ali strojev, v katerih je energent, in vsaka oseba, ki prodaja energente, ne omogoči odvzema vzorcev energentov, se lahko odvzamejo z uporabo tehničnih pripomočkov
za odpiranje ali razstavljanje. Pri odpiranju ali razstavljanju se
je treba ogibati nepotrebnih poškodb.
(2) Če lastnik, uporabnik ali oseba, ki prodaja energente
onemogoči odvzem vzorcev energentov tako, da zbeži ali se skrije
in je ni mogoče izslediti v dveh urah, se odvzem izvede v skladu s
prejšnjim odstavkom v navzočnosti dveh polnoletnih prič.
4. Zaseg listin, dokumentov, nosilcev zbirk podatkov
in stvari
5. člen
(način zasega in predčasna vrnitev)
(1) Uradna oseba zahteva od zavezanca ali druge osebe,
ki razpolaga z listinami, dokumenti, nosilci zbirk podatkov ali
stvarmi, ki jih je treba zaseči, naj jih izroči.
(2) O zasegu uradna oseba izda potrdilo z natančnim
popisom zaseženih listin, dokumentov, nosilcev zbirk podatkov
ali stvari. Če natančen popis ni mogoč, se v potrdilo vpišejo taki
podatki o zaseženih listinah, dokumentih, nosilcih zbirk podatkov ali stvareh, ki zagotavljajo njihovo istovetnost.
(3) O zahtevku za predčasno vrnitev zaseženih listin,
dokumentov, nosilcev zbirk podatkov in stvari odloči direktor
finančnega urada, kadar jih je zasegla uradna oseba finančnega urada, ali predstojnik Finančne uprave, kadar jih je zasegla
uradna oseba Generalnega finančnega urada.
6. člen
(vrnitev zaseženih listin, dokumentov, nosilcev zbirk podatkov
in stvari)
(1) Zasežene listine, dokumenti, nosilci zbirk podatkov in
stvari se vrnejo zavezancu ali drugi upravičeni osebi. O vrnitvi
zaseženih listin, dokumentov, nosilcev zbirk podatkov in stvari
uradna oseba obvesti zavezanca oziroma drugo upravičeno
osebo in jo pozove, da jih prevzame na finančnem uradu oziroma drugem kraju, na katerem se hranijo, hkrati pa jo opozori
na možnost, da se ji predmeti na njeno željo lahko dostavijo
tudi na njen sedež oziroma prebivališče.
(2) Uradna oseba o vrnitvi zaseženih listin, dokumentov,
nosilcev zbirk podatkov ali stvari izda potrdilo, ki ga podpiše
tudi zavezanec oziroma upravičena oseba. Če zavezanec oziroma upravičena oseba prevzema noče podpisati, lahko uradna oseba dokumentira vrnitev zaseženih listin, dokumentov,
nosilcev zbirk podatkov ali stvari na drug način, iz katerega je
razvidno, da so bile izročene na primernem mestu. Če se zavezanec oziroma upravičena oseba ne odzove pozivu za vrnitev
zaseženih listin, dokumentov, nosilcev zbirk podatkov ali stvari
oziroma jih ne želi prevzeti, se vrnejo na drug primeren način.
5. Vstop na zemljišča, v prostore in objekte ter njihov
pregled
7. člen
(vstop na zemljišča, v poslovne prostore in objekte ter njihov
pregled)
(1) Če zavezanec, lastnik ali posestnik poslovnega prostora, objekta ali zemljišča na kakršen koli način onemogoča
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uradni osebi vstop na zemljišča, v objekte, poslovne prostore,
ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, ter njihov ogled ali pregled, uradna oseba izjemoma
vstopi, si jih ogleda ali pregleda v navzočnosti dveh polnoletnih
prič. Vstop se opravi z uporabo tehničnih pripomočkov za odklepanje, odpiranje ali razstavljanje. Pri odklepanju, odpiranju
ali razstavljanju se je treba ogibati nepotrebnih poškodb.
(2) Če je treba nemudoma ukrepati, navzočnosti prič pa
ni mogoče takoj zagotoviti, se vstop izjemoma opravi tudi brez
njih.
(3) Do zagotovitve vstopa uradni osebi v poslovni prostor,
objekt ali na zemljišče se le ta lahko zavaruje.
6. Prepoved opravljanja dejavnosti in zapečatenje
poslovnih prostorov, dokumentov in predmetov
8. člen
(zapečatenje spletnih strani)
(1) Če uradna oseba prepove zavezancu opravljanje dejavnosti, lahko zapečati tudi spletne strani, ki jih ta uporablja pri
opravljanju dejavnosti, če je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnje kršitve zakona ali drugega predpisa, katerega
izvajanje nadzoruje.
(2) Zapečatenje spletnih strani iz prejšnjega odstavka se
v skladu s prvim odstavkom 37. člena ZFU izvede z odredbo
ponudniku storitev informacijske družbe, s katero se omeji
dostop do spletnih strani, ki jih zavezanec uporablja pri opravljanju dejavnosti.
(3) Uradna oseba lahko v primerih iz prejšnjega odstavka
naloži ponudniku storitev informacijske družbe tudi objavo obvestila o zapečatenju.
III. ZAPISNIK IN URADNI ZAZNAMEK
9. člen
(zapisnik o izvedbi posameznega ukrepa)
Pooblaščena uradna oseba sestavi zapisnik o poteku in
vsebini posameznih ukrepov, in sicer o:
– razgovoru, opravljenem z vabljeno osebo;
– ugotavljanju namenske uporabe označenih energentov
in vsebnosti sredstev za označevanje energentov;
– pregledu zemljišč, prostorov ali objektov;
– pečatenju poslovnih prostorov, poslovnih knjig in druge
dokumentacije;
– v drugih primerih, če je potrebno.
10. člen
(uradni zaznamek)
O drugih izvedenih ukrepih in manj pomembnih dejanjih
uradna oseba sestavi uradni zaznamek.
IV. OZNAČITEV SLUŽBENIH VOZIL FINANČNE UPRAVE
11. člen
(splošno)
Uradne osebe uporabljajo pri opravljanju nalog Finančne
uprave naslednja službena vozila:
– specialna vozila,
– službena vozila s prednostjo,
– druga službena vozila: vodna plovila, civilna in druga
vozila (npr. kolesa).
12. člen
(oznake službenih vozil Finančne uprave)
Službena vozila s prednostjo, specialna vozila in vodna
plovila imajo na bočnih straneh napis »FINANČNA UPRAVA«,
znak Finančne uprave in posebne odsevne nalepke. Službena
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vozila s prednostjo imajo napis »FINANČNA UPRAVA« tudi na
pokrovu motorja in zadnji strani (vratih prtljažnika).
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Vozila iz 12. člena tega pravilnika so lahko označena z
napisi in znaki iz 2. člena Pravilnika o postopku, po katerem
pooblaščene uradne osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v cestnem in vodnem prometu (Uradni list RS,
št. 76/01, 67/07 in 25/14 – ZFU) do najkasneje 31. decembra
2018.

ljati:

14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporab-

– Odredba o uporabi znaka davčne službe na službenih
avtomobilih (Uradni list RS, št. 98/09 in 25/14 – ZFU) in
– Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih
uradnih oseb carinske službe (Uradni list RS, št. 109/10 in
25/14 – ZFU).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-246/2015/44
Ljubljana, dne 22. julija 2015
EVA 2013-1611-0199
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
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3. člen
(nošenje orožja v uniformi in civilni obleki)
(1) Uradna oseba, ki opravlja naloge v uniformi, nosi
orožje v torbici, ki je nameščena na posebnem službenem pasu
za nošenje orožja.
(2) Uradna oseba, ki opravlja naloge v civilni obleki, nosi
orožje v torbici na hlačnem pasu ali v torbici za prikrito nošenje
orožja.
(3) Uradna oseba lahko v primerih, ko ni mogoče nositi
orožja v torbici v skladu z drugim odstavkom tega člena, nosi
orožje tudi na drug način, ki omogoča učinkovito in varno
uporabo.
4. člen
(prevoz orožja)
Prevoz orožja Finančne uprave opravljajo uslužbenci Finančne uprave na podlagi naloga ali drugega pisnega akta
predstojnika Finančne uprave ali direktorja finančnega urada,
iz katerega so razvidni vrsta in količina orožja, relacija in namen
prevoza.
5. člen
(skrbniki orožja)
Predstojnik Finančne uprave določi uslužbence na Generalnem finančnem uradu in finančnih uradih, ki skrbijo za
nabavo, prevzemanje, izdajanje, hrambo in vzdrževanje orožja,
ter vodijo predpisane evidence (v nadaljnjem besedilu: skrbnik
orožja).
6. člen
(hramba in vzdrževanje)

(vsebina)

(1) Uradne osebe in skrbniki orožja orožje vzdržujejo in
hranijo v skladu s pravilnikom, ki ureja tehnične pogoje varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, pravili stroke in navodili
proizvajalca, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
(2) Orožje se hrani v prostorih Finančne uprave v kovinskih omarah. Prostori morajo biti zavarovani pred dostopom
nepooblaščenih oseb in pred drugo nevarnostjo ali zlorabo.
(3) Uradna oseba sme izjemoma, če je to potrebno zaradi
načina opravljanja nalog, hraniti orožje doma. Hrambo orožja
na domu odobri vodja organizacijske enote. Uradna oseba
orožje, ki ga hrani na domu, ustrezno zavaruje pred tatvino,
dostopom neupravičenih oseb in pred drugo obliko zlorabe ali
nevarnosti.
(4) Orožje najmanj enkrat na dve leti strokovno tehnično
pregleda strokovna oseba ali organizacija, ki je pooblaščena s
strani Finančne uprave.
(5) Orožje, ki ga nima v uporabi posamezna uradna oseba, se konzervira in shrani ločeno od preostalega orožja.

Ta pravilnik ureja nošenje, hrambo in vzdrževanje strelnega orožja in streliva (v nadaljnjem besedilu: orožje) v Finančni
upravi Republike Slovenije.

(izločitev orožja)

2408.

Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju
orožja v Finančni upravi Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o finančni
upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja
v Finančni upravi Republike Slovenije
1. člen

2. člen
(nošenje orožja)
(1) Uradna oseba, ki je pooblaščena za uporabo orožja
(v nadaljnjem besedilu: uradna oseba), nosi orožje v skladu
s pravili stroke. Pravila stroke so se kot posebno znanje in
veščine izoblikovala v praksi ter jih uradne osebe usvojijo na
usposabljanjih in izpopolnjevanjih po programu iz dvanajstega
odstavka 28. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS,
št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZFU).
(2) Uradna oseba nosi orožje pri opravljanju nalog Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Finančna uprava) in v primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega
pravilnika tudi na redni poti na delo oziroma z dela.
(3) Vodja organizacijske enote lahko odredi, da uradna
oseba pri opravljanju posameznih nalog ne nosi orožja, če ni
ogrožena njena varnost.

7. člen
Uradna oseba oziroma pooblaščena strokovna oseba ali
organizacija iz četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki
ugotovi, da orožje ni tehnično brezhibno, ga takoj izloči in preda
v hrambo skrbniku orožja.
8. člen
(začasni odvzem orožja)
(1) Vodja organizacijske enote lahko uradni osebi takoj
začasno odvzame orožje, če obstajajo razlogi za sum, da so
se pri uradni osebi pojavile okoliščine, zaradi katerih ni zmožna
opravljati nalog Finančne uprave ali zaradi katerih bi lahko
prišlo do ogrožanja varnosti in življenja ljudi ter v primerih iz
92. člena v zvezi z 42. členom ZFU, do izdaje sklepa o odvzemu pravice izvrševati pooblastila uradni osebi. Začasno odvzeto orožje se hrani v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega
pravilnika, pri čemer se uradni osebi, ki je bilo orožje začasno
odvzeto, dostop do orožja onemogoči.

Uradni list Republike Slovenije
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(2) Vodja organizacijske enote v primeru iz prejšnjega odstavka izda potrdilo o odvzemu orožja uradni osebi in direktorju
finančnega urada predlaga izdajo odredbe o ugotavljanju obstoja razlogov za sum iz prejšnjega odstavka oziroma uvedbo
disciplinskega ali drugega postopka.
(3) Če so okoliščine iz prvega odstavka tega člena prenehale, o vračilu začasno odvzetega orožja odloči direktor
finančnega urada.

in vodna plovila, kot so opredeljena v pravilniku, ki ureja način
izvrševanja pooblastil uradnih oseb Finančne uprave Republike
Slovenije.

9. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o nošenju in uporabi orožja v carinski službi (Uradni
list RS, št. 111/00 in 25/14 – ZFU), razen v delu, ki ureja uporabo orožja.

(1) Za ustavljanje prevoznih sredstev v cestnem prometu
uradna oseba uporablja lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe, lopar za urejanje prometa z lastnim virom
svetlobe, ročno svetilko in svetlobno tablo.
(2) Na loparju za urejanje prometa je prometni znak za
izrecne odredbe v skladu s predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah.
(3) Uradna oseba pri ustavljanju uporablja tudi triopan
znak, v skladu s predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in
prometno opremo na cestah. V nočnem času se na vrh triopana
namesti rumena utripajoča luč.

10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-245/2015/28
Ljubljana, dne 22. julija 2015
EVA 2015-1611-0004
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

2409.

Pravilnik o načinu izvajanja določb
o pooblastilih uradnih oseb Finančne uprave
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o finančni
upravi (Uradni list RS, št. 25/14) minister za finance, v soglasju
z ministrico za notranje zadeve, izdaja

PRAVILNIK
o načinu izvajanja določb o pooblastilih uradnih
oseb Finančne uprave Republike Slovenije
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način izvajanja 23., 24., 25., 26., 27.
28., 32., 33., 34., 35. in 36. člena Zakona o finančni upravi
(Uradni list RS, št. 25/14, v nadaljnjem besedilu: ZFU).
1. PREGLED NAPRAV, BLAGA IN DRUGIH STVARI
2. člen
(pregled naprav, blaga in drugih stvari)
Uradna oseba Finančne uprave Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: uradna oseba) lahko opravi pregled postrojev, naprav, delovnih sredstev, napeljav, blaga, snovi in
drugih stvari neposredno, z uporabo tehnične opreme iz drugega odstavka 38. člena ZFU ali z uporabo posebej izurjenih
službenih psov.

2.2. Ustavljanje prevoznih sredstev v cestnem prometu
4. člen
(oprema za ustavljanje)

5. člen
(ustavljanje prevoznih sredstev)
(1) Uradna oseba pred krajem, na katerem ustavlja prevozna sredstva, na vidno mesto na robu vozišča postavi triopan
znak. Pri ustavljanju pazi, da čim manj ovira promet, da vozniku omogoči zadosti prostora za varno ustavitev prevoznega
sredstva zunaj vozišča in da pri tem ne ogroža preostalih
udeležencev v prometu.
(2) Uradna oseba pri ustavljanju prevoznih sredstev čez
uniformo nosi brezrokavnik živo rumene barve z odsevnimi
trakovi in napisom »FINANČNA UPRAVA« na hrbtni strani ali
rumeno odsevno bundo, ki je del uniforme.
6. člen
(ustavljanje prevoznih sredstev med vožnjo)
(1) Uradna oseba lahko prevozna sredstva med vožnjo
ustavlja tudi z uporabo svetlobne table, nameščene v službenem vozilu. Pri tem s službenim vozilom zapelje pred vozilo, ki
ga želi ustaviti, in na svetlobni tabli izmenično izpiše odredbi
»STOP – FINANČNA UPRAVA« in »SLEDITE MI« ali »STOP –
FINANCIAL ADMINISTRATION« in »FOLLOW ME«.
(2) Voznik mora slediti označenemu službenemu vozilu
do najbližjega kraja, na katerem je mogoče varno ustaviti zunaj
vozišča.
2.3 Ustavljanje prevoznih sredstev v vodnem prometu
7. člen
(splošno)
Uradna oseba ustavlja prevozna sredstva v vodnem
prometu (v nadaljnjem besedilu: plovila), ki se nahajajo v
teritorialnem morju in drugih mejnih vodah Republike Slovenije, z uporabo svetlobnih in zvočnih naprav, vgrajenih
v vodna plovila, kot so opredeljena v pravilniku, ki ureja
način izvrševanja pooblastil uradnih oseb Finančne uprave
Republike Slovenije.
8. člen
(ustavljanje plovil v vodnem prometu)

2. USTAVLJANJE PREVOZNIH SREDSTEV
2.1 Splošno
3. člen
(uporaba službenih vozil s prednostjo in vodnih plovil
pri ustavljanju)
Pri ustavljanju prevoznih sredstev v cestnem in vodnem
prometu uradna oseba uporablja službena vozila s prednostjo

(1) Če uradna oseba pri izvrševanju pooblastil na morju
opazi plovilo brez zastave ali s sumljivo zastavo, ga na primeren način pozove, naj pokaže zastavo, po potrebi pa tudi,
naj sporoči ime plovila, pristanišče, v katerem je prijavljeno,
pristanišče, iz katerega prihaja, in smer plovbe.
(2) Če plovilo ne pokaže zastave, ali če ne sporoči zahtevanih podatkov, ali če so razlogi za sum, da je bila na plovilu
ali z njim storjena kršitev predpisov iz pristojnosti Finančne
uprave, uradna oseba da poveljniku plovila znak, naj ustavi.
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Ustavitev plovila pomeni zmanjšanje njegove hitrosti na minimum, ki še zagotavlja varno plovbo, na zahtevo uradne osebe
pa tudi izključitev pogonskega sistema.
(3) Znak za ustavitev plovila se daje z vidnim ali zvočnim signalom (znaki mednarodnega signalnega kodeksa,
naprava za dajanje zvočnih znakov, modra rotacijska luč,
megafon ali piščalka) z razdalje, ki omogoča, da ga s plovila
lahko vidijo oziroma slišijo. Ustna odredba uradne osebe
(po megafonu) se glasi »USTAVITE PLOVILO, FINANČNA
UPRAVA« in uradna oseba jo trikrat ponovi, v angleškem in
slovenskem jeziku.
(4) Preden uradna oseba da plovilu znak, naj se ustavi,
ugotovi zemljepisni položaj plovila. Zemljepisnega položaja
ni treba ugotavljati, kadar se plovilo ustavi v priobalnem
pasu. V tem primeru se ta položaj določi opisno.
3. PREGLED IN PREISKAVA PREVOZNIH
IN PRENOSNIH SREDSTEV
9. člen
(izstop potnikov in voznika)
Uradna oseba lahko zahteva od lastnika ali uporabnika
prevoznega sredstva in potnikov, da izstopijo in se umaknejo
od prevoznega sredstva na primerno razdaljo, ki ji omogoča,
da lahko nemoteno opravi pregled ali preiskavo prevoznega sredstva. Uradna oseba opozori voznika, naj stori vse
potrebno, da se prevozno sredstvo ne bi samo premaknilo
z mesta.
10. člen
(pregled in preiskava prevoznega in prenosnega sredstva)
Pri pregledu prevoznega ali prenosnega sredstva se
lahko pregledajo tudi stvari in prtljaga, ki so v njem, tako da
se stvari in prtljaga fizično premikajo ter se brez uporabe
posebnega orodja in tehničnih pripomočkov odpirajo ali pa
se fizično premikanje in odpiranje zahtevata od lastnika ali
uporabnika prevoznega ali prenosnega sredstva.
4. VARNOSTNI PREGLED
11. člen
(varnostni pregled)
Varnostni pregled se opravlja neposredno ali z uporabo
tehnične opreme za odkrivanje orožja in drugih nevarnih
predmetov ali snovi.
5. PREGLED OSEB
12. člen
(splošno)
(1) Uradna oseba opravi pregled osebe v ločenem
prostoru in brez navzočnosti drugih oseb.
(2) Oseba lahko zahteva, da je pri pregledu navzoča
polnoletna priča, s čimer jo uradna oseba seznani. Glede na
okoliščine lahko prisotnost priče odredi tudi uradna oseba,
če oseba, ki se pregleduje, s tem soglaša. Priča mora biti
istega spola kakor oseba, ki se pregleduje.
13. člen
(uporaba tehnične opreme in službenih psov)
Uradna oseba lahko opravi pregled osebe tudi z uporabo tehnične opreme, kot so rentgen, detektor kovine, detektor drog in podobno, ali posebej izurjenih službenih psov za
odkrivanje prepovedanih drog, tobaka in tobačnih izdelkov
ter drugih stvari.

Uradni list Republike Slovenije
6. PRISILNA SREDSTVA
14. člen
(uporaba prisilnih sredstev)
Uradna oseba uporablja prisilna sredstva v skladu z določbami ZFU, tem pravilnikom, pravili stroke in navodili proizvajalca. Pravila stroke so se kot posebno znanje in veščine
izoblikovala v praksi ter jih uradne osebe usvojijo na usposabljanjih in izpopolnjevanjih.
15. člen
(pomen izrazov)
(1) Upiranje je vsako aktivno ali pasivno ravnanje, s katerim oseba uradni osebi onemogoča izvršitev pooblastil.
(2) Pasivno upiranje je neupoštevanje opozorila uradne
osebe oziroma onemogočanje izvršitve njenih pooblastil na
podlagi ravnanja osebe (oseba se usede, uleže, obrne stran,
se prime za predmet ali objekt ali drugo podobno ravnanje).
(3) Aktivno upiranje je upiranje z uporabo orožja, orodja,
drugih predmetov, sredstev ali s telesno silo, pri čemer namerava oseba, ki se upira, uradni osebi preprečiti izvršitev pooblastil. Za aktivno upiranje se štejejo tudi hujskanje k upiranju,
beg in ogrožanje. Pri ogrožanju oseba s svojim položajem, kretnjami ali drugim ravnanjem kaže, da bo napadla uradno osebo.
(4) Napad je vsaka protipravna, neposredna aktivnost
osebe s telesno silo, orožjem, orodjem ali drugimi predmeti
ali sredstvi z namenom, uradno osebo poškodovati ali ji vzeti
življenje.
16. člen
(nošenje sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega
razpršilca)
(1) Uradna oseba, ki opravlja naloge v uniformi, nosi sredstva za vklepanje (lisice) in plinski razpršilec na vidnem mestu
ter pripete na posebnem pasu za nošenje orožja, ki je dopolnilni
del uniforme, v torbici. Plastično zatego nosi zloženo v posebni
torbici na pasu, lahko pa tudi iztegnjeno in zataknjeno okoli
pasu, zvito v obroč in zapeto v sponki na pasu.
(2) Uradna oseba, ki opravlja naloge v civilni obleki,
lahko sredstva za vklepanje, vezanje in plinski razpršilec nosi
na hlačnem pasu (v torbici, etuiju ali brez njega) ali v žepu
(hlače, suknjič, plašč). Ta prisilna sredstva glede na možnosti
nosi prikrito in tako, da je ne ovirajo pri opravljanju nalog ter ji
omogočajo hitro in učinkovito uporabo.
(3) Vodja organizacijske enote lahko odredi, da uradna
oseba pri opravljanju posameznih nalog ne nosi drugih prisilnih
sredstev, če ni ogrožena njena varnost.
17. člen
(sredstva za vklepanje in vezanje)
(1) Sredstva za vklepanje in vezanje so lisice in plastična
zatega. Za vklepanje in vezanje se šteje tudi uporaba priročnih
sredstev, kot so lepilni trak, različni pasovi, vezalke, vrvice in
druga primerna sredstva, s katerimi je mogoče vkleniti osebo
ali ji zvezati roke, noge ali oboje skupaj.
(2) Priročna sredstva uradna oseba preneha uporabljati
takoj, ko so dosegljiva tipizirana sredstva.
18. člen
(način vklenitve in vezanja)
Sredstva za vklepanje in vezanje uradna oseba uporabi
tako, da z njimi vklene ali zveže roke ali/in noge, zato da prepreči upiranje ali napad na uradno osebo.
19. člen
(uporaba telesne sile)
(1) Za obvladovanje upiranja ali napada osebe uporabi
uradna oseba strokovne prijeme in udarce, in sicer zamahe ali
sunke z roko ali nogo.
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(2) Uradna oseba uporabi strokovne mete, če ugotovi,
da s strokovnimi prijemi in udarci ne bo dosegla namena
uporabe.
20. člen
(način uporabe plinskega razpršilca)
(1) Za uporabo plinskega razpršilca se šteje uporaba
utekočinjenega plina ali drugega pršila namenjenega za pasivizacijo oziroma začasno onesposobitev osebe.
(2) Uradna oseba uporabi plinski razpršilec tako, da z
enkratnim ali večkratnimi kratkimi pritiski na sprožilec sprosti
plinsko sredstvo ali pršilo neposredno proti osebi.
21. člen
(uporaba strelnega orožja)
(1) Uradna oseba, ki je pooblaščena za uporabo strelnega orožja in streliva (v nadaljnjem besedilu: orožje), lahko
nosi in uporablja orožje, ko uspešno opravi usposabljanje in
izpopolnjevanje po programu iz dvanajstega odstavka 28. člena ZFU.
(2) Uradna oseba, ki je pooblaščena za uporabo orožja,
enkrat letno opravi usposabljanje in izpopolnjevanje po programu iz dvanajstega odstavka 28. člena ZFU.
(3) Službena oborožitev uradnih oseb je pištola kalibra
največ 9 mm.
22. člen
(pojem in pogoji uporabe orožja)
(1) Uradna oseba uporablja orožje na podlagi pooblastil,
ki jih ima po ZFU, in nalog delovnega mesta, za katerega je
sklenila pogodbo o zaposlitvi.
(2) Za protipravni napad, s katerim je ogroženo življenje
uradne osebe ali druge uradne osebe, se šteje zlasti napad z
orožjem, nevarnim orodjem, predmetom ali drugimi sredstvi,
napad več napadalcev ali napadalca, ki je fizično močnejši ali
uporablja posebne spretnosti.
(3) Odvrnitev protipravnega napada mora biti sočasna,
kar pomeni, da je dovoljena uporaba orožja za odvrnitev neposrednega protipravnega napada le, ko nevarnost oziroma
ogrožanje življenja traja. Po prenehanju neposrednega protipravnega napada pa orožja ni več dovoljeno uporabiti.
(4) Uradna oseba sme uporabiti orožje tako, da ne ogroža drugih ljudi in so posledice njegove uporabe čim milejše,
pri tem pa pazi tudi, da izstrelek ne bo preletel državne meje.
23. člen
(poročilo o uporabi prisilnih sredstev)
(1) O vsaki uporabi prisilnega sredstva uradna oseba,
ki je uporabila prisilno sredstvo, čim prej, najpozneje pa do
konca naslednjega dne, napiše poročilo, ki ga predloži vodji
organizacijske enote.
(2) V poročilu uradna oseba navede datum, čas in kraj
uporabe prisilnega sredstva, vrsto uporabljenega prisilnega
sredstva, podatke o osebi, proti kateri je bilo uporabljeno
pooblastilo, ki ga je uradna oseba izvajala pred uporabo prisilnega sredstva, vzrok in način uporabe, posledice in druge
okoliščine, ki so pomembne za presojo zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnega sredstva.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena uradna oseba
takoj ustno obvesti vodjo organizacijske enote, če so zaradi uporabe orožja ali drugega prisilnega sredstva nastopile
posledice: smrt, telesna poškodba ali premoženjska škoda.
Vodja organizacijske enote o tem seznani direktorja finančnega urada.
(4) O vsaki sprožitvi orožja, razen med izvedbo usposabljanj s področja streljanja, uradna oseba ne glede na prvi
odstavek tega člena takoj ustno obvesti vodjo organizacijske
enote.
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24. člen
(preverjanje zakonitosti in strokovnosti uporabe
prisilnih sredstev)
(1) Vodja organizacijske enote vsako uporabo prisilnega
sredstva preveri in presodi, ali je bilo uporabljeno zakonito in
strokovno, razen če je za presojo zakonitosti in strokovnosti
uporabe ustanovljena posebna komisija.
(2) Če prisilno sredstvo uporabi ali pa uporabo odredi
vodja organizacijske enote, zakonitost in strokovnost uporabe
preveri in presodi direktor finančnega urada ali oseba, ki jo
direktor finančnega urada pooblasti.
25. člen
(komisija)
(1) Če uradna oseba izstreli opozorilni strel ali je bila
z uporabo prisilnega sredstva povzročena lahka telesna poškodba, direktor finančnega urada, katerega uradna oseba je
uporabila prisilno sredstvo, najpozneje v treh dneh od prejema
poročila imenuje najmanj tričlansko komisijo, ki razišče okoliščine uporabe prisilnega sredstva in napiše poročilo s presojo,
ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno zakonito in strokovno.
Poročilo komisije je treba poslati v vednost Generalnemu finančnemu uradu.
(2) Če uradna oseba uporabi orožje ali z uporabo prisilnega sredstva komu povzroči hudo ali posebno hudo telesno poškodbo ali smrt, predstojnik Finančne uprave imenuje najmanj
tričlansko komisijo, ki razišče okoliščine uporabe prisilnega
sredstva in napiše poročilo s presojo, ali je bilo prisilno sredstvo
uporabljeno zakonito in strokovno.
7. ZAPISNIK IN URADNI ZAZNAMEK
26. člen
(zapisnik o izvedbi posameznega ukrepa)
Pooblaščena uradna oseba sestavi zapisnik o poteku in
vsebini posameznih ukrepov, in sicer o:
– preiskavi prevoznih in prenosnih sredstev;
– pregledu oseb;
– v drugih primerih, če je potrebno.
27. člen
(uradni zaznamek)
O drugih izvedenih ukrepih in manj pomembnih dejanjih
uradna oseba sestavi uradni zaznamek.
8. VRNITEV PRISILNIH SREDSTEV
28. člen
(vrnitev prisilnih sredstev)
(1) Uradna oseba vrne prisilna sredstva v naslednjih
primerih:
– če ji preneha delovno razmerje;
– če se razporedi na delovno mesto, za katero uporaba
prisilnih sredstev ni predpisana;
– če ni posebej usposobljena.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora uradna oseba
takoj po prejemu posamičnega akta vrniti prisilna sredstva.
9. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Oprema za ustavljanje prevoznih sredstev iz 4. člena,
brezrokavnik iz 5. člena ter odredba na svetlobni tabli iz 6. člena tega pravilnika so lahko označeni z napisi in znaki iz 4., 6.
in 7. člena Pravilnika o postopku, po katerem pooblaščene
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uradne osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v
cestnem in vodnem prometu (Uradni list RS, št. 76/01, 67/07
in 25/14 – ZFU) do najkasneje 1. aprila 2016.

66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES
(UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 652/2014/EU).«.

30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Pravilnik o postopku, po katerem pooblaščene uradne
osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v cestnem
in vodnem prometu (Uradni list RS, št. 76/01, 67/07 in 25/14
– ZFU),
– Pravilnik o uporabi prisilnih sredstev v carinski službi
(Uradni list RS, št. 98/06 in 25/14 – ZFU) in
– Pravilnik o nošenju in uporabi orožja v carinski službi
(Uradni list RS, št. 111/00 in 25/14 – ZFU) v delu, ki ureja
uporabo orožja.

2. člen
V 3. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Odškodnina se zagotavlja tudi za bolezni, ki so določene v Prilogi 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika
in za katere uradni veterinar na podlagi sklepov Državnega
središča za nadzor bolezni v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali odredi ukrepe za preprečevanje vnosa iz območja
drugih držav članic Evropske unije ali tretjih držav in preprečitev
širjenja bolezni.«.

31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-407/2015/24
Ljubljana, dne 22. julija 2015
EVA 2015-1611-0076
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
Soglašam!
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

2410.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o odškodninah na področju
veterinarstva

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena in sedmega
odstavka 47. 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 spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o odškodninah na področju veterinarstva
1. člen
V Pravilniku o odškodninah na področju veterinarstva
(Uradni list RS, št 105/07) se besedilo 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Ta pravilnik določa bolezni živali, za katere se pri uresničevanju odrejenih ukrepov za njihovo zatiranje zagotavlja
odškodnina za živali, ki so bile pri tem usmrčene ali zaklane,
ter za predmete in surovine, ki so bili pri tem poškodovani, pokvarjeni ali uničeni, pogoje za cenilce, dokumentacijo in postopek za izplačilo odškodnine ter pristojni organ za uveljavljanje
sofinanciranja s strani Skupnosti za izvajanje Uredbe (EU)
št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja
2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem
rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi
direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb
(ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005
Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES
Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta

3. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »Veterinarske
uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS)«
nadomesti z besedilom »Uprave Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
Uprava).«.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena, četrtem odstavku 6. člena,
prvem odstavku 8. člena in prvem odstavku 10. člena se beseda »VURS« nadomesti z besedo »Uprave«.
5. člen
V 11. členu se beseda »VURS« nadomesti z besedo
»Uprave«.
6. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ za uveljavljanje sofinanciranja s strani
Skupnosti po Uredbi 652/2014/EU je Uprava«.
7. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »Glavnem uradu VURS« nadomesti z besedo »Upravi«.
8. člen
Doda se Priloga 2, ki je kot priloga sestavni del tega
pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-71/2015
Ljubljana, dne 22. julija 2015
EVA 2015-2330-0081
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRILOGA:
1. Mali panjski hrošč (Aethina tumida)«

2411.

»PRILOGA 2

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu
za posredovanje podatkov, ki so potrebni
za določanje vrste in količine obveznih
rezerv nafte in njenih derivatov, ter za prijavo
o članarini

Na podlagi 21.c člena Zakona o blagovnih rezervah
(Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in
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83/12) in za izvrševanje 4. člena Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje
gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 96/99, 29/00, 102/00,
85/01, 39/03, 55/04, 26/06, 41/08, 34/09, 22/10 in 39/15) izdaja
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o obrazcu
za posredovanje podatkov, ki so potrebni
za določanje vrste in količine obveznih rezerv
nafte in njenih derivatov, ter za prijavo
o članarini
1. člen
V Pravilniku o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so
potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov, ter za prijavo o članarini (Uradni list RS,
št. 59/04) se v prvem stavku 2. člena besedilo »preteklem letu
in/ali tekočem« nadomesti z besedo »posameznem«.
2. člen
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je sestavni del
tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-166/2015
Ljubljana, dne 7. julija 2015
EVA 2015-2130-0051
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo
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liter

liter

liter

liter
liter
liter

Motorni bencin z oktanskim številom (RON)
95 ali več in manj kot 98
(do vključno 0,013 g svinca/liter)

Motorni bencin z oktanskim številom (RON)
98 ali več (do vključno 0,013 g svinca/liter)

Motorni bencin z oktanskim številom (RON)
do manj kot 98 (nad 0,013 g svinca/liter)

Motorni bencin z oktanskim številom (RON)
98 ali več (nad 0,013 g svinca/liter)

Bencinska reaktivna goriva

Druga lahka olja (ki vsebujejo 70 mas. % ali
več mineralnih olj z dodatkom bio
komponente)

2710 12 45

2710 12 49

2710 12 51

2710 12 59

2710 12 70

2710 20 90

Drugi kerozini

2710 19 25

liter
liter
liter
liter
liter

Plinsko olje z vsebnostjo žvepla do vključno
0,001 mas. %

Plinsko olje z vsebnostjo žvepla več kot
0,001 mas. % do vključno 0,002 mas. %

Plinsko olje z vsebnostjo žvepla več kot
0,002 mas. % do vključno 0,1 mas. %

Plinsko olje z vsebnostjo žvepla več kot 0,1
mas. %

Plinsko olje z vsebnostjo žvepla do vključno
0,001 mas. % (ki vsebujejo 70 mas. % ali več
mineralnih olj z dodatkom bio komponente)

2710 19 43

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 48

2710 20 11

liter

proizvedene
količine

nadomestilo na
mersko enoto
(EUR)*
iz držav članic
EU

iz držav izven
EU

v države
članice EU

v države
izven EU

5
oskrba mednarodnih
pomorskih skladišč
("international
marine bunkers")

6

(2+3-4-5)

količina za
obračun

7

(1x6)

obračun
nadomestila v EUR
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PLINSKA OLJA IN EL KURILNA OLJA

Reaktivno letalsko gorivo na osnovi kerozina

2710 19 21

liter

liter

Motorni bencin z oktanskim številom (RON)
manj kot 95 (do vključno 0,013 g svinca/liter)

2710 12 41

KEROZINI

liter

Letalski motorni bencin

2710 12 31

MOTORNI BENCINI

merska enota

4
iznesene količine**

3
vnesene količine**

Št.

Naziv

Naftni derivati

2

1

PRILOGA
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Tarifna št.

IME IN SEDEŽ PODJETJA:

PRIJAVA PROIZVEDENIH, VNESENIH IN IZNESENIH KOLIČIN NAFTNIH DERIVATOV V LETU __________ ZA
MESEC _______________
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Plinsko olje z vsebnostjo žvepla več kot 0,1
mas. % (ki vsebujejo 70 mas. % ali več
mineralnih olj z dodatkom bio komponente)

Plinsko olje z vsebnostjo žvepla več kot
0,001 mas. % do vključno 0,002 mas. %
(ki vsebujejo 70 mas. % ali več mineralnih olj
z dodatkom bio komponente)
Plinsko olje z vsebnostjo žvepla več kot
0,002 mas. % do vključno 0,1 mas. %
(ki vsebujejo 70 mas. % ali več mineralnih olj
z dodatkom bio komponente)

kg
kg
kg
kg
kg

kg

kg

kg

Kurilna olja za uporabo v kemijski predelavi

Kurilna olja z vsebnostjo žvepla do vključno
0,1 mas. %

Kurilna olja z vsebnostjo žvepla več kot 0,1
mas. % do vključno 1 mas. %

Kurilna olja z vsebnostjo žvepla več kot 1
mas. %

Druga olja (npr. mazut)

Kurilna olja z vsebnostjo žvepla do vključno
0,1 mas. % (ki vsebujejo 70 mas. % ali več
mineralnih olj z dodatkom bio komponente)

Kurilna olja z vsebnostjo žvepla več kot 0,1
mas. % do vključno 1 mas. %
(ki vsebujejo 70 mas. % ali več mineralnih olj
z dodatkom bio komponente)

Kurilna olja z vsebnostjo žvepla več kot 1
mas. % (ki vsebujejo 70 mas. % ali več
mineralnih olj z dodatkom bio komponente)

Druga kurilna olja (ki vsebujejo 70 mas. % ali
več mineralnih olj z dodatkom bio
komponente)

2710 19 55

2710 19 62

2710 19 64

2710 19 68

2710 19 99

2710 20 31

2710 20 35

2710 20 39

2710 20 90

Ime in podpis odgovorne osebe:
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Datum:

PODJETJE S PODPISOM ODGOVORNE OSEBE JAMČI ZA
TOČNOST PODATKOV.

SKUPAJ NADOMESTILO (EUR):

Št.

**OPOMBA: Pri vnosu / iznosu v državo / iz države, je mišljena
država iz / v katero gre pošiljka (tovorni list).

*OPOMBA: V primeru spremembe višine nadomestila v skladu s spremembo Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega
nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Ur. l. RS, št. 96/99) je
treba spremeniti višino nadomestila v stolpcu 1.

kg

Kurilna olja za uporabo v specifičnih procesih

kg

liter

liter

liter

2710 19 51

KURILNA OLJA

2710 20 19

2710 20 17

2710 20 15
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Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka
od julija 2015

Na podlagi prve alineje 5. člena v zvezi s prvim odstavkom
3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06,
59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10
– ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF
in 96/12 – ZPIZ-2), prvega odstavka 8. člena Zakona o socialno
varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 –
ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 99/13) in 57. člena Zakona 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) ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

SKLEP
o usklajeni višini minimalnega dohodka
od julija 2015
I
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin v obdobju januar–junij 2015 v primerjavi z istim
obdobjem v letu 2014, se v skladu s 3. členom Zakona o
usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip,
10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS,
85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12
– ZPIZ-2) osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako,
da od 1. julija 2015 znaša 270,82 eurov.
II
Usklajen znesek iz prejšnje točke se uporablja od 1. avgusta 2015.
Št. 007-72/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2611-0051
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
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Odredba o seznamu standardov, ob uporabi
katerih se domneva, da je proizvod varen
v skladu z Zakonom o splošni varnosti
proizvodov

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o splošni
varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

ODREDBO
o seznamu standardov, ob uporabi katerih
se domneva, da je proizvod varen v skladu
z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, ob uporabi
katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom
o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi,
ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(nadomestitev seznama)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je
proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 72/14).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-146/2015-6
Ljubljana, dne 15. julija 2015
EVA 2015-2130-0009
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Gimnastična oprema – Bradlja in
dvovišinska bradlja – Zahteve in
preskusne metode, vključno z
varnostjo

Gimnastična oprema – Dvovišinska Gymnastic equipment –
bradlja – Zahteve in preskusne
Asymmetric bars –
metode, vključno z varnostjo
Requirements and test
methods including safety

Gimnastična oprema – Švedske
skrinje – Zahteve in preskusne
metode, vključno z varnostjo

SIST EN 914:2009

SIST EN 915:2009

SIST EN 916:2003

EN 916:2003

EN 915:2008

EN 914:2008

EN 913:2008

EN 581-1:2006

Oznaka
referenčnega
standarda

15. 10. 2005

11. 7. 2014

11. 7. 2014

11. 7. 2014

22. 7. 2006

Prva objava
UL

–

–

–

–

–

–

(31. 5. 2009)

–

–

EN 913:1996
Opomba 2.1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Gymnastic equipment –
Vaulting boxes –
Requirements and test
methods including safety

Gymnastic equipment –
Parallel bars and combination
asymmetric/parallel bars –
Requirements and test
methods including safety

Gymnastic equipment –
General safety requirements
and test methods

Gimnastična oprema – Splošne
varnostne zahteve in preskusne
metode

SIST EN 913:2009

Outdoor furniture – Seating
and tables for camping,
domestic and contract use –
Part 1: General safety
requirements

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Zunanje pohištvo – Sedežno
pohištvo in mize za domačo in
javno uporabo ter taborjenje – 1.
del: Splošne varnostne zahteve

Naslov standarda

SIST EN 581-1:2006

Oznaka standarda

Slovenski nacionalni standardi, pripravljeni na podlagi evropskih standardov (drugi odstavek 6. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov):

ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

SEZNAM STANDARDOV,

Priloga
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Nepremična oprema za vadbo – 4.
del: Klopi za vadbo moči, dodatne
posebne varnostne zahteve in
preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo – 5.
del: Nepremična sobna kolesa in
oprema za vadbo zgornjega dela
telesa, dodatne posebne zahteve in
preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo - 6.
del: Tekoče preproge, dodatne
posebne varnostne zahteve in
preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo – 7.
del: Naprave za veslanje, dodatne
posebne zahteve in preskusne
metode

SIST EN 957-4:2006
+A1:2010

SIST EN 957-5:2009

SIST EN 957-6:2011
+A1:2014

SIST EN 957-7:2002

EN 957-4:2006
+A1:2010

EN 957-2:2003

Oznaka
referenčnega
standarda

Stationary training equipment
– Part 7: Rowing machines,
additional specific safety
requirements and test
methods

EN 957-7:1998

Stationary training equipment EN 957-6:2010
- Part 6: Treadmills, additional +A1:2014
specific safety requirements
and test methods

Stationary training equipment EN 957-5:2009
– Part 5: Stationary exercise
bicycles and upper body crank
training equipment, additional
specific safety requirements
and test methods

Stationary training equipment
– Part 4: Strength training
benches, additional specific
safety requirements and test
methods

Stationary training equipment
– Part 2: Strength training
equipment, additional specific
safety requirements and test
methods

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

22. 7. 2006

16. 1. 2015

11. 7. 2014

11. 7. 2014

22. 7. 2006

Prva objava
UL

–

EN 957-6:2010
Opomba 2.1

EN 957-5:1996
Opomba 2.1

–

-

(31. 8. 2009)

(31. 10. 2010)

–

–

EN 957-4:2006
Opomba 2.1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Nepremična oprema za vadbo – 2.
del: Oprema za vadbo moči,
dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode

Naslov standarda

6826 /

SIST EN 957-2:2003

Oznaka standarda

Stran
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Nepremična oprema za vadbo – 10.
del: Sobna kolesa z nepomičnim
kolesom ali brez prostega kolesa,
dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode

Pohištvo – Sklopne postelje –
Furniture – Foldaway beds –
Varnostne zahteve in preskušanje – Safety requirements and
1. del: Varnostne zahteve
testing – Part 1: Safety
requirements

Pohištvo – Sklopne postelje –
Furniture – Foldaway beds –
EN 1129-2:1995
Varnostne zahteve in preskušanje – Safety requirements and
2. del: Preskusne metode
testing – Part 2: Test methods

Pohištvo – Zibelke za domačo
uporabo – 1. del: Varnostne
zahteve

SIST EN 1129-1:1996

SIST EN 1129-2:1996

SIST EN 1130-1:1996

EN 1130-1:1996

EN 1129-1:1995

EN 957-10:2005

24. 4. 2004

15. 10. 2005

15. 10. 2005

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

Prva objava
UL
Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1
–

–

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

–

–

–

Št.

Furniture – Cribs and cradles
for domestic use – Part 1:
Safety requirements

Stationary training equipment
– Part 10: Exercise bicycles
with a fixed wheel or without
freewheel, additional specific
safety requirements and test
methods

EN 957-9:2003

SIST EN 957-10:2005

Stationary training equipment
– Part 9: Elliptical trainers,
additional specific safety
requirements and test
methods

Nepremična oprema za vadbo – 9.
del: Pedalniki, dodatne posebne
varnostne zahteve in preskusne
metode

EN 957-8:1998

Oznaka
referenčnega
standarda

SIST EN 957-9:2003

Stationary training equipment
– Part 8: Steppers,
stairclimbers and climbers Additional specific safety
requirements and test
methods

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Nepremična oprema za vadbo –- 8.
del: Steperji, tekoče stopnice,
vzpenjalniki – Dodatne posebne
varnostne zahteve in preskusne
metode

Naslov standarda

SIST EN 957-8:2002

Oznaka standarda
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Izdelki za otroke – Hojce –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Izdelki za otroke in nego otrok –
Dude za dojenčke in malčke – 1.
del: Splošne varnostne zahteve in
informacije o izdelkih

Izdelki za otroke in nego otrok –
Dude za dojenčke in malčke – 2.
del: Mehanske zahteve in preskusi

Izdelki za otroke in nego otrok –
Dude za dojenčke in malčke – 3.
del: Kemijske zahteve in preskusi

Izdelki za otroke – Prenosne
posteljice in podstavki – Varnostne
zahteve in preskusne metode

SIST EN 1273:2005

SIST EN 1400-1:2003

SIST EN 1400-2:2003

SIST EN 1400-3:2003

SIST EN 1466:2004

EN 1400-3:2002

EN 1400-2:2002

EN 1400-1:2002

EN 1273:2005

EN 1130-2:1996

Oznaka
referenčnega
standarda

24. 4. 2004

24. 4. 2004

24. 4. 2004

24. 4. 2004

17. 2. 2009

24. 4. 2004

Prva objava
UL
Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1
–

–

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

–

–

–

57 / 31. 7. 2015

Childcare articles – Carry cots EN 1466:2004
and stands – Safety
requirements and test
methods

Child use and care articles –
Soothers for babies and
young children – Part 3:
Chemical requirements and
tests

Child use and care articles –
Soothers for babies and
young children – Part 2:
Mechanical requirements and
tests

Child use and care articles –
Soothers for babies and
young children – Part 1:
General safety requirements
and product information

Child use and care articles –
Baby walking frames – Safety
requirements and test
methods

Furniture – Cribs and cradles
for domestic use – Part 2:
Test methods

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Pohištvo – Zibelke za domačo
uporabo – 2. del: Preskusne
metode

Naslov standarda

6828 /

SIST EN 1130-2:1996

Oznaka standarda

Stran
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Jadralno padalstvo – Pasovi –
Varnostne zahteve in trdnostni
preskusi

Naprave, trdna goriva in naprave za
vžiganje žara - 1. del: Naprave za
razgrebljanje žara s trdnim gorivom
- Zahteve in preskusne metode

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 1860-1:2004

Vžigalniki – Varnostna specifikacija
(ISO 9994:2005)

Gimnastična oprema – Konji in
koze – Funkcionalne in varnostne
zahteve, preskusne metode

Gimnastična oprema – Drogovi –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Gimnastična oprema – Letveniki,
plezalne lestve in plezalni sestavi –
Funkcionalne in varnostne zahteve,
preskusne metode

SIST EN 1860-1:2004

SIST EN 1860-1:2004/
A1:2006

SIST EN ISO 9994:2006

SIST EN 12196:2003

SIST EN 12197:1998

SIST EN 12346:2002

Naslov standarda

SIST EN 1651:2002

Oznaka standarda

EN 1651:1999

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 1860-1:2003/
A1:2006

EN 12346:1998

EN 12197:1997

EN 12196:2003

15. 10. 2005

15. 10. 2005

15. 10. 2005

22. 7. 2006

11. 7. 2014

15. 10. 2005

15. 10. 2005

Prva objava
UL

–

–

–

–

–

–

–

(30. 9. 2006)

–

EN ISO 9994:2002
Opomba 2.1

(31. 8. 2006)

–

–

Opomba 3

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Gymnastic equipment – Wall
bars, lattice ladders and
climbing frames – Safety
requirements and test
methods

Gymnastic equipment –
Horizontal bars – Safety
requirements and test
methods

Gymnastic equipment –
Horses and bucks –
Functional and safety
requirements, test methods

Lighters – Safety specification EN ISO 9994:2006
(ISO 9994:2005)

Amendment A1:2006 to
EN 1860-1:2003

Appliances, solid fuels and
EN 1860-1:2003
firelighters for barbecueing Part 1: Barbecues burning
solid fuels - Requirements and
test methods

Paragliding equipment –
Harnesses – Safety
requirements and strength
tests

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku
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Izdelki za varstvo in nego otrok –
Child care articles – Soother
Držalo dude – Varnostne zahteve in holder – Safety requirements
preskusne metode
and test methods

Popravek AC:2003 k standardu
SIST EN 12586:2002

Gimnastična oprema – Krogi –
Gymnastic equipment –
Funkcionalne in varnostne zahteve, Hanging rings – Functional
preskusne metode
and safety requirements, test
methods

SIST EN 12586:2002/
AC:2003

SIST EN 12655:2002

Internal blinds - Performance
requirements including safety

SIST EN 13120:2009
+A1:2014

EN 13120:2009
+A1:2014

EN ISO 12863:2010

EN 12655:1998

EN 12586:1999/
AC:2002

10. 10. 2014

17. 11. 2011

15. 10. 2005

24. 4. 2004

24. 4. 2004

15. 10. 2005

15. 10. 2005

Prva objava
UL
Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1
–

–

–

–
–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

–
–

–

–

57 / 31. 7. 2015

Notranja senčila - Zahtevane
lastnosti, vključno z varnostjo

Standard test method for
assessing the ignition
propensity of cigarettes
(ISO 12863:2010)

SIST EN ISO 12863:2010 Standardna preskusna metoda za
ocenjevanje nagnjenosti k vžigu
cigaret
(ISO 12863:2010)

Corrigendum AC:2002 to
EN 12586:1999

EN 12586:1999

EN 12491:2001

SIST EN 12586:2002

Paragliding equipment –
Emergency parachutes –
Safety requirements and test
methods

Jadralno padalstvo – Varnostna
padala – Varnostne zahteve in
preskusne metode

Oznaka
referenčnega
standarda

SIST EN 12491:2002

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Gimnastična oprema – Gredi –
Gymnastic equipment –
EN 12432:1998
Funkcionalne in varnostne zahteve, Balancing beams – Functional
preskusne metode
and safety requirements, test
methods

Naslov standarda

6830 /

SIST EN 12432:2002

Oznaka standarda

Stran
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Plavajoči pripomočki za učenje
plavanja – 2. del: Varnostne
zahteve in preskusne metode za
plavajoče pripomočke, ki se držijo z
rokami

Izdelki za otroke – Oprema za
nošenje dojenčkov – Varnostne
zahteve in preskusne metode – 1.
del: Nahrbtniki z ogrodjem

Potapljaška oprema – Globinomeri
in kombinirane naprave za merjenje
globine in časa – Funkcionalne in
varnostne zahteve ter preskusne
metode

Oprema za športe na koleščkih –
Kotalke – Varnostne zahteve in
preskusne metode

Dekorativne oljne svetilke –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Izdelki za otroke in nego otrok –
Otroški sedeži za kolesa –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

SIST EN 13209-1:2005

SIST EN 13319:2000

SIST EN 13899:2003

SIST EN 14059:2004

SIST EN 14344:2005

Naslov standarda

SIST EN 13138-2:2003

Oznaka standarda

EN 13209-1:2004

EN 13138-2:2002

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 14059:2002

EN 13899:2003

15. 10. 2005

24. 4. 2004

15. 10. 2005

15. 10. 2005

22. 7. 2006

15. 10. 2005

Prva objava
UL
Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1
–

–

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

–

–

–

Št.

Child use and care articles –
EN 14344:2004
Child seats for cycles – Safety
requirements and test
methods

Decorative oil lamps – Safety
requirements and test
methods

Roller sports equipment –
Roller skates – Safety
requirements and test
methods

Diving accessories – Depth
EN 13319:2000
gauges and combined depth
and time measuring devices –
Functional and safety
requirements, test methods

Child use and care articles –
Baby carriers – Safety
requirements and test
methods – Part 1: Framed
back carriers

Buoyant aids for swimming
instruction – Part 2: Safety
requirements and test
methods for buoyant aids to
be held

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku
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Mestna in treking kolesa –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Gorska kolesa – Varnostne zahteve Mountain-bicycles – Safety
in preskusne metode
requirements and test
methods

Tekmovalna kolesa – Varnostne
zahteve in preskusne metode

Kolesa – Dodatna oprema za
kolesa – Prtljažniki

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
1. del: Razvrstitev, materiali,
splošne zahteve in preskusne
metode

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
2. del: Informacije za potrošnika

SIST EN 14764:2006

SIST EN 14766:2006

SIST EN 14781:2006

SIST EN 14872:2006

SIST EN 15649-1:2010
+A2:2014

SIST EN 15649-2:2010
+A1:2012

EN 14872:2006

EN 14781:2005

EN 14766:2005

EN 14764:2005

EN 14682:2007

EN 14350-1:2004

Oznaka
referenčnega
standarda

4. 9. 2013

11. 7. 2014

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

13. 4. 2011

15. 10. 2005

Prva objava
UL

–

–

–

–

EN 15649-2:2009
Opomba 2.1

–

(30. 6. 2014)

–

–

EN 15649-1:2009
+A1:2012
Opomba 2.1

–

–

(30. 6. 2008)

–

–

EN 14682:2004
Opomba 2.1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

57 / 31. 7. 2015

Floating leisure articles for
EN 15649-2:2009
use on and in the water – Part +A1:2012
2: Consumer information

Floating leisure articles for
EN 15649-1:2009
use on and in the water – Part +A2:2013
1: Classification, materials,
general requirements and test
methods

Bicycles –- Accessories for
bicycles – Luggage carriers

Racing bicycles – Safety
requirements and test
methods

City and trekking bicycles –
Safety requirements and test
methods

Safety of children's clothing –
Cords and drawstrings on
children's clothing –
Specifications

Varnost otroških oblačil – Vrvice in
vezalke na otroških oblačilih –
Specifikacije

SIST EN 14682:2008

Child use and care articles –
Drinking equipment – Part 1:
General and mechanical
requirements and tests

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Izdelki za otroke – Pripomočki za
pitje – 1. del: Splošne in mehanske
zahteve in preskusi

Naslov standarda

6832 /

SIST EN 14350-1:2005

Oznaka standarda

Stran
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Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej 2. del: Informacije za potrošnika (z
dopolnili, vključno A2)

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
3. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda A

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
4. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda B

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
5. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda C

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
6. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda D

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
7. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda E

SIST EN 15649-3:2010
+A1:2012

SIST EN 15649-4:2010
+A1:2012

SIST EN 15649-5:2010

SIST EN 15649-6:2010
+A1:2014

SIST EN 15649-7:2010

Naslov standarda

SIST EN 15649-2:2010
+A2:2013

Oznaka standarda

EN 15649-2:2009
+A2:2013

Oznaka
referenčnega
standarda

4. 9. 2013

11. 7. 2014

4. 9. 2013

4. 9. 2013

4. 9. 2013

16. 1. 2015

Prva objava
UL

–

EN 15649-6:2009
Opomba 2.1

–

EN 15649-4:2010
Opomba 2.1

EN 15649-3:2009
Opomba 2.1

EN 15649-2:2009
+A1:2012
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(30. 6. 2014)

–

–

–

-

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Št.

Floating leisure articles for
EN 15649-7:2009
use on and in the water – Part
7: Additional specific safety
requirements and test
methods for class E devices

Floating leisure articles for
EN 15649-6:2009
use on and in the water – Part +A1:2013
6: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class D devices

Floating leisure articles for
EN 15649-5:2009
use on and in the water – Part
5: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class C devices

Floating leisure articles for
EN 15649-4:2010
use on and in the water – Part +A1:2012
4: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class B devices

Floating leisure articles for
EN 15649-3:2009
use on and in the water – Part +A1:2012
3: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class A devices

Floating leisure articles for
use on and in the water - Part
2: Consumer information

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku
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Notranja senčila - Zaščita pred
nevarnostjo zadušitve - Preskusne
metode

Notranja senčila - Zaščita pred
nevarnostjo zadušitve - Zahteve in
preskusne metode za varnostne
naprave

Nepremična oprema za vadbo – 1.
del: Splošne varnostne zahteve in
preskusne metode
(ISO 20957-1:2013)

Avdio, video in sorodni elektronski
aparati – Varnostne zahteve
(IEC 60065:2001, spremenjen)

Dopolnilo A12:2011 k standardu
SIST EN 60065:2003

SIST EN 16433:2014

SIST EN 16434:2014

SIST EN ISO 209571:2013

SIST EN 60065:2003

SIST EN 60065:2003/
A12:2011

EN 16156:2010

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 60065:2002/
A12:2011

EN 60065:2002

EN ISO 20957-1:2013

EN 16434:2014

EN 16433:2014

28. 2. 2012

4. 9. 2013

11. 7. 2014

10. 10. 2014

10. 10. 2014

11. 7. 2014

17. 11. 2011

Prva objava
UL

–

–

–

–

–

–

Opomba 3

–

(24. 1. 2013)

–

(31. 3. 2014)

–

–

EN 957-1:2005
Opomba 2.1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

57 / 31. 7. 2015

Amendment A12:2011 to
EN 60065:2002

Audio, video and similar
electronic apparatus – Safety
requirements
(IEC 60065:2001, modified)

Stationary training equipment
– Part 1: General safety
requirements and test
methods
(ISO 20957-1:2013)

Internal blinds - Protection
from strangulation hazards Requirements and test
methods for safety devices

Internal blinds - Protection
from strangulation hazards Test methods

Child protective products –
EN 16281:2013
Consumer fitted child resistant
locking devices for windows
and balcony doors – Safety
requirements and test
methods

Izdelki za zaščito otrok – Zapirala
za okna in balkonska vrata, ki jih
potrošniki namestijo za varnost
otrok – Varnostne zahteve in
preskusne metode

SIST EN 16281:2013

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Cigarete – Ocenjevanje nagnjenosti Cigarettes – Assessment of
k vžigu – Varnostne zahteve
the ignition propensity –
Safety requirement

Naslov standarda

6834 /

SIST EN 16156:2011

Oznaka standarda

Stran
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Naslov standarda

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Oznaka
referenčnega
standarda

Prva objava
UL
Oznaka
nadomeščenega
standarda

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Dopolnilo A12:2011 k standardu
SIST EN 60950-1:2006

SIST EN 60950-1:2006/
A12:2011

Amendment A12:2011 to
EN 60950-1:2006

Information technology
equipment – Safety – Part 1:
General requirements
(IEC 60950-1:2005, modified)
EN 60950-1:2006/
A12:2011

EN 60950-1:2006

28. 2. 2012

4. 9. 2013

Opomba 3

–

(24. 1. 2013)

–

Št.

Opomba 3: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomeščeni
standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za
nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.1: Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati
domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je
treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/29/EU z dne 13. januarja 2012 (UL L 13, 17.1.2012, str. 7) se sklic na standard EN 60950- 1:2006/A12:2011 glede zaščite pred
prekomernim zvočnim tlakom pri uporabi prenosnih glasbenih predvajalnikov objavi.

Oprema za informacijsko
tehnologijo – Varnost – 1. del:
Splošne zahteve
(IEC 60950-1:2005, spremenjen)

SIST EN 60950-1:2006

V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/29/EU z dne 13. januarja 2012 (UL L 13, 17.1.2012, str. 7) se sklic na standard EN 60065:2002/A12:2011 glede zaščite pred prekomernim
zvočnim tlakom pri uporabi prenosnih glasbenih predvajalnikov objavi.

Oznaka standarda
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2414.

Odločba o imenovanju namestnice vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Kopru

Na podlagi prvega odstavka 124. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je Državnotožilski svet na 49. redni seji dne 13. 7. 2015
na predlog vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru,
opr. št. KP-Tu-20-7/1/2015-SO/ir z dne 25. 5. 2015, po
predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca RS,
opr. št. VDT-Tu-20-7/11/2015/2 z dne 19. 5. 2015 izdal

ODLOČBO
o imenovanju namestnice vodje Okrožnega
državnega tožilstva v Kopru
Barbara Milić Rožman, rojena 17. 4. 1964, višja državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, se z
dnem 1. 9. 2015 imenuje za namestnico vodje Okrožnega
državnega tožilstva v Kopru – za dobo šestih let, in sicer do
31. 8. 2021.
DTS št. 1010/2013-11
Ljubljana, dne 28. julija 2015

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V četrtem odstavku 9. člena se za besedo »prevoznike«
vejica nadomesti s piko, drugo besedilo se črta.
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se za zadnjim stavkom doda
nov stavek, ki se glasi: »Agencija po prejetem plačilu nakaže
ugotovljeni znesek nadomestila tistemu prejemniku, ki je upravičen do prejema nadomestila za zamudo, ki so mu jo povzročili
drugi povzročitelji.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Agencija za namene nakazovanja sredstev iz naslova
presežka povzročenih zamud odpre poseben račun pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.«
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo
peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3772-5/2015 ZP 13
Maribor, dne 20. aprila 2015
EVA 2015-2430-0054
Predsednik sveta
Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije
dr. Klavdij Logožar l.r.

Alenka Mežnar l.r.
Predsednica
Državnotožilskega sveta

2415.

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta
o načinu zagotavljanja učinkovitosti
v železniškem prometu

Na podlagi drugega odstavka v zvezi s četrto alinejo
tretjega odstavka 21. člena Zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 63/13)
in prvega odstavka 27.a člena Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi (Uradni
list RS, št. 113/09 in 73/12) ter druge točke prvega odstavka
6. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški
promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03,
54/07, 76/08, 37/10, 67/11, 22/13 in 63/13) Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije izdaja

AKT
o spremembah in dopolnitvah Akta o načinu
zagotavljanja učinkovitosti v železniškem
prometu
1. člen
V Aktu o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 108/13) se tretji odstavek 7. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zamuda se ne obračuna:
– upravljavcu v primeru dodelitve vlakovne poti za vožnjo
vlaka, namenjenega za vzdrževanje, obnovo ali gradnjo JŽI, in
– prevozniku v primeru naročene in dodeljene lokomotivske vlakovne poti za določen namen (ad-hoc lokomotivska
vlakovna pot).«.

2416.

Poročilo o gibanju plač za maj 2015

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

POROČILO
o gibanju plač za maj 2015
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2015 je znašala 1.528,50 EUR in je bila za 1 %
nižja kot za april 2015.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2015 je znašala 997,51 EUR in je bila za 0,8 %
nižja kot za april 2015.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–maj
2015 je znašala 1.535,37 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–maj
2015 je znašala 1.000,91 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec–maj
2015 je znašala 1535,37 EUR.
Št. 9611-207/2015/2
Ljubljana, dne 27. julija 2015
EVA 2015-1522-0022
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BOVEC
2417.

74

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet
Občine Bovec na 2. izredni seji dne 23. 7. 2015 sprejel

78

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I.

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

70

72

73

691.160,17

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

691.160,17
11.349.426,48
1.732.350,88
492.400,00
77.464,70
1.143.119,52

11.541.685,53

403 PLAČILA DOMAČIH
OBRESTI

17.025,20

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.804.671,00

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

2.331.433,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

246.385,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

226.853,00

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

957.711,80

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

722.747,83

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

1.600,00

712 DENARNE KAZNI

2.880,00

409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
41

47.883,97

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

118.927,53
110.805,00

8.122,53

PREJETE DONACIJE (730+731)

500,00

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

500,00

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE

42

43

III.

2.341,46
1.552.475,83
37.000,00

411 TRANSFERI
POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

569.650,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

157.847,21

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

182.600,00

714 DRUGI NEDAVČNI
PRIHODKI

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG.
SREDSTEV

216.022,26

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

3.762.382,80

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED.
PRORAČ. EU

v EUR

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

6.752.692,77

787 PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ

706 DRUGI DAVKI
71

6.968.715,03

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

782 PREJETA SRED. IZ PROR.
EU – ZA STRUKTURNO
POLITIKO

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto
2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2015 (Uradni
list RS, št. 23/15, dne 3. 4. 2015 in Uradni list RS, št. 41/15, dne
12. 6. 2015) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v
naslednjih zneskih:

TRANSFERNI PRIHODKI

787.978,62

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

7.983.496,52

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

7.983.496,52

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431 + 432)

81.103,25

431 INVES. TRANSF. PRAV.
IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR. POR.

23.120,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

57.983,25

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(prih.-odhod.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

192.259,05

31.599,00

Stran
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prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 109/10) je Občinski svet
Občine Bovec na 2. izredni seji dne 23. 7. 2015 sprejel

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

31.176,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V.

423,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

442 PORABA SREDSTEV
KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
VI.

PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREM. KAPITAL.
DELEŽEV (IV.-V.)

C.

RČUN FINANCIRANJA

0,00

31.599,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

357.397,19

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

357.397,19

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)

–133.539,14

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII:)

–357.397,19

XI.

NETO FINANCIRANJE

–192.259,05

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ.
OB KONCU PRET. LETA

166.987,01

ODLOK
o spremembah Odloka o prometnem režimu
za avtodome na območju Občine Bovec
ter režimu parkiranja na Avtodomskem
postajališču Dvor Bovec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o prometnem režimu
za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja
na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec (Uradni list RS,
št. 60/07, 36/12).
2. člen
Četrti člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občina Bovec je lastnica parcel št. 1101, 1105, 1106/1,
1107/1, 1102/1, 1108/10, 1108/12, 1100 in 1106/2, ki je v
3.200 m2 v naravi urejeno asfaltirano parkirišče Dvor na lokaciji A-postaje Kaninskih žičnic. Znotraj tega parkirišča leži
opremljeno avtodomsko postajališče v izmeri 420 m2, ki je
namenjeno oskrbi avtodomskih turistov z vodo in elektriko ter
izpustom sivih in črnih vod. Koristniki postajališča so dolžni
plačati za storitve parkiranja z oskrbo po veljavnem ceniku, ki
je Priloga 1 tega odloka in predvideva do 1-urno, do 12-urno,
do 24-urno ter do 36-urno zadrževanje.
Kolikor avtodomski turisti želijo na parkirišču Dvor opraviti
zgolj nujni počitek med vožnjo, jim je to omogočeno proti plačilu
parkiranja po veljavnem ceniku, ki je Priloga 2 tega odloka, in
predvideva do 12-urno zadrževanje. V tem primeru avtodom
parkirajo na parkirišču Dvor izven oskrbnega dela avtodomskega postajališča po navodilih upravljavca.«

«
2. člen
Občina Bovec bo na dan prejetja sklepa o financiranju
za operacijo "Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin" s
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS poslala Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015
v objavo v Uradni list Republike Slovenije.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2014-6
Bovec, dne 30. julija 2015
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

2418.

Odlok o spremembah Odloka o prometnem
režimu za avtodome na območju Občine
Bovec ter režimu parkiranja na Avtodomskem
postajališču Dvor Bovec

Na podlagi 18. in 27. člena Zakona o varstvu javnega reda
in miru (ZRJM-1, Uradni list RS, št. 70/06), 1. in 2. člena Uredbe
o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS,
št. 16/95, 28/95 in 35/01), 9. člena Zakona o financiranju občin
(ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06), 105. člena Statuta Občine
Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10), v skladu s 3. in
5. členom Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11,
21/13, 111/13) ter 15. členom Zakona o pravilih cestnega

glasi:

3. člen
Prvemu odstavku 6. člena se doda drugi odstavek, ki se

»Drug pooblaščen upravljavec lahko pobiranje parkirnine
izvaja tudi z izdajanjem računov brez parkirnega avtomata.«
4. člen
Spremeni se druga alinea prvega odstavka 8. člena odloka tako, da se glasi:
»– voznik avtodoma, ki na oskrbnem in neoskrbnem delu
Avtodomskega postajališča Dvor v vozilu nima na vidnem mestu pod prednjim vetrobranskim steklom nameščenega veljavnega parkirnega listka za čas možnega dovoljenega parkiranja
v skladu z vrsto storitve, ki se je poslužuje.«
5. člen
Spremeni se obstoječa priloga tako, da se jo oštevilči kot
Prilogo 1, naslov priloge ostaja enak:
»Priloga 1: Cenik parkiranja z oskrbo na Avtodomskem
postajališču Dvor«.
Pod cenik v Prilogi 1 se dopiše pojasnilo:
»Za parkiranje z oskrbo je avtodom obvezno parkirati na
za avtodome določen uvoz s priključki.«
6. člen
Prilogi 1 se doda Priloga 2, ki se glasi:
»Priloga 2: Cenik parkiranja brez oskrbe na Avtodomskem
postajališču Dvor
Cenik
Vrsta storitve
Parkiranje brez oskrbe do 12 ur

EUR
3 EUR

Za parkiranje brez oskrbe je treba avtodom parkirati izven
za avtodome določenega uvoza s priključki znotraj parkirišča
Dvor na mesto, ki ga določi upravljavec. Za daljšo namestitev
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od 12 ur brez oskrbe se avtodomske turiste napoti k namestitvi v
kampih z urejeno infrastrukturo, primerno potrebam avtodomov.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po zaključku
postopka javnega zbiranja ponudb z dnem veljavnosti sklenjene pogodbe o najemu in uporabi Avtodomskega postajališča
Dvor Bovec.
Št. 007-09/2007
Bovec, dne 23. julija 2015
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

CELJE
2419.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje
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 115. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 38/11) je Mestni
svet Mestne občine Celje na 7. redni seji dne 30. 6. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Celje
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 Celje
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 Mestni občini Celje (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.
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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;
(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;
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(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
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 (14. člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014)
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen, 43 člen)
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi
s premestitvijo kmetijskih poslopij
(16. člen)
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa
znanja in informiranja (21. člen, 38. člen)
UKREP 5: Pomoč za spodbujevalne
ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen)
UKREP 6: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014)
UKREP 7: Pomoč za naložbe v predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na
kmetiji – de minimis
UKREP 8 Pomoč za izobraževanje in
usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja
UKREP 9 Podpora delovanju društev
s področja kmetijstva in razvoja podeželja
6. člen
(upravičenci do pomoči)

Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, majhna in srednje velika 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
gospodarstev in ima sedež na območju občine;
3) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
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.
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8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS ali drugem uradnem glasilu in
uradni spletni strani Mestne občine Celje, 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).
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 20. 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)
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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 s katerokoli podporo de minimis, glede
na iste upravičene stroške, 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.
14. člen
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;
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– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
– 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;
– 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.
15. člen
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;
– 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.
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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.
16. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43 člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih
gospodarstev) in imajo zemljišča, vključena v zaokrožitev na
območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne
službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
17. člen
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Cilj premestitve kmetijskih poslopij mora biti povezan z
javnim interesom.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega
poslopja;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji (in vpisana v register kmetijskih gospodarstev).
Pogoji upravičenosti:
– premestitev na podlagi javnega interesa mora biti opredeljena v določbah občinskega akta.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % dejanskih nastalih stroškov, kadar premestitev
kmetijskega poslopja zajema razstavljanje, odstranitev in ponovno izgradnjo obstoječih objektov;
– do 100 % dejanskih stroškov, če se premestitev nanaša na dejavnost blizu 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.
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18. 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:
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;
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti
sredstva;
– splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i) in (ii),
kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko
trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije
izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede
na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk
(i) in (ii);
– 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.
– Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost,
ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost
v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za
opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja
in informiranja, razen za stroške iz druge alineje drugega
odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec
do pomoči.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s
predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ali gozdarsko dejavnostjo na
območju občine.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge
morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v
razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
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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.
19. člen
UKREP 5: 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, (vpisana v register kmetijskih
gospodarstev), 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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20. člen
UKREP 6: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za
nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kulturo,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je
le to potrebno,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) ŠT. 1407/2013
21. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do
države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala
družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de
minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR
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(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.
22. 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).
23. člen
UKREP 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu,
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti 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,
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika.
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24. člen
UKREP 8: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje
in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– 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 tretjega odstavka odstavka 18. člena tega
pravilnika.
V. DRUGI UKREPI MESTNE OBČINE CELJE
25. člen
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja (106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št.. 11/11 UPB, 14/13 – popr. in 101/13)
Cilj pomoči je povezovanje na podeželju ter ohranjanje in
spodbujanje razvoja na področju kmetijstva v občini.
Upravičeni stroški:
– finančno ovrednoten program društva.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Celje oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo
na območju Mestne občine Celje,
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz Mestne občine Celje,
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter
zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja,
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov
oziroma projektov na področju kmetijstva in da imajo svojo
delovanje na področju razvoja podeželja in kmetijstva jasno
izraženo v ustanovnem aktu društva,
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje
za delo.
Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena
sredstva na drugih razpisih Mestne občine Celje oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna
Mestne občine Celje,
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
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Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
– določeno z javnim razpisom.
Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki imajo sedež na območju Mestne občine Celje in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja oziroma izvajajo
programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju
Mestne občine Celje.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % prijavljenega programa.
26. 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 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.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
27. 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 komisija imenovana s
strani župana.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VII. HRAMBA DOKUMENTACIJE
28. člen
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
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29. 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.
VIII. KONČNE DOLOČBE

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2015 naprej.
Št. 007-8/2015
Cerknica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

30. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 58/07).
31. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ukrepi v obliki državnih pomoči iz poglavja II se pričnejo uporabljati po pridobitvi mnenja o skladnosti pristojnega
ministrstva in potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka
informacij o pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 330-2/2015
Celje, dne 30. junija 2015

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12) in 17. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet
Občine Cerknica na 6. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel

1. člen
Občinski svet Občine Cerknica potrdi Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o.,
z datumom izdelave junij 2015.

CERKNICA
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju
cen za ravnanje s komunalnim odpadki
v Občini Cerknica

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12) in 17. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet
Občine Cerknica na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
za ravnanje s komunalnim odpadki
v Občini Cerknica
1. člen
Občinski svet Občine Cerknica potrdi Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini
Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske
javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o., z datumom
izdelave junij 2015.
2. člen
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Cerknica:
STORITEV

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju
cen za odvajanje in čiščenje komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini
Cerknica

SKLEP
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Cerknica

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

2420.

2421.

cena brez DDV

zbiranje določenih vrst kom. odpadkov

0,1633

€/kg

obdelava določenih vrst kom. odpadkov

0,1364

€/kg

odlaganje določenih vrst kom. odpadkov

0,1364

€/kg

ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki

0,1614

€/kg

javna infrastruktura

0,0058

€/kg

2. člen
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Cerknica:
STORITEV
odvajanje kom. in pad. odp. vode
čiščenje kom. in pad. odp. vode
storitve povezane z greznicami
in MKČN
ODVAJANJE
omrežnina
DN ≤ 20
omrežnina
20 < DN < 40
omrežnina
40 ≤ DN < 50
omrežnina
50 ≤ DN < 65
omrežnina
65 ≤ DN < 80
omrežnina
80 ≤ DN < 100
omrežnina
100 ≤ DN < 150
omrežnina
150 ≤ DN
ČIŠČENJE
omrežnina
DN ≤ 20
omrežnina
20 < DN < 40
omrežnina
40 ≤ DN < 50
omrežnina
50 ≤ DN < 65
omrežnina
65 ≤ DN < 80
omrežnina
80 ≤ DN < 100
omrežnina
100 ≤ DN < 150
omrežnina
150 ≤ DN

cena brez DDV
0,1803
€/m3
0,4475
€/m3
0,4639

€/m3

4,1990
12,5970
41,9900
62,9851
125,9701
209,9502
419,9005
839,8010

€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec

3,9903
11,9709
39,9029
59,8543
119,7086
199,5143
399,0286
798,0572

€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€/mesec
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2015 naprej.
Št. 007-7/2015
Cerknica, dne 2. julija 2015

6847

Stran

in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice je Občinski
svet Občine Dolenjske Toplice na 6. seji dne 17. 6. 2015 ob
obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel

SKLEP
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov
v Občini Dolenjske Toplice

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

DOLENJSKE TOPLICE
2422.
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Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode ter zbiranja
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov
v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12

I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Dolenjske
Toplice in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep
začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu RS, cene storitev
in subvencije se uporabljajo s 1. dnem naslednjega meseca po
veljavnosti sklepa.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo:
Gospodinjstva in uporabniki
z nepridobitno dejavnostjo

Uporabniki s pridobitno
dejavnostjo

Cena v EUR

Cena v EUR
z 9,5 % DDV

Cena v EUR

Cena v EUR
z 9,5 % DDV

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

7,8310

8,5749

9,1870

10,0598

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

23,4930

25,7248

27,5610

30,1793

Oskrba s pitno vodo
Omrežnina na mesec

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

78,3100

85,7495

91,8700

100,5977

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

117,4650

128,6242

137,8050

150,8965

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

391,5500

428,7473

459,3500

502,9883

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

783,1000

857,4945

918,7000

1.005,9765

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

1.566,2000

1.714,9890

1.837,4000

2.011,9530

0,7184

0,7866

0,7184

0,7866

Vodarina v

m3

Občina subvencionira ceno vodarine 3,62 % za vse uporabnike.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode
za vse uporabnike:
Gospodinjstva in uporabniki
z nepridobitno dejavnostjo

Uporabniki s pridobitno
dejavnostjo

Cena v EUR

Cena v EUR
z 9,5 % DDV

Cena v EUR

Cena v EUR
z 9,5 % DDV

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

6,7907

7,4358

13,4387

14,7154

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

20,3721

22,3074

40,3161

44,1461

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

67,9070

74,3582

134,3870

147,1538

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

101,8605

111,5372

201,5805

220,7306

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

339,5350

371,7908

671,9350

735,7688

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

676,0700

743,5817

1.343,8700

1.471,5377

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

1.358,1400

1.487,1633

2.687,7400

2.943,0753

0,3831

0,4195

0,3831

0,4195

Odvajanje odpadnih voda
Omrežnina na mesec

Odvajanje odpadnih voda za m3

Občina subvencionira 49,47 % cene omrežnine za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
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Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
Gospodinjstva in uporabniki
z nepridobitno dejavnostjo
Cena v EUR
Cena v EUR
z 9,5 % DDV

Čiščenje odpadnih voda

Uporabniki s pridobitno
dejavnostjo
Cena v EUR
Cena v EUR
z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
0,8262
0,9047
0,9766
1,0694
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
2,4786
2,7141
2,9298
3,2081
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
8,2620
9,0469
9,7660
10,6938
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
12,3930
13,5703
14,6490
16,0407
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
41,3100
45,2345
48,8300
53,4689
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
82,6200
90,4689
97,6600
106,9377
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
165,2400
180,9378
195,3200
213,8754
Čiščenje odpadnih voda za m3
0,4800
0,5256
0,6306
0,6905
Občina subvencionira ceno omrežnine za 15,40 % in 23,88 % cene izvajanja storitve za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov:
Gospodinjstva in uporabniki
Uporabniki s pridobitno
z nepridobitno dejavnostjo
dejavnostjo
Cena v EUR
Cena v EUR
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov
Cena v EUR
Cena v EUR
z 9,5 % DDV
z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0064
0,0070
0,0064
0,0070
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0852
0,0933
0,1012
0,1108
SKUPAJ za kg
0,0916
0,1003
0,1076
0,1178
Občina subvencionira 15,81 % cene izvajanja storitve za gospodinjstva in uporabnike z neprofitno dejavnostjo.
Št. 032-18/2015
Dolenjske Toplice, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

2423.

Sklep o zaračunanih cenah storitev javne
službe povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami ter malimi
komunalnimi čistilnimi napravami v Občini
Dolenjske Toplice

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12) ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 16/14) je Občinski svet Občine Dolenjske
Toplice na 6. seji dne 17. 6. 2015 ob obravnavi predloga cen
komunalnih storitev sprejel

SKLEP
o zaračunanih cenah storitev javne službe
povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi
čistilnimi napravami v Občini Dolenjske Toplice
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Dolenjske Toplice. Sklep začne veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se
uporabljajo od 1. 10. 2015 dalje.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

57 / 31. 7. 2015 /
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Prodajna zaračunana cena prevzema grezničnih gošč za vse uporabnike:
Greznice
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
Prevzem grezničnih gošč

Cena v EUR
2,1135
6,3404
21,1345
31,7018
105,6727
211,3454
422,6908
0,3604

Cena v EUR z 9,5 % DDV
2,3143
6,9427
23,1423
34,7135
115,7116
231,4232
462,8464
0,3946

Prodajna zaračunana cena prevzema blata iz MKČN za vse uporabnike:
MKČN
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
Stroški izvajanja storitve v m3

Cena v EUR
2,1135
6,3404
21,1345
31,7018
105,6727
211,3454
422,6908
0,3604

Cena v EUR z 9,5 % DDV
2,3143
6,9427
23,1423
34,7135
115,7116
231,4232
462,8464
0,3946

Št. 032-18/2015
Dolenjske Toplice, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

2424.

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske
lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode ter zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske
Toplice

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dolenjske
Toplice je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. seji
dne 17. 6. 2015 ob obravnavi predloga cen komunalnih
storitev sprejel

SKLEP
o potrditvi elaborata in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode
ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborate o oblikovanju
cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske od-

padne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2015.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini
Dolenjske Toplice za leto 2015.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto
2015 za vse uporabnike:
Oskrba s pitno vodo

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1

7,0913

7,7650

OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3

21,2739

23,2949

OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10

70,9130

77,6497

OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15

106,3695

116,4746

OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50

354,5650

388,2487

OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100

709,1300

776,4974

Stran

6850 /

Št.

57 / 31. 7. 2015

Oskrba s pitno vodo
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Vodarina v m3

Uradni list Republike Slovenije

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV
1.418,2600

1.552,9947

0,7454

0,8162

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:
Odvajanje odpadnih voda
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Stroški izvajanja storitve v m3

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV

13,4387

14,7154

40,3161

44,1461

134,3870

147,1538

201,5805

220,7306

671,9350

735,7688

1.343,8700

1,471,5377

2.687,7400
0,3487

2,943,0753
0,3818

Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:
Čiščenje odpadnih voda
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Stroški izvajanja storitve v m3

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV

0,9766

1,0694

2,9298

3,2081

9,7660

10,6938

14,6490

16,0407

48,8300

53,4689

97,6600

106,9377

195,3200
0,6306

213,8754
0,6905

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov za leto 2015 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov
Strošek javne infrastrukture na kg
Stroški izvajanja storitve na kg
SKUPAJ za kg

Cena
v EUR
0,0061
0,1012
0,1073

Cena v EUR
z 9,5 % DDV
0,0067
0,1108
0,1175

Št. 032-18/2015
Dolenjske Toplice, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

2425.

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske
lastne cene storitev javne službe povezane
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 16/14) je
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. seji dne 17. 6. 2015
ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel

SKLEP
o potrditvi elaborata in predračunske lastne
cene storitev javne službe povezane
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Dolenjske Toplice
I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborata o oblikovanju
cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Dolenjske
Toplice za leto 2015.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe povezane
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Dolenjske Toplice
za leto 2015.

Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2015 za vse uporabnike:
Greznice
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
Prevzem grezničnih gošč

Cena v EUR
2,1135
6,3404
21,1345
31,7018
105,6727
211,3454
422,6908
0,3604

Cena v EUR z 9,5 % DDV
2,3143
6,9427
23,1423
34,7135
115,7116
231,4232
462,8464
0,3946

Uradni list Republike Slovenije
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Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN za leto 2015 za vse uporabnike:
MKČN

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

2,1135

2,3143

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

6,3404

6,9427

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

21,1345

23,1423

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

31,7018

34,7135

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

105,6727

115,7116

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

211,3454

231,4232

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

422,6908

462,8464

0,3604

0,3946

Stroški izvajanja storitve v

m3
Št. 032-18/2015
Dolenjske Toplice, dne 17. junija 2015

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI
2426.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu
mestno jedro Kostanjevica

Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12 in 76/14 – odl. US) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine
Kostanjevica na Krki sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro
Kostanjevica
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev
Odlok o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica
je bil sprejet v letu 1995 ter spremenjen in dopolnjen v letih
2001, 2010 in 2011.
V obdobju po sprejetju Odloka o ureditvenem načrtu
mestno jedro Kostanjevica so se pojavila nova dejstva in okoliščine glede zagotavljanja poplavne varnosti, zato se na podlagi
pobude lastnika enega od zemljišč pristopa k spremembam in
dopolnitvam Odloka o ureditvenem načrtu.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka
sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu
mestno jedro Kostanjevica na Krki se nanašajo na ureditveno
območje lokacije A, ki je določeno v drugem odstavku 3. člena
Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/95, 97/01, 34/10 in 30/11) in zajema območja
naslednjih parcelnih številk: *61, 63, 70/3 ter 68, 69, 72, vse
k.o. Kostanjevica.
Spremembe in dopolnitve Odloka se nanašajo le na zvišanje kote pritličja pri gradnji novih stavb, tako da se na obravnavanem območju zagotavlja boljšo poplavno varnost.

Postopek sprememb in dopolnitev se vodi po kratkem postopku, skladno z 61.b členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12 in 76/14-odl. US). Izvedba sprememb in dopolnitev po
kratkem postopku je smiselna, saj so na izdelano projektno
dokumentacijo za gradnjo nove hiše, ki je že sprojektirana na
višjo koto pritličja, pridobljena vsa soglasja in s tega vidika v postopku ni smiselno in potrebno ponovno sodelovanje nosilcev
urejanja prostora ali izvedba celovite presoje vplivov na okolje.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upošteva prejeta
soglasja na izdelano projektno dokumentacijo.
4. Rok za pripravo sprememb in dopolnitev oziroma
njegovih posameznih faz
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu
mestno jedro Kostanjevica se v skladu z določili Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14-odl. US) izpeljejo na
način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem
načrtu mestno jedro Kostanjevica mora biti skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na Občinskem svetu Občine Kostanjevica
na Krki javno objavljen na občinski oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj petnajst dni. V času objave mora biti javnosti
omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu
mestno jedro Kostanjevica, bodo na Občinskem svetu Občine
Kostanjevica obravnavane predvidoma v septembru 2015.
5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice
za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih
ureditev
V skladu z določili 61.b člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14-odl. US) in tretjega odstavka
druge točke tega sklepa, smernic in mnenj nosilcev urejanja
prostora ni treba pridobivati.
6. Obveznosti glede financiranja sprememb in dopolnitev
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica zagotavlja investitor.
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7. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, veljati pa začne
z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2015-1
Kostanjevica na Krki, dne 9. julija 2015
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

KRŠKO
2427.

Odlok o odpravi Odloka o spremembi Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v občini Krško

Uradni list Republike Slovenije
– parc.št. 406/2, parc.št. 403/2, parc.št. 398/4, parc.
št. 518/11, parc.št. 396/2, parc.št. 395/7, parc.št. 518/5, parc.
št. 390/2, parc.št. 389/2, parc.št. 388/2, parc.št. 518/7, parc.
št. 354/3, parc.št. 326/6, parc.št. 326/4, parc.št. 319/2, parc.
št. 325/2, parc.št. 321/2, parc.št. 518/9, parc.št. 301/6, parc.
št. 318/2, parc.št. 258/96, parc.št. 300/6, parc.št. 300/4, parc.
št. 259/17, parc.št. 259/15, parc.št. 258/100, parc.št. 259/13,
parc.št. 259/107, parc.št. 5/88, parc.št. 5/85, parc.št. 5/96,
parc.št. 5/91, parc.št. 5/94, parc.št. 5/115, parc.št. 509/2, parc.
št. 506/2, parc.št. 504/2, parc.št. 5/98, parc.št. 505/2, parc.
št. 5/101, parc.št. 5/106, parc.št. 5/109, parc.št. 5/103, parc.
št. 5/99, parc.št. 5/113, vpisanih v k.o. 1321 – Leskovec.
II.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-10/2015-O507
Krško, dne 16. julija 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in
79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 –
prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je
Občinski svet Občine Krško, na 8. seji, dne 16. 7. 2015, sprejel

ODLOK
o odpravi Odloka o spremembi Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v občini Krško
1. člen
Odpravi se Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list RS,
št. 95/14), ki ga je Občinski svet Občine Krško sprejel na 2. korespondenčni seji, dne 23. 12. 2014.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-254/2014-O402
Krško, dne 16. julija 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

2428.

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
št. 4/2015

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je
Občinski svet Občine Krško, na 8. seji, dne 16. 7. 2015, sprejel

SKLEP
o ustanovitvi grajenega javnega dobra
št. 4/2015
I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na
nepremičninah:

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

LITIJA
2429.

Odlok o porabi sredstev iz proračunske
rezerve v letu 2015

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), druge alineje drugega odstavka
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena in drugega odstavka
110. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06,
139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 6. redni seji
dne 27. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o porabi sredstev iz proračunske rezerve
v letu 2015
1. člen
Za odpravo posledic žledoloma iz februarja 2014 na občinskih javnih cestah se dovoli poraba sredstev iz proračunske
rezerve v višini 41.200,00 EUR.
Za sanacijo plazu Trinkavs z namenom odprave posledic
obilnih padavin ob žledolomu v februarju 2014 se dovoli poraba
sredstev iz proračunske rezerve v višini 198.976,28 EUR.
Za gradbeni nadzor pri sanaciji plazu Trinkavs z namenom odprave posledic obilnih padavin ob žledolomu v februarju
2014 se dovoli poraba sredstev iz proračunske rezerve v višini
4.620,00 EUR.
Za koordinacijo sanacije plazu Trinkavs z namenom
odprave posledic obilnih padavin ob žledolomu v februarju
2014 se dovoli poraba sredstev iz proračunske rezerve v višini
600,00 EUR.
Za sanacijo ceste JP 708521 z namenom odprave posledic poplav iz obdobja 12. 9. 2014–16. 9. 2014 se dovoli poraba
sredstev iz proračunske rezerve v višini 8.110,00 EUR.
Za intervencije gasilcev ob naravnih nesrečah v letu
2014 se dovoli poraba sredstev iz proračunske rezerve v višini
63.301,30 EUR.
Za sanacijo plazu Vače z namenom odprave posledic neurja z dne 23. 6. 2015 se dovoli poraba sredstev iz proračunske
rezerve v višini 8.000,00 EUR.
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Za sanacijo cest z namenom odprave posledic neurja
z dne 23. 6. 2015 se dovoli poraba sredstev iz proračunske
rezerve v višini 6.016,43 EUR.
Za sanacijo gospodarskega poslopja po udaru strele dne
23. 7. 2015 se iz proračunske rezerve družini Verbajs, Mamolj
20a, 1272 Polšnik namenijo sredstva v višini 1000,00 EUR.
Za sanacijo gospodarskega poslopja po udaru strele
dne 25. 7. 2015 se iz proračunske rezerve družini Hribar,
Hude Ravne 5, 1273 Dole pri Litiji namenijo sredstva v višini
1000,00 EUR.
2. člen
Za konkretno črpanje sredstev do višine, opredeljene v
prvem členu tega odloka, se pooblasti župana Občine Litija.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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f. splošne pogoje za uporabo storitve gospodarske
javne službe,
g. uporabnika ter razmerja do uporabnikov,
h. vire financiranja gospodarske javne službe,
i. način plačila koncesionarja,
j. postopek izbire koncesionarja,
k. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
l. organ, ki opravi izbor koncesionarja,
m. organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
n. javna pooblastila koncesionarju,
o. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
p. prenehanje koncesijskega razmerja,
q. druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
gospodarske javne službe.
2. člen
(Opredelitev ključnih pojmov)

KONCESIJSKI AKT
o organizaciji in načinu izvajanja
izbirne gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo za objekta OŠ Gradec
in Vrtec Medvedek

(1) V okviru predmetnega Akta se uporabljajo sledeči
pojmi, ki imajo naslednji pomen:
a. »javni partner« oziroma »koncedent« je samoupravna
lokalna skupnost (Občina Litija), ki v razmerju javno-zasebnega partnerstva v okviru svoje stvarne in krajevne pristojnosti
sklene razmerje javno-zasebnega partnerstva, v katerem tudi
podeli pravico in obveznost izvajati dejavnost gospodarske
javne službe, ki je opredeljena v nadaljevanju Akta;
b. »zasebni partner« oziroma »izvajalec javno-zasebnega partnerstva« oziroma »koncesionar« je ena ali več
pravnih ali fizičnih oseb, ki sklene razmerje javno-zasebnega
partnerstva, v katerem tudi pridobi pravico in obveznost izvajati dejavnost gospodarske javne službe, ki je opredeljena
v nadaljevanju Akta;
c. »razmerje javno-zasebnega partnerstva« je razmerje
med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom. Razmerje javno-zasebnega partnerstva
se izvaja v skladu s 4. členom predmetnega Akta;
d. »javni interes« je z zakonom ali na njegovi podlagi
izdanim predpisom določena splošna korist, ki se ugotovi v
skladu s 3. členom predmetnega Akta;
e. »koncesijsko razmerje« je dvostransko pravno
razmerje med samoupravno lokalno skupnostjo kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem,
v katerem koncedent podeli koncesionarju pravico izvajati
dejavnost v javnem interesu, ki se nanaša na 5. člen predmetnega Akta;
f. »naprava SPTE« ali »kogeneracija« je naprava s
soproizvodnjo toplote in električne energije;
g. »uporabnika« sta OŠ Gradec, Bevkova ulica 3,
1270 Litija in Vrtec, Bevkova ulica 1, 1270 Litija.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem Aktu, imajo enak
pomen, kot jih določajo predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost.
(3) V tem Aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(Javni interes)

1. člen

Javni interes za izvajanje gospodarske javne službe
oskrbe s toplotno energijo je ugotovljen na sledečih podlagah:
a. DIIP – Dokument identifikacije investicijskega projekta za energetsko sanacijo kotlovnice OŠ Gradec in toplotne
podpostaje Vrtca Medvedek, Energo-Jug d.o.o., Ponikva,
julij 2015;
d. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost
za obdobje 2008–2016;
e. Akcijski načrt za OVE 2010–2020 (AN OVE) Slovenija;
f. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 78/06);
g. Lokalni energetski koncept Občine Litija, november
2011.

Št. 032-7/2015
Litija, dne 27. julija 2015
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

2430.

Koncesijski akt o organizaciji in načinu
izvajanja izbirne gospodarske javne službe
oskrbe s toplotno energijo za objekta OŠ
Gradec in Vrtec Medvedek

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS,
št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11; v nadaljevanju: Statut), 3.,
7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN, 57/11; v nadaljevanju: ZGJS), 11., 36. in
40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter 3. in 5. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS,
št. 78/06) je Občinski svet Občine Litija na 6. redni seji dne
27. 7. 2015 sprejel

(Vsebina Akta)
(1) Ta Akt ureja organizacijo in način izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za objekta
OŠ Gradec in Vrtec Medvedek (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba).
(2) Predmetni Akt določa:
a. predmet gospodarske javne službe,
b. območje izvajanja gospodarske javne službe,
c. začetek in čas trajanja koncesije,
d. vrsto in obseg monopola,
e. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe,

3. člen
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II. PREDMET IN OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
4. člen
(Organizacijska zasnova javno-zasebnega partnerstva)
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva.
5. člen
(predmet gospodarske javne službe)
(1) Predmet izvajanja gospodarske javne službe po tem
aktu je izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo.
(2) Gospodarska javna služba obsega naslednje storitve:
a. rekonstrukcijo kotlovnice OŠ Gradec in dobavo ter
postavitev nove strojne opreme;
b. rekonstrukcijo toplotne podpostaje Vrtca Medvedek in
dobavo ter postavitev nove strojne opreme;
c. izgradnjo morebitne(ih) naprav(e) SPTE;
d. upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj kotlovnic, toplotnih podpostaj in morebitnih naprav SPTE;
e. priključitev uporabnikov na distribucijsko omrežje,
vključno z izgradnjo priključkov;
f. oskrbo objektov iz 6. člena tega akta s toplotno energijo.
(3) Koncesionar mora kot sestavni del javne službe opravljati tudi naloge v zvezi z obveščanjem uporabnikov, vodenjem
evidenc in o tem obveščanjem župana, ter druge naloge kot to
določa veljavna zakonodaja in predmetni Akt.
(4) Koncesionar lahko opravlja tudi druge dejavnosti, pri
čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti
skladno z zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za
njegovo izvrševanje. Pri tem mora evidentirati gospodarsko
javno službo po tem Aktu kot ločeno dejavnost, ki jo opravlja
na podlagi izključne pravice v smislu tega Akta.
6. člen
(območje izvajanja)
Območje izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s
toplotno energijo obsega javna objekta OŠ Gradec in Vrtec
Medvedek.
III. ČAS TRAJANJA KONCESIJE
7. člen
(čas trajanja koncesije)
(1) Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesija se podeli za največ 15 let, z možnostjo
podaljšanja.
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a. rekonstrukcijo kotlovnice OŠ Gradec in dobavo ter
postavitev nove strojne opreme;
b. rekonstrukcijo toplotne podpostaje Vrtca Medvedek in
dobavo ter postavitev nove strojne opreme;
c. izgradnjo morebitne(ih) naprav(e) SPTE;
d. upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj kotlovnic, toplotnih podpostaj in morebitnih naprav SPTE;
e. priključitev uporabnikov na distribucijsko omrežje,
vključno z izgradnjo priključkov;
f. oskrbo objektov iz 6. člena tega akta s toplotno energijo;
g. izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo
povezane z obvezami iz predhodnih alinej (na primer vodenje
evidenc, obračunavanje storitev itd.);
h. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi;
na način, da se zagotovijo zadostne kapacitete, funkcionalnost, varnost delovanja in ustrezna oskrba uporabnikov na
območju iz 6. člena predmetnega Akta.
(2) Dejavnost, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno
prekine izvajanje dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih
določajo zakon, koncesijski akt, koncesijska pogodba ali drug
predpis.
(3) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesije s skrbnostjo strokovnjaka skrbeti za to, da pridobi vsa potrebna
dovoljenja, soglasja in druge akte državnih in drugih pristojnih
organov. Ta dolžnost se nanaša tudi na potrebno podaljšanje
ali obnovitev teh dovoljenj, soglasij in drugih aktov.
10. člen
(obveznosti koncedenta)
(1) Koncedent se v primeru, da so nepremičnine, kjer se
bodo izvajale aktivnosti za uresničitev obvez iz predhodnega
člena, v lasti koncedenta, zavezuje koncesionarju podeliti
ustrezne stvarnopravne pravice (na primer služnost, stavbna
pravica, raba itd.) na način, da se koncesionarju omogoči
nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti.
(2) Kolikor podelitev pravic iz predhodnega odstavka ni
mogoča v okviru koncesijske pogodbe se koncedent zaveže
s koncesionarjem skleniti ločene pogodbe za predmetni
namen ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki ureja razpolaganje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih
skupnosti.
(3) V primeru, ko so nepremičnine, kjer se bodo izvajale
aktivnosti za uresničitev obvez iz predhodnega člena, v lasti
tretjih oseb, bo koncesionar koncedentu nudil pomoč pri pridobivanju ustreznih pravic oziroma soglasij.
11. člen
(javna pooblastila)

IV. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
8. člen
(vrsta in obseg monopola)
Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico
opravljanja koncesionirane dejavnosti iz 5. člena tega Akta za
čas trajanja koncesijske pogodbe, opredeljenega v 7. členu
tega Akta na območju iz 6. člena tega Akta, ter druge pravice,
določene v koncesijski pogodbi v skladu s tem Aktom.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

toviti:

9. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije zago-

(1) Koncedent v okviru javno-zasebnega partnerstva
koncesionarju podeli naslednja javna pooblastila:
a. pravico izvedbe investicije v obsegu, kot je potrebna
za ustrezno izvajanje koncesionirane javne gospodarske službe v skladu s tem Aktom in koncesijsko pogodbo,
b. v kolikor bo koncesionar vgradil tudi napravo SPTE,
pravico do podpore v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo
o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji
toplote in električne energije z visokim izkoristkom ali drugo
veljavno zakonodajo, ki ureja pravico do predmetne podpore,
kolikor se proizvaja električna energija in toplota z določenim
visokim izkoristkom,
c. pravico oblikovati predloge cen svojih storitev, z upoštevanjem zakonov in uredb, ki urejajo področje koncesionirane dejavnosti.
(2) Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga,
na predmet javno-zasebnega partnerstva tega Akta, vezana
javna pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
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VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV
12. člen
(obveščanje uporabnikov)
Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotoviti popolno, pregledno in ažurno obveščanje
uporabnikov o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje storitev
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in pravice
ter dolžnosti uporabnikov.
VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
13. člen
(viri financiranja)
(1) Storitve, ki predstavljajo gospodarsko javno službo
oskrbe s toplotno energijo se financirajo iz naslednjih prihodkov:
a. sredstev plačil uporabnikov za opravljene storitve (oskrbe s toplotno energijo);
b. drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi
posebnih predpisov (subvencije, obratovalne podpore, zagotovljen odkup električne energije itd.);
c. lastnih sredstev koncesionarja.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati
izključno za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s
toplotno energijo.
(3) Koncesionar mora skladno z zakonom o preglednosti
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, drugimi predpisi
in računovodskimi standardi voditi ločeno računovodsko evidenco o sredstvih in virih sredstev ter prihodkih in odhodkih za
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo.
14. člen
(cenik in cene)
(1) Cena storitev oskrbe s toplotno energijo se določi
glede na s strani koncedenta sprejeto ponudbo koncesionarja
v fazi postopka izbora zasebnega partnerja.
(2) Pogoji, pod katerimi se cena storitve lahko spremeni,
se natančneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
15. člen
(druga sredstva)
(1) Če koncesionar prejema kakršnakoli druga sredstva
za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo, ki niso navedena v tem Aktu, mora ta sredstva, zmanjšana
za upravičene stroške v zvezi z njihovim pridobivanjem, uporabiti za izvajanje te gospodarske javne službe.
(2) O višini prihodkov iz prejšnjega odstavka mora koncesionar poročati koncesionarju na način, določen v 30. členu
tega Akta.
16. člen
(prilagoditev razmerij)
(1) V primeru obstoja upravičenih objektivnih okoliščin
se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in
koncesionarjem.
(2) Način in razloge za morebitno prilagoditev razmerij
med koncesionarjem in koncedentom se podrobneje uredi v
koncesijski pogodbi.
VIII. POSTOPEK IZBORA KONCESIONARJA
17. člen
(objava javnega razpisa)
(1) Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe
iz tega akta izbere koncedent na podlagi javnega razpisa, ob
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upoštevanju določb zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo
oziroma zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi Uradnem
listu Republike Slovenije in na Portalu javnih naročil.
18. člen
(vsebina javnega razpisa)
Besedilo javnega razpisa določa:
a. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo,
b. ime in sedež koncedenta,
c. podatke o objavi koncesijskega akta,
d. predmet in območje izvajanja koncesije,
e. začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja,
f. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje
predmeta koncesije,
g. vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in
usposobljenosti za izvajanje predmeta koncesije,
h. kraj in rok za prijavo na javni razpis,
i. merila in postopek za izbiro najugodnejše ponudbe,
j. datum, uro in kraj odpiranja ponudb,
k. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
l. organ, ki bo opravil izbor izvajalca koncesije,
m. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
n. odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave
javnega razpisa,
o. druge podatke, pomembne za odločitev o izbiri izvajalca koncesije.
19. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje, ki se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji:
a. da razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti,
b. da upošteva rok za izvedbo investicije,
b. da ima reference na področju opravljanja koncesionirane dejavnosti,
c. da predloži celovit projekt izgradnje oziroma rekonstrukcije kotlovnic, toplotnih podpostaj in drugih naprav za
območje iz 6. člena tega Akta ter načrt vzdrževanja kotlovnic,
toplotnih podpostaj in drugih naprav oziroma celotnega sistema,
d. da pripravi in predloži predlog sistema cen za dobavo
toplote, skladen z veljavno zakonodajo,
e. da izpolnjuje ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.
20. člen
(merila za izbiro koncesionarja)
V postopku izbire najugodnejšega ponudnika se upoštevajo predvsem naslednja merila, ki jih javni partner detajlneje
opredeli v razpisni dokumentaciji za izbor zasebnega partnerja:
a. stroški oskrbe s toplotno energijo,
b. dosedanje reference ponudnika,
c. strokovna, finančna in organizacijska usposobljenost
ponudnika,
d. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
21. člen
(strokovna komisija)
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo
predmeta koncesije s sklepom imenuje župan.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva
člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih
izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno
presojo ponudb.

Stran

6856 /

Št.

57 / 31. 7. 2015

(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s ponudnikom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega
sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali
kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v
ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski
skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
Koncedent v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri ponudniku ali je kako drugače delala za ponudnika,
če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še
ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje
v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo.
(4) Župan mora na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo imenovati
novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni
razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni
presoji komisije.
(5) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da pregleda in oceni ponudbe in ugotovi,
ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede,
katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede
na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo
koncedentu.
22. člen
(odpiranje vlog)
(1) Odpiranje ponudb za izbor koncesionarja je javno,
pri čemer lahko koncedent zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti oziroma uradne, vojaške ali državne tajnosti določi, da
postopek odpiranja ponudb ni javen. Svojo odločitev mora
sporočiti v objavi javnega razpisa.
(2) Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem razpisu, in nepravilno predloženih vlog ne
odpre, temveč jih neodprte nemudoma vrne pošiljatelju.
(3) O odpiranju vlog se vodi zapisnik. Vanj se vpišejo
morebitne pripombe predstavnikov kandidatov o poteku javnega odpiranja. Strokovna komisija vroči zapisnik o javnem
odpiranju v roku osmih dni vsem ponudnikom.
23. člen
(pregled, vrednotenje in poročilo)
(1) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda
ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, pri čemer
glede dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb upošteva določbe veljavne zakonodaje.
(2) Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera
izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim
merilom.
24. člen
(akt izbire koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno
odločbo.
(2) Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri se stranke
na ustni obravnavi seznanijo s potekom postopka in njihovim
uspehom v postopku ter se jim določi rok, ki ne sme biti daljši
od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem roku pripombe
niso podane, se šteje, da stranke nimajo pripomb.
(3) Do seznanitve s potekom postopka iz prejšnjega
odstavka ni dovoljeno pregledovanje in prepisovanje spisov v
tistih delih, ki se nanašajo na vloge drugih strank v postopku
in okoliščine, povezane z njimi.
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(4) V izreku odločbe o izbiri se navedejo stranka, ki
je bila izbrana, ter stranke, katerih vloge so bile zavrnjene
oziroma zavržene. Odločba o izbiri se vroči vsem strankam
v postopku.
(5) Odločba se izda z omejenim rokom veljave, ki ne sme
biti daljši od enega leta. Čas veljavnosti odločbe se določi v
njenem izreku. Če v tem času ne pride do sklenitve pogodbe,
odločba o izbiri preneha veljati.
(6) O pritožbi zoper odločbo o izbiri, ki jo izda občinska
uprava, odloči župan.
(7) Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti
upravni spor.
25. člen
(zavrnitev vseh vlog)
(1) Koncedent tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan,
da izbere koncesionarja.
(2) Če koncedent v postopku izbire ne izbere koncesionarja, o tem izda akt, s katerim se konča postopek izbire, v
katerem se navedejo vse stranke, katerih vloge so bile zavrnjene, in utemeljitev razlogov za njihovo zavrnitev.
(3) Koncedent lahko v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov ponudnikom razveljavi
postopek in ne odda koncesije oziroma jo odda v ponovljenem
postopku, kar pomeni, da tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje koncedenta k izboru koncesionarja.
26. člen
(izločitev izbranega kandidata)
(1) Koncedent sme vse do sklenitve koncesijske pogodbe izločiti ponudnika, ki najbolj ustreza postavljenim merilom,
in izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da ponudnik ne bo mogel izpolnjevati
obveznosti iz pogodbe.
(2) Okoliščine, ki kažejo, da ponudnik ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe, so zlasti če je
proti njemu uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali
prisilne poravnave, če nima poravnanih svojih obveznosti iz
naslova davkov in drugih dajatev, določenih z zakonom, če se
izkaže, da je vlogi predložil neresnične podatke o izpolnjevanju bistvenih zahtev, o obstoju kaznivih dejanj organiziranega
kriminala, korupcije, goljufije ali pranja denarja in podobno.
(3) Glede oblike sprejema odločitve iz prvega odstavka
tega člena, pravnih sredstev in/ali sodnega varstva zoper to
odločitev se uporabljajo določbe tega Akta, ki veljajo za akt o
izbiri javno-zasebnega partnerja.
IX. KONCESIJSKA POGODBA
27. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v
imenu koncedenta sklene župan.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni
obliki, sicer nima pravnega učinka.
(3) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena koncedent
in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi
z izvajanjem predmeta koncesije, ki niso urejena v tem aktu,
zlasti pa:
a. način in roke plačil,
b. razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent,
c. dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh
dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu,
d. način finančnega in strokovnega nadzora s strani
koncedenta,
e. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe,
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f. medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe,
g. razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
h. način spreminjanja koncesijske pogodbe,
i. prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno
podaljšanje,
j. prenos objektov in naprav (odkup koncesije) in morebitno restitucijo po prenehanju koncesije.
(2) V primeru neskladja med določbami koncesijskega
akta in določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe koncesijskega akta.
(3) Koncedent lahko koncesionarju poleg javnih pooblastil, določenih v tem aktu, podeli tudi druga na predmet koncesije iz tega akta vezana javna pooblastila, ki se opredelijo
v koncesijski pogodbi ali njenih sestavnih delih.
X. NADZOR
28. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe
opravljajo:
a. organi nadzora,
b. župan,
c. ali s strani župana pooblaščena strokovna oseba,
skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in skladno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Koncesionar je osebam iz prejšnjega odstavka dolžan omogočiti nadzor nad izvajanjem gospodarske javne
službe, predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s toploto, dajati
informacije v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe
oskrbe s toploto in omogočiti vpogled v poslovne knjige in
evidence v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe
oskrbe s toploto.
(3) Nadzor se lahko izvaja v prostorih koncesionarja.
(4) Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v
zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s toploto, nadzor izvajanja dejavnosti, strokovni nadzor in nadzor
nad ustreznostjo uporabe naprav ter ostalih sredstev za
izvajanje dejavnosti kakor tudi nadzor izvajanja dejavnosti v
skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(5) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto. Praviloma se izvaja v poslovnem
času izvajalca. Nadzornik se izkaže s pooblastilom. Nadzornik
je dolžan podatke o poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.
29. člen
(spremljanje kakovosti)
(1) Koncedent spremlja in ocenjuje kakovost opravljenih storitev.
(2) Kakovost opravljenih storitev lahko koncedent spremlja neposredno v okviru nadzora iz prejšnjega člena ali s
pomočjo specializiranih organizacij.
(3) V primeru, da ugotovi odstopanje kvalitete storitve
od standardov, določenih s tem aktom ali drugimi pravnimi
podlagami, lahko uporabi sankcije, opredeljene v koncesijski
pogodbi.
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a. obsegu opravljenih storitev gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo;
b. prihodkih v preteklem letu;
c. drugih prihodkih za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s toploto, prejetih v preteklem letu;
d. prejetih pritožbah uporabnikov in odzivih nanje;
e. drugih podatkih, določenih s predmetnim aktom ali
koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar je dolžan podatke iz prejšnjega odstavka pošiljati koncedentu v elektronski obliki. Obliko in format
pošiljanja podatkov določi koncedent.
(3) Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega
odstavka, poleg tega pa še podatke o doseganju standardov
kakovosti storitev, določenih s tem aktom. Letno poročilo
mora obsegati tudi revidirane računovodske izkaze, izdelane
skladno z zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi
za njegovo izvrševanje.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
31. člen
(prenehanje razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha na naslednji način:
a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b. z odkupom koncesije,
c. z odvzemom koncesije,
d. s prenehanjem koncesionarja,
e. v drugih primerih, določenih pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo oziroma zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
32. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodbe preneha:
a. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
b. z razdrtjem.
(2) Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih hujših kršitev. Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni
rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju
koncesijske pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
33. člen
(odkup koncesije)
(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent
enostransko ugotovi, da bi bilo redno izvajanje gospodarske
javne službe možno učinkoviteje opravljati na drug način.
(2) Ko koncesionar zaradi odkupa koncesije preneha
opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije, prevzame koncedent naslednje obveznosti:
a. izplačilo dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja v opremo ali objekte, ki jih koncesionar ne bo mogel
povrniti v okviru svoje druge dejavnosti;
b. povrnitev pogodbene kazni, ki je opredeljena v koncesijski pogodbi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je odkup lahko tudi
prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe
predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je
koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se
določa po predpisih o razlastitvi.

30. člen

34. člen

(poročanje)

(odvzem koncesije)

(1) Koncesionar mora enkrat letno, najkasneje do 10.
dne v mesecu maju za preteklo leto, v obliki podanega letnega poročila koncedentu poročati o:

(1) Javni partner odvzame koncesijo koncesionarju v
primeru, da koncesionar očitno krši koncesijsko pogodbo,
zlasti pa:
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a. če ne prične z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe v dogovorjenem roku,
b. če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno oziroma jo izvaja tako, da so povzročene motnje v
dejavnosti in funkcionalnosti,
c. če koncedentu namerno ali iz velike malomarnosti
povzroča škodo,
d. če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil koncedenta,
e. če je izražen utemeljen javni interes po prenehanju
izvajanja dejavnosti.
(2) Odvzem koncesije je mogoč ne glede na to, ali
predstavljajo kršitve iz prejšnjega odstavka bistveno kršitev
koncesijske pogodbe. Koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu
določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo
v nasprotnem primeru uvedla postopek odvzema koncesije.
Če je koncesionar konzorcij, se kršitev posameznega člana
konzorcija šteje za kršitev koncesionarja.
35. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika. V
primeru univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja
koncesijsko razmerje ne preneha in se prenese na univerzalnega pravnega naslednika.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dnem nastanka
pravnih posledic začetka stečajnega postopka. Na nameščeni opremi, omrežju in drugih sredstvih koncesionarja,
namenjenih izvajanju koncesije, ima koncedent izločitveno
pravico, kot jo določa zakon, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
(3) Če je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja
enega ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja nad njimi
koncesijsko razmerje ne preneha, če ostali člani konzorcija
nadaljujejo s koncesijo.
36. člen
(prehodno obdobje)
(1) Če v primeru prenehanja koncesije ni podeljena
nova koncesija ali ni drugače zagotovljeno, da bi bila gospodarska javna služba nepretrgano izvajana, mora dotedanji
koncesionar izvajati na tem območju dejavnost gospodarske
javne službe pod pogoji dotedanjega koncesijskega razmerja
do podelitve nove koncesije, vendar največ eno leto.
(2) Če je koncesijsko razmerje prenehalo iz razlogov,
zaradi katerih dotedanji koncesionar ne more več nadaljevati
izvajanja gospodarske javne službe po prejšnjem odstavku
(npr. odvzem koncesije, stečaj koncesionarja), sklene koncedent pogodbo za izvajanje nujnih del za zagotavljanje
gospodarske javne službe z enim ali z več ponudniki ob
upoštevanju zakona, ki ureja javno naročanje. Za sklenitev
te pogodbe se uporabljajo določbe o oddaji javnega naročila
po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Uradni list Republike Slovenije
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(uveljavitev)
Ta Akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2015
Litija, dne 27. julija 2015
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA
2431.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo),
100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12
in 36/14 – odl. US), 9. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO)
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 spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju
prometa v Mestni občini Ljubljana
1. člen
V Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 38/13, 55/13 in 110/13) se v prvem odstavku 14. člena pika na koncu osme alineje nadomesti z vejico in
doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– poslancev Republike Slovenije v Evropskem parlamentu.«
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2015-2
Ljubljana, dne 6. julija 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih
zelenih površin

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12 in 92/13) 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 urejanju
in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih
površin
1. člen
V Odloku o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih
zelenih površin (Uradni list RS, št. 11/09 in 101/09) se v 2. členu
doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– mostovi,«.
2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, katerega sestavni
del je tudi letni program vzdrževanja in čiščenja občinskih cest
in javnih zelenih površin (v nadaljnjem besedilu: Program), ki
ga izdela vsako leto do konca oktobra za naslednje leto. Program je osnova za pripravo proračuna MOL za izvajanje javne
službe za naslednje leto. Program pregleda in uskladi organ
Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe (v
nadaljnjem besedilu: pristojni organ) v sodelovanju z organom
Mestne uprave MOL, pristojnem za finance.«.
V tretjem odstavku se besedilo »organu mestne uprave,
pristojnemu za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ)« nadomesti z besedama »pristojnemu
organu«.
3. člen
V 5. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo doda
nova tretja alineja, ki se glasi:
»– čiščenje grafitov,«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta
alineja.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Storitve javne službe urejanje in čiščenje javnih zelenih
površinah so:
– grabljenje listja pred začetkom vegetacije,
– gnojenje trat in rastlin,
– zračenje, sejanje, valjanje trat in podobno,
– košnja trave,
– intenzivna košnja javnih zelenih površin z rastišči invazivnih rastlin, glede na vrsto rastline,
– sajenje novega drevja,
– redno obrezovanje drevja,
– pregled drevja,
– namakanje ali zalivanje nasadov in novo zasajenih
dreves,
– odstranjevanje ter nadomeščanje prizadetega in poškodovanega drevja,
– načrtno, sistematično strokovno odstranjevanje invazivnih drevnin,
– sajenje novih grmovnic,
– jesensko, zimsko ali spomladansko obrezovanje grmovja,
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– obrezovanje striženih živih mej,
– zatiranje rastlinskih bolezni in škodljivcev,
– urejanje in čiščenje poti in drugih utrjenih površin v lasti
MOL,
– sajenje in obnavljanje nasadov s sezonskim cvetjem,
trajnicami in čebulnicami,
– postavljanje in vzdrževanje posod, cvetličnih loncev in
podobne opreme za saditev okrasnih rastlin na javnih površinah,
– sajenje in obnavljanje zasajenih okrasnih rastlin v opremi iz prejšnje alineje tega člena,
– vzdrževanje parkovne in druge opreme,
– vzdrževanje opreme na otroških igriščih,
– pregled opreme na otroških igriščih,
– redno pobiranje komunalnih in drugih odpadkov,
– postavljanje, vzdrževanje in čiščenje opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov,
– druga podobna opravila.«.
V petem odstavku se beseda »lep« nadomesti z besedo
»čist«.
4. člen
6. člen se črta.
5. člen
V 8. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. vzpostavi in vodi evidenco v elektronski in pisni obliki
– kataster o lokacijah, številu in vrsti opreme ter vrsti storitev
na občinskih cestah,«.
V 15. točki se v napovednem stavku za besedo »evidenco« doda besedilo »v elektronski in pisni obliki« ter v peti alineji
točke a) in v četrti alineji točke b) besedilo »enoletnih okrasnih
rastlin« nadomesti z besedilom »sezonskega cvetja, trajnic«.
6. člen
10. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Na občinski cesti je prepovedano hraniti živali.«.
7. člen
V 11. členu se v drugi alineji za besedilom »trgati,« dodata
besedi »nepravilno obrezovati«.
Tretja alineja se spremeni, tako da se glasi:
»– hraniti živali, razen ptic in veveric na območju parka
Tivoli,«.
Črtajo se četrta, sedma in osma alineja.
Dosedanja peta in šesta alineja postaneta četrta in peta
alineja, dosedanja deveta do enajsta alineja postanejo šesta
do osma alineja.
8. člen
12. člen se črta.
9. člen
V 13. členu se črta drugi odstavek.
10. člen
14., 15., 16. in 17. člen se črtajo.
11. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skrbnik psa, konja ali druge živali mora takoj odstraniti
iztrebke v primeru onesnaženja občinske ceste ali javne zelene
površine.«.
12. člen
V 22.a členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Če Inšpektorat Mestne uprave MOL ugotovi, da pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik ravna v nasprotju:
– s prvo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev
komunalnih odpadkov,
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– s sedmo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev
kablov, žic, anten, reklamnih napisov, ptičjih hišic in podobno,
– z osmo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev
odloženega ali skladiščenega materiala ali komunalnih odpadkov ali predmetov.«.
Drugi odstavek se črta.

ODREDBO
o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih
parkirnih površin, namenjenih parkiranju
vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem na območju za pešce

13. člen
24. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki stori dejanje iz 10. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki stori dejanje iz 10. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik –
uporabnik, ki stori dejanje iz 10. člena tega odloka.«.

1. člen
V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih
parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce (Uradni list RS, št. 110/13) se v
prvem odstavku 2. člena v tabeli za vrstico, ki določa javno
parkirno površino »Tabor, ki zajema ulico Tabor – del«, dodata
novi vrstici, ki se glasita:
»
S15
S16

16. člen
V 32. členu se številka »40« nadomesti s številko »100«.
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2015-4
Ljubljana, dne 6. julija 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Št. 007-30/2015-2
Ljubljana, dne 6. julija 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
2434.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07,
69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica
na 10. redni seji dne 16. 7. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren Kostanjevica za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za
leto 2015 (Uradni list RS, št. 12/15) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

2433.

Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi
javnih parkirnih površin, namenjenih
parkiranju vozil stanovalcev s stalnim
ali začasnim prebivališčem na območju
za pešce

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in
15/12) in prvega odstavka 12. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13, 55/13
in 110/13) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji
6. julija 2015 sprejel

«.

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

14. člen
V 25. členu se v prvem, tretjem in petem odstavku besedilo »prve, osme, devete, desete in enajste« nadomesti z
besedilom »prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme ali
osme.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, ki stori dejanja iz prve, tretje, četrte, pete, šeste,
sedme ali osme alineje 11. člena tega odloka.«.
V osmem odstavku se številka »50« nadomesti s številko
»1000« ter besedilo »dejanja iz druge, četrte in pete« nadomesti z besedilom »dejanje iz druge«.
Deveti odstavek se črta.
15. člen
26., 28., 29., 30. in 31. člen se črtajo.

Lončarska steza, ki zajema Lončarsko stezo – del
Tomšičeva ulica, ki zajema Tomšičevo ulico – del

I.

70

v EUR
Proračun leta
2015

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

9.053.100

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.921.320

DAVČNI PRIHODKI

3.196.423

700 Davki na dohodek in dobiček

2.696.579

703 Davki na premoženje

353.742

704 Domači davki na blago in storitve

146.002

706 Drugi davki

100

Stran

71

72

73
74

78
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NEDAVČNI PRIHODKI

724.897

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

540.867

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Globe in druge denarne kazni

5.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

399.716

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

399.716

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

0

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

0

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

0

PREJETE DONACIJE

36.985

730 Prejete donacije iz domačih virov

36.985

TRANSFERNI PRIHODKI

4.633.903

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

828.261

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

3.805.642

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

61.176

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

61.176

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

10.354.476
1.393.370

VI.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.300.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.300.000

500 Domače zadolževanje

1.300.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

80.000

55

ODPLAČILA DOLGA

80.000

550 Odplačila domačega dolga

80.000

351.859
IX.

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

1.220.000

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

1.301.376

53.112
926.158

X.

403 Plačila domačih obresti

18.000

XI.

409 Rezerve

44.241

402 Izdatki za blago in storitve

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1.595.680
22.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

937.400

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

153.582

413 Drugi tekoči domači transferi

482.698

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.283.247

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

7.283.247

INVESTICIJSKI TRANSFERI

82.179

431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,
ki niso pror.upor.

74.000

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

–81.376

Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
preteklega leta

81.376

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2015
Miren, dne 16. julija 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

8.179

III.

75

0

44

KAPITALSKI PRIHODKI

40

43

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

177.030

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

42

V.

714 Drugi nedavčni prihodki

II.

41
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–1.301.376

2435.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo
št. 1706/0, k.o. 2330 – Sela na Krasu

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US,
93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 –
ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13,
101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15) in 17. člena

Uradni list Republike Slovenije
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07,
69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica
na 10. redni seji dne 16. 7. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo
št. 1706/0, k.o. 2330 – Sela na Krasu
1. člen
Nepremičnina parc. št. 1706/0, k.o. 2330 – Sela na Krasu
pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima nepremičnina iz
prejšnjega člena status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
Odločba se po pravnomočnosti pošlje v izvršitev zemljiškoknjižnemu sodišču, ki pri predmetni nepremičnini zaznamuje navedeni status.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0033/2015-6
Miren, dne 16. julija 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

MURSKA SOBOTA
2436.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za proizvodno-servisno cono
»Noršinska« (skladiščno-logistični center)

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09; 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US:
U-I-43/13-8 in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena
Zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US:
U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15)
je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta
za proizvodno-servisno cono »Noršinska«
(skladiščno-logistični center)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno
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cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center) (v nadaljevanju
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta).
(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju in
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (Uradni
list RS, št. 16/03 z dne 17. 2. 2003).
(4) Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta se bo delno preklical prostorski akt, kot je navedeno v
tretjem odstavku tega člena, v delu, ki se bo na novo definiral.
(5) V skladu s 96. členom ZPNačrt se bo novi akt Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za
proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični
center), štel za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta)
(1) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Murska Sobota – OPN (Uradni list RS, št. 63/14) je
predmetno območje opredeljeno kot stavbno. Območje spada
po določilih 35. člena v enoto urejanja prostora SO118/1, s
podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarska cona. V določbah 89. člena OPN je navedeno, da se upoštevajo prostorsko
izvedbeni pogoji, ki so določeni v veljavnem zazidalnem načrtu.
Upoštevati se morajo tudi določbe drugih členov OPN.
(2) Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-
servisno cono »Noršinska« je bil izdelan v letu 2002 in 2003.
Takrat investitorji in s tem natančne vsebine, za večino objektov
niso bili znani, zato se je pozidava in gabariti objektov predvidela le v osnovnih linijah. Na predmetnem območju je po veljavnem prostorskem aktu predvidena gradnja objektov namenjenih proizvodnim in storitvenim dejavnostim ter spremljajočih
objektov. Investitor je izrazil namero, da želi na parcelah, ki se
nahajajo severno od Noršinske ulice v Murski Soboti v kompleksu parcel, ki so že delno pozidane, postaviti nekoliko večji
skladiščno logistični objekt. Čeprav določbe veljavnega akta
dovoljujejo tudi nekatera odstopanja, predmetnega objekta ni
dovoljeno graditi. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je tako
potrebna sprememba določb veljavnega akta.
(3) Ker se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
nanašajo samo na posamični poseg v prostor, ki ne vpliva na
celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se izvede skrajšani postopek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
3. člen
(vsebina, območje in oblika sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je izdelati nove prostorsko izvedbene pogoje,
ki bodo smiselno in ustrezno postavila določila za umestitev
novega skladiščno logističnega objekta s spremljajočimi zunanjimi ureditvami. Predvidena je sprememba namembnosti
kompleksa in s tem tudi namembnost objektov znotraj kompleksa. Znotraj kompleksa je predvidena ureditev skladiščno
logističnega centra podjetja »GMT«. V ta namen se predvideva
sprememba namembnosti obstoječega pomožnega objekta in
železokrivnice, ter postavitev novega montažnega objekta, ki
bo povezal ta dva obstoječa objekta v funkcionalno celoto, ki
bo služila kot skladiščno – logistični center. Obstoječa poslovno
upravna stavba se ne spreminja. Hkrati se predvideva izvedba
dodatnega cestnega priključka na Noršinsko ulico.
(2) Kompleks zajema parcele enega lastnika in se nahaja
na severni strani Noršinske ulice v Murski Soboti. Okvirno bodo
zajete sledeče parcele številka 5390/1, 5390/2, 5391, 5392,
5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5423 in 5424, vse k.o. Murska
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Sobota. V območje obdelave se lahko vključijo tudi druge parcele v neposredni bližini območja.
(3) V spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
se bodo na novo definirali pogoji izvedbe v skladu s pogoji iz
smernic posameznih pristojnih služb.
(4) Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta je poleg izdelave vseh strokovnih podlag, dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter
sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku
izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem
prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne
obravnave. Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, po objavi sprejetega odloka v Uradnem listu RS,
štiri izvode akta v analogni obliki in vsaj enem izvodu v digitalni
obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu, ki
ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Za potrebe izdelave osnutka spremembe prostorskega
akta je izdelana projektna zasnova pri podjetju PROJEKTIVNI
BIRO LAZAR d.o.o. iz Murske Sobote, ki bo obenem po pooblastilu investitorja GMT d.o.o. tudi načrtovalec spremembe
prostorskega akta. Pri načrtovanju akta je potrebno upoštevati
tudi druge veljavne občinske in državne prostorske akte, ki
mejijo ali sekajo to območje.
(2) Kolikor bodo potrebne dodatne strokovne podlage na
podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora, jih mora zagotoviti
investitor.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta)
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni
list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta,
– priprava osnutka prostorskega akta,
– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO,
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih
smernic,
(in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila
(CPVO)*,
– Javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi
vsaj 7 dni pred pričetkom,
– javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava,
– stališča do podanih pripomb,
– I. obravnava na seji Mestnega sveta,
– priprava predloga akta,
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni,
– Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na
okolje (CPVO)*,
– II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta,
– objava odloka v Uradnem listu RS.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša
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– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo;
Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana (za državne ceste),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo;
Langusova ulica 4; 1000 Ljubljana,
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska
Sobota.
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000
Murska Sobota;
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo na okolje, Dunajska cesta 47, Ljubljana; v skladu z določili ZPNačrt in Zakona o varstvu okolja
ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno
izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova
ul. 33, 9000 Murska Sobota,
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000
Murska Sobota,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
– UPC TELEMACH, širokopasovne komunikacije d.o.o.,
Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 29, 9000 Murska
Sobota,
– T-2, d.o.o.; Streliška cesta 150, Maribor,
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota.
(4) Osnutek prostorskega akta poslati v vednost na naslov:
– Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije; Stegne 7, p. p. 418; 1001 Ljubljana.
(5) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave
tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo
delovno področje.
(6) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov
sodelujejo tako, da:
– predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na
prostor;
– zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne
potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
– izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
– sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(7) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih
aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive
podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve,
priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(8) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da
v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje,
da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske
ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(9) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati
svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh
svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

6. člen

7. člen

(nosilci urejanja prostora)

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta)

(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke
Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota,

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta ter vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno
z okoljskim poročilom oziroma vsemi potrebnimi podlagami
v okviru postopka CPVO (kolikor bo le-ta potrebna) zago-
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tovi investitor GMT d.o.o. Trgovina z avtodeli, Cvetkova 34,
9000 Murska Sobota.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem
spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati
z dnem objave.
Št. 3505-0007/2015-2(182)
Murska Sobota, dne 17. julija 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

PIVKA
2437.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač (Uradni list
RS, št. 108/20 – UPB13, 8/10 Odl. US: U-I-244/08-14, 13/10,
16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 50/10 Odl. US: U-I-266/08-12,
59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US:
U-I-249/10-27, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14) in
4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11,
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13,
15/14, 43/14 in 6/15) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13)
izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je
Občina Pivka naslednji

SKLEP
1. Delovno mesto direktorja Javnega zavoda za upravljanje dediščine in turizem Pivka, se za določitev osnovne plače
uvrsti v 46. plačni razred.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 100-3/2015-3
Pivka, dne 16. julija 2015
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

ŠKOFJA LOKA
2438.

Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja
nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev
ter mentorjev nadarjenih učencev glasbene
šole Škofja Loka – Jobstov sklad

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 33/10) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Škofja
Loka na 7. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
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PRAVILNIK
o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih
mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev
nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka –
Jobstov sklad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje za prijavo, postopke občinske uprave in dokumentacijo, merila za izbiro in vrednotenje
vlog ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov
sklad (v nadaljevanju Jobstov sklad) iz javnih sredstev Občine
Škofja Loka; z namenom spodbujanja glasbene in plesne dejavnosti v okviru Jobstovega sklada.
(2) V pravilniku so opredeljeni:
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– postopki, ki jih opravlja občinska uprava, ter dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik,
– kriteriji in merila za vrednotenje prijav.
2. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev za
sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in
plesalcev, ki:
1. izhajajo iz socialno šibkejših družin;
2. so aktivni člani glasbenih ali plesnih skupin, društev,
orkestrov ali klubov;
3. so študenti glasbe ali plesa doma ali v tujini.
Predmet tega pravilnika je tudi dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izobraževanja mentorjev nadarjenih
učencev Glasbene šole Škofja Loka.
3. člen
Posamezni izrazi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) Sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev iz socialno šibkejših družin in aktivnih članov glasbenih ali plesnih skupin, društev, orkestrov ali klubov
zajema:
– sofinanciranje šolnin glasbenih in plesnih šol doma in
v tujini,
– enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udeležbe
na poletnih glasbenih šolah, tekmovanjih ali javnih nastopih,
– enkratne dotacije za nakup inštrumenta in podobno.
»Socialno šibkejša družina« je družina s šibkejšim socialnim položajem mladega glasbenika ali plesalca oziroma njegove družine. Merilo za priznanje socialno šibkejše družine je
dodeljen otroški dodatek prosilcu, pri čemer povprečni mesečni
dohodek na osebo ne presega 30 % neto povprečne plače.
(2) Sofinanciranje izobraževanja nadarjenih študentov
glasbe in plesa vključuje sofinanciranje šolnin doma in v tujini
ter udeležbo na poletnih glasbenih šolah.
(3) Sofinanciranje izobraževanja mentorjev nadarjenih
učencev Glasbene šole Škofja Loka so enkratne dotacije z
namenom sofinanciranja udeležbe na seminarjih ali poletnih
glasbenih šolah pod pogojem, da se jih mentorji udeležujejo
skupaj s svojim nadarjenim učencem za potrebe nadarjenega
učenca.
(4) Izraz »nadarjeni mladi glasbeniki in plesalci« se uporablja za učence, dijake in študente glasbe in plesa do dopolnjenega 29. leta starosti.
(5) Izraz »javni nastop« označuje vsak nastop izven šolskih prostorov, ki hkrati ni del letnega delavnega načrta.
4. člen
Osnovni pogoji prijave na javni razpis:
(1) Prijavitelj – nadarjeni mladi glasbenik ali plesalec –
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
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– imeti stalno bivališče v Občini Škofja Loka;
– imeti veljavno potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalno
ustanovo na glasbenem ali plesnem področju na vseh nivojih
izobraževanja mladih;
– imeti dokazila o dejanskih stroških projekta.
(2) Prijavitelj – mentor nadarjenih učencev Glasbene šole
Škofja Loka – mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti redno ali izredno delavno razmerje v Glasbeni šoli
Škofja Loka;
– prijavo izvesti v sodelovanju z nadarjenim mladim glasbenikom ali plesalcem, ki je učenec Glasbene šole Škofja Loka
in ki ima hkrati tudi stalno bivališče v Občini Škofja Loka.
II. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
IN DELITEV SREDSTEV
5. člen
(1) Finančna sredstva se prijaviteljem delijo na podlagi
javnega razpisa, za katerega mora župan Občine Škofja Loka
v sredstvih javnega obveščanja objaviti vsaj obvestilo o objavi
javnega razpisa.
(2) Celotno besedilo javnega razpisa z vso pripadajočo
razpisno dokumentacijo mora biti v času trajanja objave objavljeno na spletni strani Občine Škofja Loka.
(3) Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave
in sprejema občinskega proračuna.
(4) Višina razpoložljivih sredstev se določi v proračunu
Občine za tekoče leto.
6. člen
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave vlog,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
(2) Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega
meseca.
(3) Prijavitelji morajo biti obveščeni o izidu razpisa v roku
30 dni po sklicu komisije za ocenjevanje vlog, kar mora biti v
petnajstih dneh po prejemu zadnje dopolnitve nepopolne vloge.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za
izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje Občinski svet Občine
Škofja Loka za dobo štirih let.
8. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev prijaviteljem
poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa ter razpisne dokumentacije za zbiranje vlog prijaviteljev,
– odpiranje prispelih vlog, ugotavljanje popolnosti in izdaja
pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog,
– izdaja sklepov o zavržbi vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe, nepravočasnih vlog ter nepopolnih vlog, ki jih
prijavitelj v zahtevanem roku ni dopolnil,
– strokovno ocenjevanje vlog po merilih in kriterijih tega
pravilnika,
– obveščanje prijaviteljev o odločitvi s sklepom.
9. člen
(1) Obrazce za prijavo na javni razpis pripravi občinska
uprava in morajo biti ves čas razpisa na voljo na spletni strani
občine in v prostorih Občine Škofja Loka.
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(2) Prijavitelji morajo oddati prijavo na predpisanih obrazcih in jim priložiti zahtevana dokazila oziroma podpisati izjavo,
da lahko občinska uprava za namen javnega razpisa določene
podatke pridobi sama iz uradnih evidenc.
(3) Zahtevana dokazila o nadarjenosti in aktivnem članstvu so:
– priloga 1: potrdilo o vpisu z navedbo razreda/letnika, v
katerega je prijavitelj vpisan;
– priloga 2: potrdilo o aktivnem članstvu v skupinah, klubih, orkestrih, društvih;
– priloga 3: dokazilo o dejanskih stroških projekta: račun;
potrdilo o višini plačane šolnine, ki ga izda pristojna vzgojno-izobraževalna ustanova ali fotokopija položnic z imenom in
priimkom prijavitelja v višini zaprošenega zneska;
– priloga 4: fotokopija dokazila o učnem uspehu;
– priloga 5: potrdilo o nastopih in tekmovanjih, ki jih izda
pristojna vzgojno-izobraževalna ustanova; kot dokazilo se šteje
priložen programski list ali programska knjižica; v izrednih primerih – kadar so iz predloženega razvidni celoten program in
nastopajoči – tudi v obliki plakatov, vabil, napovedi, javnih objav
ali potrdil pristojne vzgojno-izobraževalne ustanove z navedbo
imena in priimka prijavitelja ter programom izvajanja;
– priloga 6: fotokopija odločbe Centra za socialno delo
o dodeljenem otroškem dodatku za prijavitelja ali priporočilo
pristojnega Centra za socialno delo ali izkaz o dodeljeni
državni štipendiji ali druga dokazila na zahtevo strokovne
komisije.
10. člen
Prijavitelji, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih
sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako
»Javni razpis: Jobstov sklad – ne odpiraj!« na naslov Občina
Škofja Loka, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka.

telju.

11. člen
(1) Prepozno prispele vloge se neodprte vrnejo pošilja-

(2) Odpiranje vlog izvrši strokovna komisija najkasneje
v 8 dneh po izteku razpisnega roka. Odpiranje vlog ni javno.
(3) Strokovni sodelavec komisije v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne, da jih v roku osmih dni dopolnijo. Rok za dopolnitev
vloge se lahko iz upravičenih razlogov podaljša.
12. člen
(1) Strokovna komisija pregleda popolne vloge in na podlagi meril in kriterijev, ki jih določa ta pravilnik, pripravi predlog
dodelitve sredstev, ki ga posreduje direktorju občinske uprave
Občine Škofja Loka.
(2) O izbranih programih in višini sofinanciranih sredstev odloči direktor občinske uprave Občine Škofja Loka s
sklepom.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAV
13. člen
(1) Strokovna komisija pri izboru upošteva merila iz naslednjih členov tega pravilnika.
(2) Če se vloga nanaša na glasbenika ali plesalca, ki se
šola prvo in drugo leto, prijavitelj ni upravičen do sredstev, zato
se njegova vloga s sklepom zavrže.

1
2

14. člen
(1) Kriteriji in merila za vrednotenje prijav:
Kriteriji in merila
Odličen uspeh pri glasbenem ali plesnem
izobraževanju
Prav dober uspeh pri glasbenem ali plesnem
izobraževanju

Točke
5 točk
1 točka
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Kriteriji in merila
Točke
Vsak javni nastop na:
Občinski ravni
1 točka
Regijski ravni
5 točk
Državni ali mednarodni ravni
10 točk
4 Dosežen rezultat na tekmovanjih
a) Občinska tekmovanja:
Zlato
7 točk
Srebrno
5 točk
Bronasto
3 točke
b) Regijska tekmovanja:
Zlato
15 točk
Srebrno
12 točk
Bronasto
10 točk
c) Državna tekmovanja:
Zlato
25 točk
Srebrno
20 točk
Bronasto
18 točk
d) Mednarodna tekmovanja:
Uvrstitev do 10. mesta
30 točk
(2) Mednarodno tekmovanje je tekmovanje, na katerem v
tekmovalnem delu sodelujejo nastopajoči iz vsaj treh različnih
držav.
(3) Osnove za kriterije iz 1., 2., 3. in 4. točke tega člena
se nanašajo na preteklo šolsko leto.
(4) Za vsak posamezni kriterij mora prijavitelj predložiti dokazila, ki so lahko v obliki programskih listov ali programske knjižice,
v izrednih primerih – kadar so iz predloženega razvidni celoten
program in nastopajoči – tudi v obliki plakatov, vabil, napovedi,
javnih objav ali potrdil pristojne vzgojno-izobraževalne ustanove
z navedbo imena in priimka prijavitelja ter programom izvajanja.
(5) Vloga mentorja za sofinanciranje izobraževanja mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka se vrednoti glede na dosežke nadarjenega učenca, zato prijava mentorja brez prijave učenca ni mogoča.

17. člen
Višina enkratnih dotacij in sofinanciranja nakupa inštrumenta je odvisna od števila prosilcev in razpoložljivih sredstev,
skladno z doseženim številom točk. Sofinanciranje nakupa inštrumenta in udeležba na poletni glasbeni šoli ali izobraževanju
se sofinancirajo izključno na podlagi predložene dokumentacije
o že opravljenih denarnih transakcijah.

15. člen
Odstotek sofinanciranja šolnine se določi po naslednji
tabeli:

22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2015.
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporabljajo prejšnji
predpisi.

3

Doseženo št. točk

Odstotek

1

15–24

40

2

25–34

50

3

35–44

60

4

45–57

65

5

58–70

70

6

71–84

75

7

Od 85 točk dalje

80

16. člen
(1) Merilo za priznanje statusa »socialno šibkejše družine« je veljavna dokončna odločba pristojnega Centra za
socialno delo o dodeljenem otroškem dodatku za mladega
glasbenika ali plesalca, ki kandidira na javni razpis za sofinanciranje, ali uradno mnenje pristojnega Centra za socialno delo
ali izkaz o dodeljeni državni štipendiji ali druga dokazila, ki jih
prijavitelj predloži na predlog strokovne komisije.
(2) »Status socialno šibkejše družine lahko pridobi le prosilec, pri katerem iz dokončne odločbe CSD o dodeljenem otroškem dodatku ali drugih dokazil izhaja, da je povprečni mesečni
dohodek na osebo največ do 30 % od neto povprečne plače.
(3) V primeru statusa socialno šibkejše družine po določbah tega pravilnika se prosilcu v sklopu »sofinanciranje
izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov ali plesalcev iz
socialno šibkejših družin« odstotek sofinanciranja poveča za
10 odstotnih točk glede na dosežen rezultat po točkovanju.
(4) Upravičenost lahko preverja strokovna komisija na
glasbeno, plesno vzgojno-izobraževalnih institucijah ter pristojnem centru za socialno delo.

18. člen
(1) Kolikor dodeljena sredstva prijaviteljem na koncu presežejo razpoložljiva sredstva na javnem razpisu, strokovna
komisija vsem prijaviteljem sorazmerno zniža dodeljeni znesek.
(2) Odobrena finančna sredstva nakazuje Občina Škofja
Loka na transakcijski račun prijavitelja ali njegovega zakonitega zastopnika, in sicer na podlagi sklepa direktorja občinske
uprave, v 30 dneh od pravnomočnosti sklepa.
19. člen
Obveza vsakega sofinanciranega prijavitelja je, da na
pobudo Občine Škofja Loka izvede nastop na javni prireditvi v
njeni organizaciji ali na prireditvi z njeno podporo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev
nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad
(Uradni list RS, št. 61/02).
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po prejšnjih predpisih.
21. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

Št. 611-1/2015
Škofja Loka, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

2439.

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

OBVESTILO
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka
informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko 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 20. 7. 2015
posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi
državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
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Evropska Komisija nam je dne 22. 7. 2015 potrdila prejem
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o
identifikacijski številki pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore programom ohranjanja
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofja
Loka za programsko obdobje 2015–2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.42616 (2015/XA).
Št. 330-2/2015
Škofja Loka, dne 27. julija 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

ŽIROVNICA
2440.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Žirovnica

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica
(Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. dopisni seji dne 21. 7.
2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v Občini Žirovnica
1. člen
V Pravilniku dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 41/15, v nadaljevanju: pravilnik) se prva
alineja prvega odstavka 6. člena spremeni, tako da se po
novem glasi:
»pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, ter v primeru
ukrepa po 43. členu Uredbe Komisiie (EU) št. 702/2014, dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, s sedežem na območju občine;«
2. člen
Prvi odstavek 8. člena pravilnika se spremeni, tako, da
se po novem glasi:
»Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih v 10. in 11. členu tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih
zneskov pomoči določenih v 14., 15. in 43. členu 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.«
3. člen
V prvi in drugi alineji šestega odstavka 10. člena pravilnika se beseda »kmetiji« nadomesti z besedo »kmetijskem
gospodarstvu«.
4. člen
V tretjem odstavku 11. člena pravilnika se za besedo
»menjavi« doda beseda »kmetijskih«.
5. člen
Pravilnik o spremembah Pravilnika dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
Občini Žirovnica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0003/2015
Žirovnica, dne 21. julija 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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VSEBINA
2372.
2373.
2374.

2375.

2376.
2377.
2378.
2379.
2380.
2381.
2382.
2383.
2384.
2385.
2386.
2387.
2388.
2389.
2390.

2391.
2392.
2393.
2394.
2395.
2396.
2397.
2398.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)
Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov
(ZPIUOD)
Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev (ZUPJS-D)

2399.
6747
6752

2400.

6753

2401.
2402.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih
organizacijah na Dunaju
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Japonskem
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Tajski
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski demokratični
republiki Koreji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski
republiki
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Mongoliji
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Socialistični republiki
Vietnam
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki
Kitajski
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Paragvaj
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Romuniji

VLADA

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina
Uredba o spremembah Uredbe o posegih v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju
Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih
Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

2403.
6754

2404.

6754

2405.

6754
6754

2406.
2407.

6755
6755
6755
6755

2408.
2409.
2410.
2411.

6755
6756

2412.
2413.

6756
6756
6756

2414.

6756

2415.
2416.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu
Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

6812
6813
6813
6813
6813
6813
6814

MINISTRSTVA

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o eruka kislini
Pravilnik o načinu izvrševanja pooblastil uradnih
oseb Finančne uprave Republike Slovenije in
označitvi službenih vozil Finančne uprave Republike Slovenije
Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja
v Finančni upravi Republike Slovenije
Pravilnik o načinu izvajanja določb o pooblastilih
uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o odškodninah na področju veterinarstva
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za
posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih
derivatov, ter za prijavo o članarini
Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od
julija 2015
Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z
Zakonom o splošni varnosti proizvodov

6814

6814
6816
6817
6820

6820
6824
6824

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru
Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o načinu
zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu
Poročilo o gibanju plač za maj 2015

6836
6836
6836

6757

OBČINE

6757
2417.
6757

2418.

6765
6789
6803

2419.

6808
6811
6811
6811

2420.
2421.

BOVEC

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto
2015
Odlok o spremembah Odloka o prometnem režimu
za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu
parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec

6837

6838

CELJE

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020

6839

CERKNICA

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za
ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Cerknica

6846
6846
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2429.
2430.

2431.
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DOLENJSKE TOPLICE

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
Sklep o zaračunanih cenah storitev javne službe
povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Dolenjske Toplice
Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v
Občini Dolenjske Toplice
Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne
cene storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi
komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Dolenjske Toplice

2435.

6847
2436.
6848

2438.

Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev
nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka –
Jobstov sklad
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko pomoči

2439.

6851
2440.

KRŠKO

Odlok o odpravi Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Krško
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
št. 4/2015

6852

6852
6853

6858
6860

6861

MIREN - KOSTANJEVICA

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Miren - Kostanjevica za leto 2015

ŠKOFJA LOKA

6865
6867

ŽIROVNICA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica

6868

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 57/15
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

LJUBLJANA

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju
prometa v Mestni občini Ljubljana
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih
površin
Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih
parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na
območju za pešce

6865

6852

LITIJA

Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve v
letu 2015
Koncesijski akt o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo za objekta OŠ Gradec in Vrtec Medvedek

6863

PIVKA

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred

6850

6862

MURSKA SOBOTA

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)

2437.
6849

KOSTANJEVICA NA KRKI

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1706/0, k.o.
2330 – Sela na Krasu

6861

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Pozivi za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1429
1459
1461
1462
1463
1464
1464
1465
1466
1468
1469
1469
1481
1481

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2015 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
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