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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3798.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Srbiji

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 postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Srbiji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Srbiji postavim Vladimirja Gaspariča.
Št. 501-03-49/2015-2
Ljubljana, dne 11. decembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3799.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za prispevek pri povezovanju Slovencev v zamejstvu in
po svetu z domovino prejme ob petindvajsetletnici delovanja
SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-32/15-7
Ljubljana, dne 11. decembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Leto XXV

VLADA
3800.

Uredba o državnem prostorskem načrtu
za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3,
M3B, R31A, R32 in R34

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 rekonstrukcijo prenosnih plinovodov
M3, M3B, R31A, R32 in R34
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 rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 (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 oktobru 2015 pod številko
projekta 10993 izdelalo podjetje Projekt d. d. Nova Gorica.
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, postopnost izvedbe prostorske ureditve,
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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, pristojnem
za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Mestni občini Nova Gorica in občinah Ajdovščina, Renče–Vogrsko,
Šempeter–Vrtojba in Miren–Kostanjevica.
(3) Za ta državni prostorski načrt je bil izveden 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. Postopek celovite presoje vplivov
na okolje je bil končan z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in
okolje št. 35409-63/2010/15 z dne 15. 3. 2013.
(4) Za ta državni prostorski načrt je bil izveden postopek
presoje vplivov na okolje. Pridobljeno je bilo okoljevarstveno
soglasje št. 35402-15/2014-42 z dne 19. 8. 2015.
(5) Oznake, navedene v 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
12., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 24., 55., 59., 60., 61. in 71. členu
te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela
državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Ta državni prostorski načrt zajema naslednje prostorske
ureditve:
– opustitev obstoječega prenosnega plinovoda M3 (v nadaljnjem besedilu: plinovod M3) in gradnjo novega prenosnega
plinovoda M3R (v nadaljnjem besedilu: plinovod M3R),
– opustitev obstoječega prenosnega plinovoda M3B
(v nadaljnjem besedilu: plinovod M3B) in gradnjo novega prenosnega plinovoda M3BR (v nadaljnjem besedilu: plinovod
M3BR),
– opustitev obstoječega prenosnega plinovoda R34 (v nadaljnjem besedilu: plinovod R34) in gradnjo novega prenosnega plinovoda R34R (v nadaljnjem besedilu: plinovod R34R),
– opustitev obstoječega prenosnega plinovoda R32 (v nadaljnjem besedilu: plinovod R32) in gradnjo novega prenosnega plinovoda R32R (v nadaljnjem besedilu: plinovod R32R),
– opustitev obstoječega prenosnega plinovoda R31A
(v nadaljnjem besedilu: plinovod R31A) in gradnjo novega
prenosnega plinovoda R31AR (v nadaljnjem besedilu: plinovod
R31AR),
– obnovo obstoječe merilno-regulacijske postaje Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: MRP Ajdovščina),
– razširitev in obnovo merilno-regulacijske postaje Batuje
(v nadaljnjem besedilu: MRP Batuje),
– obnovo merilno-regulacijske postaje Keramix (v nadaljnjem besedilu: MRP Keramix),
– preureditev mejne merilno-regulacijske postaje Šempeter–Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: MMRP Šempeter–
Nova Gorica) v razdelilno merilno-regulacijsko postajo Šempeter (v nadaljnjem besedilu: RMRP Šempeter),
– prestavitev dela postrojenj z MMRP Šempeter–Nova
Gorica na novo mejno merilno-regulacijsko postajo Vrtojba
(v nadaljnjem besedilu: MMRP Vrtojba),
– gradnjo nove MMRP Vrtojba,
– preureditev in razširitev odcepa R34 v odcep R34R,
– preureditev in razširitev odcepa R31A v odcep R31AR,
– preureditev in razširitev sekcijske zaporne postaje
BS1-M3 v BS1-M3R,
– gradnjo stalnih dostopnih poti do BS1-M3R, odcepa
R34R, odcepa R31AR, MRP Batuje in MMRP Vrtojba,
– dograditev sistema katodne zaščite,
– gradnjo kabelske kanalizacije za optični kabel za prenos
podatkov, namenjen varnemu obratovanju plinovoda,
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– ureditev pripadajoče ter prilagoditev obstoječe prometne,
energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture,
– izvedbo gradbenotehničnih podpornih ukrepov za zaščito plinovoda na reliefno razgibanih območjih,
– izvedbo hidrotehničnih ukrepov za ureditev prečkanj
vodotokov in odvajanja zalednih voda,
– odstranitev in prestavitev objektov ter odstranitev rastja
in ureditev površin po zgraditvi novega plinovoda in opustitvi
obstoječega plinovoda,
– krajinsko ureditev na območju MMRP Vrtojba, na območjih prečkanja gozdnih površin in območjih sanacije zemljišč
po gradnji ter
– izvedbo 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 v skladu z
geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
1. Območje opustitve obstoječih ter gradnje novih plinovodov in plinovodnih objektov, vključno z delovnim pasom, stalnimi in začasnimi dostopnimi potmi, priključki na infrastrukturna
omrežja, preureditvami obstoječe energetske in komunalne infrastrukture, za izvedbo gradbenotehničnih podpornih ukrepov
in hidrotehničnih ukrepov, vključno z začasnimi deponijami za
skladiščenje plinovodnih cevi:
– k. o. Ajdovščina (2392): 1720/7, 1743/2, 1747/2, 1747/3,
1747/4, 1748, 1751/1, 1751/2, 1752/1, 1753, 1754, 1755/1,
1756/1, 1756/2, 1757/2, 1762/1, 1763/1, 1765/2, 1766, 1767,
1768, 1769, 1770, 1771/2, 1771/3, 1878/1, 1904/8, 1904/9,
1904/12, 1904/16, 1904/19, 1904/20, 1904/64, 1904/65,
1907/5, 1907/6, 1907/7, 1908/6, 1908/7, 1914/2, 1914/3 in
1920/4;
– k. o. Batuje (2386): 978, 979, 980, 982, 987, 988, 989,
990/2, 991, 993, 996, 999, 1002, 1007, 1008, 1009, 1014,
1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1027, 1028, 1030, 1032,
1034, 1037/1, 1037/2, 1038, 1041, 1044, 1053, 1054, 1056,
1057, 1072/1, 1073, 1075/3, 1075/4, 1075/5, 1075/6, 1076/1,
1076/3, 1076/4, 1081, 1082/3, 1082/4, 1084, 1088/2, 1090,
1092/1, 1092/2, 1095/1, 1097/1, 1097/2, 1098, 1101/2, 1102/2,
1104, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124/2, 1125/1, 1127/1, 1128/1,
1128/2, 1129, 1130/1, 1132/1, 1132/2, 1134, 1135, 1137,
1138, 1140, 1141, 1144, 1149/86, 1149/89, 1150/53, 1150/57,
1150/59, 1150/60, 1150/61, 1150/62, 1150/63, 1150/64,
1150/67, 1150/68, 1150/69, 1150/70, 1150/72, 1150/73,
1150/153, 1150/155, 1150/160, 1153, 1257/1, 1257/2, 1258/1,
1259/2, 1262, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 1264/1, 1291/2, 1292/2,
1293/2, 1294/2, 1296/1, 1298/1, 1298/2, 1299/5, 1432/2,
1433/5, 1433/6, 1450/3, 1454, 1455, 1456, 1457, 1459, 1466/1,
1466/2, 1468/4, 1468/5, 1468/6, 1468/7, 1527/1, 1527/30,
1527/31, 1527/33, 1527/35, 1527/37, 1527/39, 1527/40,
1527/51, 1527/52, 1527/59, 1527/62, 1527/77, 1527/78,
1527/79, 1527/80, 1527/82, 1527/94, 1527/96, 1527/116,
1527/117, 1527/127, 1527/128, 1527/130, 1527/152, 1527/153,
1527/158, 1527/161, 1527/165, 1528, 1530/5, 1530/6, 1530/8,
1531, 1538/2, 1538/4, 1539/1, 1539/10, 1539/16, 1540/1,
1540/2, 1544/2, 1544/3, 1545/1, 1546/1 in 1552;
– k. o. Budanje (2379): 2682/1, 2683, 2773/5, 2776 in
2777;
– k. o. Bukovica (2319): *193/2, 452/2, 459/1, 464/3,
464/29, 464/30, 505/1, 511/3, 511/14, 511/16, 511/17, 511/18,
511/19, 512/5, 516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 518/14, 518/21,
518/25, 518/26, 615/4, 623/1, 634/1, 635, 648, 649, 660, 661,
662 in 3469;
– k. o. Črniče (2384): 860/173, 860/177, 860/359,
860/376, 860/377, 860/378, 860/379, 860/380, 860/381,
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863/1, 863/2, 864/1, 864/2, 865/1, 865/2, 866/1, 866/2, 866/3,
866/4, 866/5, 866/6, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 881/7,
882/9, 882/10, 882/11, 882/17, 882/18, 882/20, 882/21, 882/22,
882/23, 882/24, 882/25, 883/1, 883/2, 884/1, 884/2, 885/2,
886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 886/5, 886/6, 886/7, 887/1, 887/3,
896/3, 896/4, 896/5, 896/6, 896/7, 896/8, 896/9, 896/10,
896/11, 896/12, 896/13, 896/14, 898, 899, 901, 902, 903/3,
915, 938/1, 938/2, 938/4, 939/1, 939/3, 939/4, 939/5, 940/1,
941, 946/2, 946/4, 946/5, 946/6, 946/7, 946/8, 946/11, 946/12,
946/13, 946/14, 946/15, 946/16, 946/17, 946/66, 946/67,
946/68, 946/69, 946/70, 946/71, 946/72, 946/78, 946/79,
946/80, 946/81, 946/83, 946/84, 946/93, 946/94, 946/95,
946/140, 946/141, 946/142, 946/151, 946/152, 946/171,
946/173, 946/174, 946/181, 946/183, 946/185, 946/188,
946/190, 946/191, 946/192, 946/196, 946/197, 946/198,
946/204, 946/221, 946/223, 946/224, 946/225, 946/226,
946/247, 946/248, 946/249, 946/251, 946/252, 947, 948, 949,
950, 952/1, 952/2, 954/1, 954/2, 955, 956, 957/2, 958/1, 959/1,
959/5, 959/6, 961, 962, 1004/2, 1004/3, 1006, 1007/1, 1008/1,
1009, 1025/1, 1025/3, 1052/1, 1052/2, 2530/5, 2532/3, 2532/4,
2532/5, 2532/6, 2532/7, 2532/11, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2,
2560/4, 2561/2, 2564/1, 2564/2 in 2564/3;
– k. o. Dobravlje (2390): 1933, 1935, 1936, 1937, 1938,
1939, 1940, 1941, 1942, 1944, 1945, 1953, 1954, 1955, 1956,
1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1984, 1995, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2053, 2054, 2067/1, 2067/2, 2073,
2074, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2172,
2173, 2186, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195,
2196, 2197, 2198, 2199, 2200/1, 2200/2, 2201, 2202, 2203,
2205, 2206, 2224, 2333 in 2335;
– k. o. Dornberk (2335): 7068, 7069, 7070, 7082/1,
7082/2, 7082/3, 7082/4, 7155, 7157, 7159, 7165, 7173/2, 7178,
7323/1, 7323/3, 8023, 8031/2, 8249, 8251, 8252, 8279, 8287,
8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8313, 8319, 8322, 8323, 8324,
8325, 8326 in 8328;
– k. o. Kamnje (2388): 2539, 2729, 2730/1, 2730/2, 2731,
2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741,
2742, 2743, 2774, 2775, 2776/1, 2776/2, 2776/3, 2777, 2778/1,
2778/2, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786,
2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2794, 2796, 2797, 2798, 2799,
2800, 2801, 2802/1, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808,
2809 in 2813;
– k. o. Miren (2325): 15/18, 15/22, 15/25, 15/26, 15/27,
15/28, 31/3, 31/4, 31/7, 31/8, 32/5, 32/6, 32/8, 33/10, 33/11,
33/12, 33/13, 33/14, 34/1, 34/5, 34/7, 34/8, 37/4, 37/5, 37/6,
39/4, 39/5, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2,
50/2, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 56/1, 57/4, 57/5,
64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65/1, 65/2, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1,
69/1, 69/2, 70/1, 649/6, 649/11, 649/12, 650/1, 650/3, 650/5,
650/6, 650/19, 650/20, 650/21, 650/22, 650/24, 678/1, 678/2,
679/2, 679/3, 679/5, 679/6 in 892/6;
– k. o. Osek (2312): 2685/1, 2812/1, 2816/1, 5397/1 in
5401/2;
– k. o. Prvačina (2320): 755/4, 755/9, 755/10, 755/12,
755/14, 755/15, 755/18, 755/19, 755/20, 755/21, 755/28,
755/29, 755/32, 755/34, 755/35, 755/40, 755/42, 755/44,
755/45, 755/46, 755/47, 755/50, 755/52, 756/2, 756/3, 756/5,
759/1, 759/2, 760/1, 760/3, 780/2, 781/4, 782, 789/3, 801/1,
802/2, 806/1, 810, 831/2, 831/7, 831/10, 833, 839, 842/1,
842/2, 934/1, 939/1, 939/2, 940, 945, 946/5, 946/6, 946/7,
946/8, 946/9, 946/10, 946/88, 946/89, 946/90, 946/91, 1530/3,
1530/4, 1533, 1534/1 in 1544/2;
– k. o. Selo (2387): 210, 211/5, 211/6, 211/7, 211/9,
211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 211/15, 211/16, 211/17,
211/18, 211/21, 1255/21, 1255/22, 1255/23, 1255/24, 1255/25,
1255/26, 1255/27, 1255/28, 1255/29, 1255/30, 1255/31,
1255/32, 1255/33, 1255/34, 1255/35, 1255/36, 1255/37,
1255/38, 1255/39, 1255/40, 1255/41, 1255/43, 1255/44,
1255/45, 1255/46, 1255/47, 1255/48, 1255/49, 1255/50,
1255/56, 1255/58, 1255/59, 1255/60, 1255/61, 1329/3, 1340/1,
1346, 1349, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363,
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1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383,
1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393,
1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403,
1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414,
1415, 1416, 1417, 1418, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426,
1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436, 1448,
1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455/1, 1455/2, 1456,
1457, 1458/1, 1458/2, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464,
1465, 1466, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528/1, 1528/2, 1537, 1539 in
1540;
– k. o. Šempas (2313): 2820/1, 2821/1, 2821/8, 2821/10,
2823/5, 2824/1, 2824/11, 2873/1, 2875/1, 2875/2, 2875/5,
2875/8, 2875/9, 2875/10, 2877, 2882, 5402, 5408/1, 5449/2,
5452/1, 5452/3, 5452/4 in 5453/2;
– k. o. Šempeter (2315): 421/2, 421/4, 432/1, 432/1,
432/3, 433/1, 433/1, 433/1, 445/1, 445/1, 445/2, 445/2, 445/3,
446/1, 446/1, 446/2, 447/1, 447/2, 448, 448, 448, 450/1, 450/1,
450/1, 451/2, 451/2, 451/2, 790/5, 835/5, 835/6, 835/7, 860/2,
861/1, 865/1, 865/3, 867/1, 868/1, 869/1, 870/1, 871/1, 872/1,
872/4, 873, 874/1, 874/2, 874/4, 875, 876/1, 877, 878, 879/1,
880/1, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 882/2, 883/1, 884/1, 887,
888/1, 888/1, 888/4, 889/1, 889/1, 889/1, 889/2, 890/1, 890/1,
890/2, 890/4, 892, 897, 903, 904/1, 904/4, 904/5, 904/6, 904/7,
907, 908, 909/1, 911/1, 911/2, 911/2, 912, 913, 913, 920/1,
920/2, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 921/1, 921/2, 921/3, 921/4,
921/8, 928/3, 928/6, 928/7, 932/1, 934/1, 934/2, 934/3, 935/1,
935/3, 935/5, 935/6, 935/9, 938/1, 938/4, 939, 939, 940, 941,
943, 961, 962/1, 963, 964/1, 964/3, 964/3, 964/3, 964/3, 964/3,
964/3, 965/1, 965/2, 965/2, 966, 967/1, 967/3, 969/1, 969/2,
978, 984, 985, 986/1, 986/4, 995/1, 996, 1026, 1028/1, 1036/3,
1036/4, 1042, 1043, 1044, 1046/1, 1047, 1048, 1050, 1051/1,
1051/10, 1312/2, 1316/2, 1316/3, 1316/5, 1316/6, 1316/7,
1316/8, 1316/8, 1318/1, 1318/3, 1318/5, 1318/6, 1318/7,
1318/8, 1318/9, 1319/1, 1319/2, 1319/8, 1324/1, 1324/2,
1324/3, 1326/1, 1326/1, 1326/3, 1326/4, 1327/1, 1328, 1329/1,
1332/1, 1334, 1335, 1336/1, 1337/1, 1338/1, 1338/1, 1338/4,
1338/4, 1338/4, 1339, 1340, 1342, 1343, 1344, 1345, 1379,
1386, 1387, 1388/1, 1389, 1390/1, 1391/1, 1392, 1393, 1394,
1395, 1396, 1413, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737/1, 1737/2,
1737/3, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1746,
1747, 1748, 1749, 1750, 1755, 1758, 1758, 1759, 1776/1,
1786, 1787/1, 1788, 1789/1, 1789/2, 1790/1, 1790/2, 1790/4,
1798/1, 1799, 1837/1, 1837/2, 1837/2, 1837/3, 1837/4, 1838/1,
1838/2, 1838/3, 1838/4, 1838/5, 1838/6, 1838/7, 1838/8,
1838/9, 1838/9, 1838/10, 1838/10, 1839/1, 1839/2, 1839/3,
1839/4, 1839/5, 1839/6, 1840/1, 1840/2, 1844/1, 1844/2,
1844/3, 1844/4, 1844/5, 1857/2, 1857/3, 1857/6, 1858/3,
1858/4, 1858/5, 1859/3, 1859/4, 1859/7, 1859/8, 1860/3,
1860/4, 1860/6, 1860/7, 1860/8, 1861/4, 1861/5, 1861/7,
1861/8, 1862/3, 1862/4, 1862/6, 1862/7, 1864/2, 1864/3,
1864/10, 1864/11, 1865/2, 1867/1, 1867/2, 1867/3, 1867/4,
1868/1, 1868/2, 1868/3, 1868/4, 1869/1, 1869/2, 1869/3,
1869/4, 1870/1, 1870/2, 1871/1, 1871/2, 1871/6, 1871/6,
1871/7, 1871/8, 1871/8, 1871/9, 1871/10, 1872/2, 1872/3,
1873/1, 1873/2, 1873/3, 1874/1, 1874/2, 1874/3, 1875/1,
1875/2, 1875/3, 1875/4, 1875/5, 1878/1, 1878/2, 1878/3,
1878/4, 1880/1, 1880/3, 1882/2, 1882/3, 1882/4, 1883/3,
1883/4, 1884/3, 1885/1, 2160/1, 2160/2, 2160/3, 2161/1,
2161/2, 2161/3, 2162/1, 2162/2, 2163/1, 2163/2, 2163/3,
2164/1, 2164/2, 2164/3, 2165/1, 2165/2, 2165/3, 2166/1,
2166/3, 2167/1, 2167/2, 2167/3, 2167/5, 2168, 2580, 2605,
2606, 2607, 2608, 2612, 2613, 2615, 2621, 2622/1, 2626/1,
2626/1, 2626/1, 2626/2, 2626/4, 2636, 2637/1, 3390/1, 3390/1,
3391/2, 3391/2, 3391/2, 3391/2, 3391/3, 3391/3 in 3391/4;
– k. o. Šturje (2380): 2025/1, 2025/2, 2029, 2030, 2031,
2046, 2047, 2050, 2052, 2063, 2064, 2070, 2071, 2073/1 in
2079;
– k. o. Ustje (2393): 1150, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1153/4,
1158/1, 1159, 1160, 1162, 1169, 1170, 1172/1, 1172/2, 1173,
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1174, 1175, 1189, 1190/1, 1190/2, 1194, 1195, 1197, 1201/1,
1201/2, 1203/1, 1203/2, 1204, 1208/1, 1208/2, 1209/2, 1428/4,
1428/5, 1437/3, 1478, 1480, 1481, 1482/1, 1483/1, 1484, 1485,
1486/1, 1486/2, 1527, 1528, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534,
1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1563, 1568, 1574, 1575, 1576,
1577, 1578/1, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1582, 1583,
1584, 1585, 1586, 1591, 1592, 1595, 1596/1, 1596/2, 1597,
1602, 1603, 1604/1, 1604/2, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609,
1610, 1611, 1612, 1740/1, 1740/2, 1741, 1743, 1744/1, 1744/3,
1744/4, 1744/5, 1745, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755,
1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1763, 1770, 1771, 1772, 1773,
1774, 1775, 1776, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790,
1791, 1792/1, 1794, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1804,
1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813/1,
1814, 1816, 1819, 1821, 1825, 1837, 1839, 1840 in 1841;
– k. o. Velike Žablje (2394): 1899;
– k. o. Vipavski Križ (2391): 228, 229, 230, 234, 235/1,
236, 237, 238, 240, 241, 242, 245, 246, 414, 417, 418, 419,
2347, 2348/1, 2348/3, 2349/2, 2349/3, 2350/1, 2351, 2354,
2355/1, 2355/2, 2356/2, 2366/4, 2368/1, 2368/2, 2368/3, 2375,
2376, 2378, 2398/1, 2428/3, 2430/2, 2437, 2438/2, 2438/3,
2441, 2442, 2443, 2444, 2448/2, 2450, 2451, 2453, 2743,
2745/2, 2745/3, 2750, 2752/2, 2753/1, 2754/1, 2755/1, 2760,
2761/1, 2761/4, 2762/1, 2767/1, 2806, 2807/2, 2811/3, 2869,
2950, 2952/1, 2952/2, 2953, 2955, 2956/1, 2956/2, 2957, 2958,
2959, 2960, 2961, 2963, 2964, 2965/2, 2965/3, 3022, 3573,
3574, 3575, 3576, 3577, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584,
3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3593, 3594, 3595, 3596,
3597, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3610,
3611, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3638, 3639, 3640, 3641,
3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649/1, 3649/2,
3649/3, 3649/4, 3649/5, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655,
3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665,
3666/1, 3666/2 in 3667;
– k. o. Vogrsko (2314): 145, 828, 864, 1088, 1092, 1093,
1094, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425,
1426, 1427, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436,
1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1446, 1447,
1007/1, 1008/1, 1089/1, 1091/1, 1095/2, 1095/4, 1095/5,
1095/6, 1095/7, 1097/1, 1100/2, 1114/1, 1114/7, 1119/4,
1129/13, 1129/15, 1129/19, 1129/2, 1129/5, 1139/38, 1142/1,
1142/10, 1142/11, 1142/14, 1142/2, 1142/3, 1142/5, 1142/9,
1144/1, 1144/3, 1428/1, 1428/2, 1448/1, 149/7, 150/11, 150/12,
150/13, 150/16, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 150/9,
151/2, 151/3, 152/1, 152/3, 153/10, 153/11, 153/15, 153/21,
153/22, 153/23, 153/24, 153/25, 153/26, 153/27, 153/28,
153/29, 153/40, 153/41, 153/42, 153/44, 153/6, 286/20, 286/22,
286/23, 286/24, 288/14, 289/1, 289/5, 290/1, 290/2, 290/3,
290/6, 291/1, 293/18, 293/34, 686/4, 792/1, 792/12, 792/13,
792/14, 792/2, 792/4, 792/5, 792/6, 792/7, 792/8, 792/9, 794/1,
794/2, 794/3, 794/4, 794/5, 794/6, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4,
795/5, 795/8, 816/2, 819/2, 819/3, 819/6, 823/23, 823/7, 829/2,
829/3, 829/4, 829/5, 842/1, 842/3, 842/4, 843/1, 843/2, 843/3,
848/1, 849/1, 849/2, 849/3, 852/1, 852/2, 854/2, 859/1, 859/2,
859/3, 859/4, 859/5, 860/1, 860/13, 860/14, 860/16, 860/4,
860/6, 860/7, 861/1, 861/3, 861/4, 861/5, 862/1, 862/2, 862/4,
999/1 in 999/2;
– k. o. Vrtojba (2316): 95/1, 97/2, 104, 105/5, 105/8,
106/1, 107/3, 135/4, 135/5, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 137/3,
137/4, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2,
143, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150,
151, 152/1, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 154/1, 154/2, 155/2,
155/3, 156/2, 156/3, 157/3, 157/4, 158/3, 158/4, 164/2, 164/3,
166/2, 166/3, 167/2, 167/8, 168/3, 168/4, 168/6, 169, 181/2,
185, 201, 202, 897/6, 898, 899/1, 899/2, 908, 911/1, 911/2,
912/2, 914/2, 915, 916/1, 922/3, 923/1, 923/2, 924/1, 924/2,
925/1, 925/2, 926/1, 926/2, 927/1, 927/2, 928, 929/3, 929/4,
929/5, 929/6, 932/3, 932/4, 932/5, 932/6, 935/1, 935/4, 936/1,
936/4, 937/1, 937/4, 938/1, 938/2, 939/1, 939/2, 941/1, 941/2,
942/1, 942/2, 943/1, 945/1, 946/1, 948/1, 968, 969, 970, 974/1,
975/1, 976/1, 977/1, 978/1, 979, 980, 1144/1, 1144/2, 1145,
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1146, 1147, 1148/1, 1149/1, 1150/1, 1151/1, 1152/1, 1154/3,
1154/4, 1155/1, 1156/1, 1164/4, 1189/1, 1193, 1194, 1195,
1196/1, 1198/1, 1199/1, 1200/1, 1201/1, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1233, 1235/1, 1235/2, 1235/3,
1235/4, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239, 1240, 1241, 1242,
1243, 1244, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291,
1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301,
1302/1, 1302/2, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309,
1310, 1311, 1312, 1313/1, 1313/2, 1314, 1315, 1316, 1406,
1407, 1408, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1410, 1411, 1412, 1413,
1414, 1416/1, 1416/2, 1417, 1418, 1419, 1420/1, 1420/2, 1421,
1436, 1437, 1438/1, 1455, 1456, 1457, 1458/2, 1458/3, 1458/4,
1459/3, 1459/4, 1459/5, 1460/1, 1460/2, 1460/3, 1460/4,
1461/1, 1461/2, 1461/3, 1461/4, 1462/1, 1462/2, 1463, 1464,
1465/1, 1465/2, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472,
1473, 1474, 1476/2, 1477/2, 1478/2, 1479/2, 1480/2, 1481/2,
1482/2, 1483/2, 1484/2, 1485/1, 1485/2, 1485/3, 1485/4,
1487/1, 1487/3, 1503/1, 1503/3, 2347/1, 2347/2, 2347/4,
2348/1, 2348/2, 2349/1, 2349/2, 2351/1, 2351/2, 2351/3,
2351/4, 2352/1, 2352/2, 2353, 3569/4, 3570/2, 3571/1, 3582/6,
3583/1, 3583/2, 3585/2, 3586/1, 3586/8, 3587/5, 3589/2,
3589/8, 3589/10, 3602/1 in 3602/3.
2. Območje izključne rabe za MRP Ajdovščina, MRP Batuje, MRP Keramix, RMRP Šempeter, MMRP Vrtojba, odcep
R34R, odcep R31AR in BS1-M3R, vključno s stalnimi dostopnimi potmi do naslednjih objektov znotraj območja državnega
prostorskega načrta:
– k. o. Ajdovščina (2392): 1747/2;
– k. o. Batuje (2386): 1124/2, 1132/1, 1132/2 in 1539/10;
– k. o. Bukovica (2319): *193/2, 459/1, 464/3 in 3469;
– k. o. Dobravlje (2390): 2189, 2190, 2191, 2192 in 2193;
– k. o. Miren (2325): 31/3, 31/4, 33/11, 34/7, 37/5, 41, 44,
45, 649/6, 650/5, 650/20, 678/2, 679/2, 679/3 in 679/6;
– k. o. Šempeter (2315): 963, 964/1, 964/3 in 965/2;
– k. o. Ustje (2393): 1576, 1577, 1578/1, 1578/2, 1579/1
in 1579/2;
– k. o. Vrtojba (2316): 1458/2, 1458/3, 1458/4, 1459/3,
1459/4, 1459/5, 1460/2, 1460/3, 1460/4, 1461/2, 1461/3,
1461/4, 1462/1, 1462/2, 1463, 1464, 1465/1, 1465/2, 1466,
1467, 1482/2, 1483/2, 1484/2, 1485/3, 3586/1, 3586/8 in
3589/2.
3. Območje sistemov katodne zaščite, elektroenergetskih,
vodovodnih in telekomunikacijskih priključkov ter prestavitve
obstoječe energetske in komunalne infrastrukture znotraj območja državnega prostorskega načrta:
– k. o. Ajdovščina (2392): 1747/2, 1748, 1771/2 in 1771/3;
– k. o. Batuje (2386): 1132/1, 1132/2 in 1149/89;
– k. o. Bukovica (2319): *193/2 in 3469;
– k. o. Miren (2325): 15/26, 15/27, 15/28, 31/3, 31/4,
33/11, 33/14, 34/5, 34/7, 37/4, 37/5, 39/4, 41, 45, 649/6, 649/11,
650/5, 650/20, 650/21, 678/2, 679/3 in 679/5;
– k. o. Šempeter (2315): 835/5, 835/6, 835/7, 860/2,
865/1, 867/1, 868/1, 869/1, 870/1, 871/1, 872/1, 872/4, 873,
874/1, 874/4, 875, 877, 878, 879/1, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2,
882/2, 883/1, 884/1, 887, 888/1, 888/4, 889/1, 890/1, 897,
904/1, 904/4, 904/5, 964/3, 965/1, 966, 969/1, 969/2, 2613,
3393/1, 3446/4, 3446/5, 3448 in 3450/1;
– k. o. Ustje (2393): 1197, 1201/1, 1201/2, 1203/1, 1428/4,
1744/3, 1744/4, 1750, 1751, 1754, 1755, 1758, 1759, 1760,
1771, 1784, 1798, 1800 in 1801;
– k. o. Vogrsko (2314): 150/8, 153/10, 286/24, 291/1,
860/4, 860/13, 862/1, 1007/1, 1008/1, 1089/1, 1091/1, 1092,
1094, 1095/2, 1095/4, 1095/5, 1097/1, 1142/1 in 1142/14;
– k. o. Vrtojba (2316): 167/2, 167/8, 168/3, 168/4, 168/6,
169, 181/2, 185, 201, 202, 1458/2, 1464, 1465/2, 1487/3,
3586/8, 3589/2, 3589/8 in 3589/10.
4. Območje začasnih deponij za skladiščenje plinovodnih
cevi med gradnjo znotraj območja državnega prostorskega
načrta:
– k. o. Batuje (2386): 1257/1, 1257/2, 1258/1, 1259/2,
1262, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 1264/1, 1291/2, 1292/2, 1293/2,

Uradni list Republike Slovenije
1294/2, 1296/1, 1298/1, 1298/2, 1299/5, 1432/2, 1433/5,
1433/6, 1450/3, 1454, 1455, 1456, 1457, 1459, 1466/1, 1466/2,
1468/4, 1468/5, 1468/6, 1468/7, 1530/5, 1530/6, 1530/8 in
1552;
– k. o. Bukovica (2319): 516/9, 516/10, 516/11, 516/12,
518/21, 518/25, 518/26, 623/1 in 662;
– k. o. Šempeter (3215): 3471.
5. Območja odstranitev in prestavitev objektov znotraj
območja državnega prostorskega načrta:
– k. o. Batuje (2386): 1527/1;
– k. o. Dornberk (2335): 8325;
– k. o. Šempeter (2315): 448, 871/1, 872/1, 873, 874/4,
913, 1747 in 3391/17;
– k. o. Vipavski Križ (2391): 2376 in 2444;
– k. o. Vogrsko (2314): 150/16;
– k. o. Vrtojba (2316): 135/4, 152/1, 924/2, 926/1, 937/1,
1310, 1458/2 in 1464.
6. Območje opuščenega prenosnega plinovoda M3 na
območju akumulacije Vogrščka in dela Lemovščka na zemljiščih, na katerih ni trase novega plinovoda M3R znotraj območja
državnega prostorskega načrta:
– k. o. Batuje (2386): 1527/1;
– k. o. Črniče (2384): 860/173, 860/177, 860/359,
860/376, 860/377, 860/378, 860/379, 860/380, 860/381,
863/1, 863/2, 864/1, 864/2, 865/1, 865/2, 866/1, 866/2, 866/3,
866/4, 866/5, 866/6, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 881/7,
882/9, 882/10, 882/11, 882/17, 882/18, 882/20, 882/21, 882/22,
882/23, 882/24, 882/25, 883/1, 883/2, 884/1, 884/2, 885/2,
886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 886/5, 886/6, 886/7, 887/1, 887/3,
896/3, 896/4, 896/5, 896/6, 896/7, 896/8, 896/9, 896/10,
896/11, 896/12, 896/13, 896/14, 898, 899, 901, 902, 903/3,
915, 946/2, 946/4, 946/5, 946/6, 946/7, 946/8, 946/11, 946/12,
946/13, 946/14, 946/15, 946/16, 946/17, 946/78, 946/79,
946/80, 946/81, 946/83, 946/84, 946/151, 946/152, 946/173,
946/174, 946/181, 946/183, 946/185, 946/188, 946/191,
946/192, 946/196, 946/197, 946/198, 946/204, 946/221,
946/223, 946/224, 946/225, 946/226, 946/247, 946/248,
946/249, 946/251, 946/252, 959/5, 1006, 1007/1, 1008/1, 1009,
2530/5, 2532/3, 2532/4, 2532/5, 2532/6, 2532/7, 2532/11,
2533, 2535/1, 2560/4, 2564/1, 2564/2 in 2564/3;
– k. o. Osek (2312): 2685/1, 2812/1, 2816/1, 5397/1 in
5401/2;
– k. o. Šempas (2313): 2820/1, 2821/1, 2821/8, 2821/10,
2823/5, 2824/1, 2824/11, 2873/1, 2875/1, 2875/2, 2875/5,
2875/8, 2875/9, 2875/10, 2877, 2882, 5402, 5408/1, 5449/2,
5452/1, 5452/3, 5452/4 in 5453/2;
– k. o. Šempeter (2315): 2626/1, 2626/2, 2626/4, 2636,
2637/1 in 3393/1;
– k. o. Vogrsko (2314): 150/13, 153/15, 290/1, 290/2,
290/3, 792/2, 792/4, 792/6, 792/7, 792/9 in 1114/7.
(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel
v naravo. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja
načrta z načrtom parcel – listi št. 3.1.1–3.1.20.
5. člen
(raba zemljišč)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede
na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene te rabe:
1. območje izključne rabe na območjih MRP Ajdovščina,
MRP Batuje, MRP Keramix, RMRP Šempeter, MMRP Vrtojba,
odcep R34R, odcep R31AR in BS1-M3R za objekte energetske
infrastrukture in zemljišča za ureditev stalnih dostopnih poti;
2. območje omejene rabe:
– zemljišča 5 m od osi plinovoda obojestransko zunaj območij izključne rabe,
– zemljišča za ureditev in prestavitev pripadajoče energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture zunaj
območij izključne rabe,
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– zemljišča za dograditev sistema katodne zaščite zunaj
območij izključne rabe,
– zemljišča za izvedbo gradbenotehničnih podpornih ukrepov in hidrotehničnih ukrepov za prečkanje vodotokov in odvajanje zalednih voda zunaj območij izključne rabe;
3. območje začasne rabe so zemljišča gradbišč, začasnih
dostopnih poti, začasnih odlagališč materiala ter opuščenega
prenosnega plinovoda zunaj območij izključne in omejene rabe.
(2) Zemljiščem na območju izključne rabe za MRP Ajdovščina, MRP Batuje, MRP Keramix, RMRP Šempeter, MMRP
Vrtojba, odcep R34R, odcep R31AR in BS1-M3R se določi namenska raba E – območje energetske infrastrukture. Ta zemljišča so namenjena izključno gradnji, obratovanju in vzdrževanju
plinovoda ter so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom parcel – listi
št. 3.1.1–3.1.20, v katerem so določena kot parcele nadzemnega
objekta plinovoda.
(3) Zemljiščem na območju izključne rabe za ureditev stalne dostopne poti do MMRP Vrtojba se določi namenska raba
P – območje za prometne površine. Ta zemljišča so namenjena
ureditvi javne poti za dostop do MMRP Vrtojba po tej uredbi in
za vožnjo vseh udeležencev v prometu ter so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja
načrta z načrtom parcel – list št. 3.1.20, v katerem so določena
kot parcele stalne dostopne poti.
(4) Na območju omejene in začasne rabe so kmetijska in
gozdna zemljišča ter območja stanovanj, centralnih in proizvodnih dejavnosti, posebna območja, območja zelenih in prometnih
površin, območja energetske in okoljske infrastrukture.
(5) Pogoji za ureditve na zemljiščih izključne, omejene in
začasne rabe so določeni v 21. do 49. členu te uredbe.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
6. člen
(potek trase)
(1) Novi plinovodi potekajo vzporedno z obstoječimi prenosnimi plinovodi, ki se opuščajo, razen na območju akumulacije
Vogršček, kjer novi plinovod M3R poteka južno od Vogrščka, in
na območju Lemovščka.
(2) Plinovod M3 od obstoječe kompresorske postaje KP
Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: KP Ajdovščina) do obstoječe
MMRP Šempeter–Nova Gorica v dolžini 24.009 m se opusti.
Zgradi se nov plinovod M3R od KP Ajdovščina do nove MMRP
Vrtojba v dolžini 28.480 m. Plinovod M3R se priključi na plinovod
M3R v stacionaži km 0 + 075 na meji ograje KP Ajdovščina in
poteka v smeri zahod po obdelovalnih površinah. Naselju Ustje
se izogne po južni strani ter poteka severno od reke Vipave. Pod
Bitnjami se zlagoma vzpne proti naselju ter ga obide po južni in
zahodni strani. Po prečkanju občinske ceste se spusti proti vodotoku Vrnivec in poteka proti zahodu po obdelovalnih površinah.
Vmes nekajkrat prečka melioracijske jarke. Ko se približa reki
Vipavi, se vzporedno z železniško progo nadaljuje proti Batujam. Pred industrijsko cono trasa plinovoda prečka železniško
progo št. 72 Prvačina–Ajdovščina, se vzpne in na vrhu grebena
nadaljuje nad industrijsko cono Batuje. Kmalu za platojem MRP
Batuje se obrne proti Batujam in zaobide naselje po zahodni
strani. Po območju obdelovalnih površin in vinogradov se nadaljuje proti Rafotišču ter se po njegovem grebenu nad vinogradi,
večinoma ob gozdnem robu, izogiba akumulaciji Vogršček. Na
območju Kaplanovca preide v gozd, iz katerega izstopi približno
500 m pod pregrado Vogršček. V nadaljevanju nekajkrat prečka
vodotok Vogršček in poteka proti južnemu obronku naselja Vogrsko. Na območju odcepa R31AR se usmeri proti severu in po
nekaj sto metrih proti severozahodu proti državni cesti HC-H4
Vogrsko–Šempeter, odseka 779 in 379. Po prečkanju državne
ceste poteka proti Ošljam in prečka območje obstoječe MMRP
Šempeter–Nova Gorica Po prečkanju železniške proge št. 70

Stran

12046 /

Št.

97 / 11. 12. 2015

Jesenice–Nova Gorica–Sežana in dveh državnih cest (R1-204
Šempeter–Dornberk, odsek 8343, in HC-H4 Vogrsko–Šempeter, odseka 779 in 379) se vzpne navkreber in vzporedno z
državno cesto Vogrsko–Šempeter oziroma Šempeter–Vrtojba
poteka po Goriškem polju. Zahodno od Vrtojbe se usmeri proti
jugozahodu in se širšemu območju mejnega prehoda Vrtojba
izogne po južni strani. Tik pred državno mejo se usmeri proti
jugu in ob njej po obdelovalnih površinah do nove MMRP
Vrtojba.
(3) Plinovod M3B od obstoječe MMRP Šempeter–Nova
Gorica do slovensko-italijanske meje v dolžini 5.106 m se
opusti. Zgradi se nov plinovod M3BR od nove MMRP Vrtojba
do slovensko-italijanske meje v dolžini 598 m. Plinovod M3BR
se začne na novi MMRP Vrtojba, poteka proti jugu in se pred
državno mejo usmeri na zahod do prevzemne točke na meji z
Republiko Italijo.
(4) Plinovod R34 od obstoječega odcepa R34 do obstoječe MRP Ajdovščina v dolžini 1.512 m se opusti, zgradi pa
se nov plinovod R34R v dolžini 1.532 m. Plinovod R34R se
začne na odcepu R34R, ki se razširi in obnovi. Nato se usmeri
proti severu, poteka pretežno po njivskih in travnatih površinah,
nekajkrat prečka melioracijske jarke in se za prečkanjem z državno cesto HC-H4 Vipava–Ajdovščina, odseka 0775 in 0375,
konča v MRP Ajdovščina, ki se obnovi.
(5) Plinovod R32 od obstoječega odcepa R32 do obstoječe MRP Batuje v dolžini 12 m se opusti, zgradi pa se nov plinovod R32R v dolžini 27 m. Plinovod R32R poteka od novega
plinovoda M3R do MRP Batuje.
(6) Plinovod R31A v dolžini 774 m od obstoječega odcepa
R31A do obstoječe MRP Keramix se opusti, zgradi pa se nov
plinovod R31AR v dolžini 787 m. Plinovod R31A se začne na
odcepu R31AR, ki se razširi in obnovi. Nato se usmeri proti
jugozahodu, poteka pretežno po njivskih in travnatih površinah,
prečka železniško progo št. 70 Jesenice–Nova Gorica–Sežana
in državno cesto R1-204 Šempeter–Dornberk, odsek 1012, ter
se konča v MRP Keramix, ki se obnovi.
7. člen
(tehnične značilnosti plinovoda in z njim povezanih ureditev)
(1) Novi plinovodi se izvedejo z naslednjimi premeri cevi
in tlačnimi stopnjami:
– plinovod M3R s premerom cevi do vključno 500 mm in
tlačno stopnjo do vključno 100 bar,
– plinovod M3BR s premerom cevi do vključno 500 mm in
tlačno stopnjo do vključno 100 bar,
– plinovod R34R s premerom cevi do vključno 150 mm in
tlačno stopnjo do vključno 100 bar,
– plinovod R32R s premerom cevi do vključno 100 mm in
tlačno stopnjo do vključno 100 bar,
– plinovod R31AR s premerom cevi do vključno 100 mm
in tlačno stopnjo do vključno 100 bar.
(2) Po končani gradnji novih plinovodov se opustijo naslednji obstoječi plinovodi:
– plinovod M3 s premerom cevi do vključno 500 mm in
tlačno stopnjo do vključno 67 bar,
– plinovod M3B s premerom cevi do vključno 500 mm in
tlačno stopnjo do vključno 67 bar,
– plinovod R34 s premerom cevi do vključno 150 mm in
tlačno stopnjo do vključno 67 bar,
– plinovod R32 s premerom cevi do vključno 100 mm in
tlačno stopnjo do vključno 67 bar,
– plinovod R31A s premerom cevi do vključno 100 mm in
tlačno stopnjo do vključno 67 bar.
(3) Plinovod ali njegov del se opusti tako, da ne pomeni
vira nevarnosti. Izolira se od delujočega omrežja, razplini in po
potrebi napolni z inertnim plinom ali drugo primerno snovjo. Za
opuščeni plinovod ali njegov del, ki ni fizično odstranjen, mora
sistemski operater voditi predpisano dokumentacijo.
(4) Plinovodi se zgradijo iz jeklenih cevi, izdelanih v skladu s standardom SIST EN 10208-2 in z ustrezno debelino sten,
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ki je izračunana z upoštevanjem različnih faktorjev glede na
varnostni razred plinovoda. Povečana varnost je zahtevana na
vseh prečkanjih cest, železnic in vodotokov ter v bližini obstoječih objektov in na morfološko zahtevnem terenu.
(5) Predvidena višina nadkritja med končno urejenim terenom in temenom cevi je najmanj 1,1 m. Na območju pozidav, pri
prečkanju gospodarske javne infrastrukture, hidromelioracijskih
območij in obdelovalnih površin se globina nadkritja glede na
vrsto kulture ustrezno poveča.
(6) Za objekte in naprave na trasi plinovodnega sistema se
izvede sistem zaščite pred delovanjem strele v skladu s predpisi,
ki urejajo zaščito stavb pred delovanjem strele.
(7) Za zaščito plinovoda in plinovodnih objektov pred korozijo se izvede sistem katodne zaščite na območju MRP Batuje
v km 12 + 450 plinovoda M3R in na območju naselja Vrtojba
v km 24 + 950 plinovoda M3R.
(8) Za nadziranje in vzdrževanje sistema katodne zaščite
se na mestih odcepov, blokventilov in objektov vgradijo stalna
merilna mesta vzdolž celotne trase plinovoda. Mesta anodnih
ležišč s kabelskimi trasami do naprave katodne zaščite in trase
elektroenergetskih napajalnih kablov za izvedbo priključka naprav katodne zaščite na elektroenergetsko omrežje so razvidna
iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena
situacija – listi št. 2.1.1–2.1.20.
(9) Za dostop do trase plinovoda med njegovo gradnjo se
naredijo začasne dostopne poti, ki se po končani gradnji oziroma
vzdrževalnih delih povrnejo v enako stanje in kakovost, kakršna
sta bila pred gradbenim posegom. Začasne dostopne poti se
speljejo od obstoječih cest in poti v širini do 4 m. Ceste, poti in
mostove, ki se uporabljajo za začasne dostope do trase plinovoda, je treba pred uporabo preveriti ter jih po potrebi dodatno
utrditi in razširiti.
(10) Na območju Batuj se v km 12 + 272 plinovoda M3R
izvedeta gradbenotehnični podporni ukrep v dolžini 45 m in zaščita brežine ali gradbenotehnični podporni ukrep v dolžini 95 m.
(11) Na območju Borštarja se v km 16 + 464 plinovoda
M3R izvede gradbenotehnični podporni ukrep pod makadamsko
potjo v dolžini 20 m.
(12) Na območju Bezovlaka se v km 17 + 586 plinovoda
M3R po potrebi izvede gradbenotehnični podporni ukrep v dolžini 25 m.
(13) Na območju Bezlovlaka se v km 17 + 856 plinovoda
M3R po potrebi izvede gradbenotehnični podporni ukrep v dolžini 2 × 40 m.
(14) Na območju Rotovleka se v km 19 + 082 plinovoda
M3R izvede gradbenotehnični podporni ukrep v dolžini 30 m.
(15) Ob desnem pritoku Lemovščka se v km 22 + 075 plinovoda M3R izvede gradbenotehnični podporni ukrep v dolžini
95 m.
(16) Na območju Bazare za prečkanjem državne ceste
HC-H4 Vogrsko–Šempeter se v km 24 + 209 M3R za zaščito
gradbene jame izvede gradbenotehnični podporni ukrep.
(17) Pri poteku skozi območja poplavne nevarnosti se cevi
obtežijo proti vzgonu z betonskimi jahači.
(18) Na območjih hidromelioracij se nadkritje nad plinovodno cevjo po potrebi poveča, po končani gradnji oziroma v
času obratovanja plinovoda pa se zagotovi nemoteno delovanje
hidromelioracijskega sistema.
(19) Na območjih prečkanja vodotokov se izvedejo hidrotehnični ukrepi na naslednjih lokacijah: v km 16 + 880, 14 + 890,
12 + 355, 11 + 910, 10 + 540, 6 + 020, 5 + 415, 5 + 000, 4 + 930,
4 + 730, 4 + 640, 4 + 640, 6 + 010, 5 + 790, 3 + 625, 0 + 530 in
0 + 200 obstoječega plinovoda M3 ter km 0 + 730 in km 1 + 170
obstoječega plinovoda M3B.
(20) Trase začasnih dostopnih poti, gradbenotehnični
podporni ukrepi in hidrotehnični ukrepi za zaščito plinovoda
so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta:
Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve z gospodarsko javno infrastrukturo in grajenim javnim dobrim – listi
št. 2.1.1–2.1.20.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
(velikost in oblikovanje MRP Ajdovščina)
(1) MRP Ajdovščina se obnovi tako, da se zamenja del
opreme plinovoda. Poenostavljena sprejemna čistilna postaja
PSČP-R34 se preuredi v PSČP-R34R. Obnovi se sistem katodne zaščite.
(2) Po končani gradnji se površine znotraj ograje MRP
Ajdovščina, ograja in obstoječa dostopna pot vzpostavijo v prvotno stanje.
(3) Umestitev in velikost MRP Ajdovščina sta razvidni iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija MRP Ajdovščina – list št. 2.2.3.
9. člen
(velikost in oblikovanje MRP Batuje)
(1) MRP Batuje se razširi in obnovi tako, da se zamenja del
opreme plinovoda. Tlorisni gabariti obstoječega platoja dimenzij
približno 20,4 × 22,2 m se razširijo na približno 20,4 × 32 m. Plato
se ogradi z ograjo višine najmanj 2,2 m. Njena barva povzema
barve naravnega okolja.
(2) Obstoječa asfaltna dostopna pot do platoja se razširi
na širino cestišča 4 m.
(3) Po končani gradnji se uredijo povozne in nepovozne
površine znotraj MRP Batuje.
(4) Umestitev in velikost MRP Batuje sta razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija
MRP Batuje – list št. 2.2.5.
10. člen
(velikost in oblikovanje MRP Keramix)
(1) MRP Keramix se obnovi tako, da se zamenja del
opreme plinovoda. Poenostavljena sprejemna čistilna postaja
PSČP-R31A se preuredi v PSČP-R31AR.
(2) Po končani gradnji se vse površine znotraj ograje MRP
Keramix, pri čemer je ograja visoka najmanj 2,2 m, in obstoječa
dostopna pot vzpostavijo v prvotno stanje.
(3) Za MRP Keramix se predvidi nov priključek na nizkonapetostno omrežje iz TP TT101-Keramix.
(4) Umestitev in velikost MRP Keramix sta razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija MRP Keramix – list št. 2.2.7.
11. člen
(velikost in oblikovanje RMRP Šempeter)
(1) MMRP Šempeter–Nova Gorica se preuredi v RMRP
Šempeter. Z obstoječe MMRP Šempeter–Nova Gorica se odstranita sprejemno-oddajni čistilni napravi SOČP-M3 in SOČP-M3B
ter nadstrešnica MMRP Šempeter–Nova Gorica, zgradi pa se
tudi sekcijska zaporna postaja BS2-M3R na plinovodu M3R.
Delovanje odstranjenih SOČP-M3, SOČP-M3B in MMRP Šempeter–Nova Gorica prevzameta novi sprejemno-oddajni čistilni
napravi SOČP-M3R in SOČP-M3BR (v nadaljnjem besedilu:
SOČP-M3R in SOČP-M3BR), pa tudi nova MMRP Vrtojba, vse
na platoju MMRP Vrtojba.
(2) Zamenja se del opreme plinovoda in obnovi obstoječi
sistem katodne zaščite.
(3) Po končani gradnji se uredijo povozne in nepovozne
površine znotraj ograje RMRP Šempeter ter postavi ograja višine
najmanj 2,2 m. Njena barva povzema barve naravnega okolja.
Obstoječa dostopna pot se vzpostavi v prvotno stanje.
(4) Umestitev in velikost RMRP Šempeter sta razvidni
iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena
situacija RMRP Šempeter – list št. 2.2.8.
12. člen
(velikost in oblikovanje MMRP Vrtojba)
(1) MMRP Vrtojba se izvede v km 28 + 439 plinovoda
M3R na območju Roje, jugozahodno od Vrtojbe ob državni meji
z Italijo.
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(2) Na platoju MMRP Vrtojba se zgradijo ti objekti in
naprave:
– SOČP-M3R,
– SOČP-M3BR,
– servisni objekt,
– objekt 1,
– objekt 2,
– izpihovalni stolp,
– nadstrešnica za rezervoar kondenzata.
(3) Plato MMRP Vrtojba je nepravilne oblike in tlorisnih
gabaritov približno 93,2 × 128 m. Površine znotraj platoja se
tlakujejo s pranimi ali armiranobetonskimi ploščami ali posujejo
s prodom. Povozne površine znotraj platoja so asfaltirane in od
drugih površin ločene z robniki. Plato se ogradi z ograjo višine
najmanj 2,2 m. Njena barva povzema barve naravnega okolja.
Kota ureditve platoja je najmanj 57,4 m n. v. Padavinska voda
s prodnih površin prosto ponika v tla znotraj ograje platoja, s
strešnih in tlakovanih površin se skozi peskolov odvaja v ponikovalnico, s povoznih asfaltnih površin pa se skozi peskolov
in lovilnik maščob odvaja v ponikovalnico. Komunalne vode
se odvajajo v nepretočno, za vodo neprepustno greznico, ki je
zunaj ograje platoja.
(4) Servisni objekt se deli na severni in južni trakt ter
je predviden na vzhodnem delu platoja. Ima tloris približno
26,8 × 26,9 m in višino slemena približno 6,5 m (severni trakt)
oziroma približno 4,9 m (južni trakt). Strešna konstrukcija je
dvodelna enokapnica z naklonom do 12º, prekrita s pločevino.
Severni trakt servisnega objekta je zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija. Strešna konstrukcija je večdelna enokapnica z naklonom do 12º, prekrita s pločevinasto kritino. Nad
vsemi vhodnimi vrati so manjši nadstreški.
(5) Objekt 1 je predviden na severozahodnem delu platoja.
Zasnovan je kot nadstrešnica s tlorisom približno 38,8 x 32,4 m
in višino slemena približno 7,7 m. Nadstrešnica je montažna
konstrukcija na armiranobetonskih točkovnih temeljih. Streha je štiridelna enokapnica z naklonom 12º, prekrita z lahko
pločevinasto kritino. Objekt je po obodu zaprt s pločevinastimi
fasadnimi paneli.
(6) Objekt 2 je predviden na južnem delu platoja. Zasnovan je kot nadstrešnica s tlorisom približno 29,2 × 22,4 m
in višino slemena približno 7,7 m. Nadstrešnica je montažna
konstrukcija na armiranobetonskih točkovnih temeljih. Streha je štiridelna enokapnica z naklonom 12º, prekrita z lahko
pločevinasto kritino. Objekt je po obodu zaprt s pločevinastimi
fasadnimi paneli.
(7) Izpihovalni stolp je zasnovan kot jeklena montažna palična konstrukcija s približnim tlorisom 3 × 3 m in višino približno
10 m. Konstrukcija ima armiranobetonske temelje.
(8) Nadstrešnica za rezervoar kondenzata je predvidena
na južnem delu platoja. Ima tloris približno 3,6 × 7 m in višino
slemena približno 3,6 m. Streha je enokapnica z naklonom 12º,
prekrita s pločevinasto kritino. Rezervoar kondenzata je postavljen v armiranobetonsko lovilno korito tlorisnih dimenzij
približno 3 × 7 m in svetle globine približno 0,8 m.
(9) Na platoju se uredijo priključki na vodovodno, električno in telekomunikacijsko omrežje. Navezava na vodovodno
omrežje se naredi na obstoječi jašek na državni cesti R3-614,
odsek 1046. Vodovod dimenzije DN100 je v predvideni dostopni poti. Nizkonapetostni električni kablovod poteka deloma po
obstoječi kabelski kanalizaciji od transformatorske postaje TP
Obrtna cona Miren vzdolž regionalne ceste R3, odsek 1550.
Telekomunikacijski kablovod poteka ob obstoječem nizkonapetostnem električnem kablovodu.
(10) Dostop do platoja MMRP Vrtojba se predvidi po
obstoječi asfaltirani dostopni poti JP-914081, ki se naveže na
državno cesto R3, odsek 1408. Dostopna pot dolžine približno
860 m se razširi na širino cestišča približno 4 m. Pred vstopom
v MMRP Vrtojba je predvidena dostopna pot s širino cestišča približno 7,5 m in parkiriščem za osebna vozila površine
približno 300 m2. Parkirne površine so od okolice omejene z
dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilniku olj.
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(11) Umestitev in velikost MMRP Vrtojba sta razvidni iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena
situacija MMRP Vrtojba – list št. 2.2.9.
13. člen
(velikost in oblikovanje odcepa R34R)
(1) Odcep R34 se preuredi in razširi v odcep R34R tako,
da se zamenja del opreme plinovoda. Tloris obstoječega platoja odcepa R34 z dimenzijama približno 6,1 × 10,7 m se razširi
na približno 10 × 18,5 m. Poenostavljena oddajna čistilna postaja POČP-R34 se preuredi v POČP-R34R.
(2) Po končani gradnji se uredijo povozne in nepovozne
površine znotraj ograje odcepa R34R. Plato se ogradi z ograjo
višine najmanj 2,2 m. Njena barva povzema barve naravnega
okolja.
(3) Obstoječa pot, ki se navezuje na javno pot s parc.
št. 1595, k. o. 2393 Ustje, se razširi na širino cestišča 4 m in
uredi v makadamski izvedbi.
(4) Umestitev in velikost odcepa R34R sta razvidni iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena
situacija Odcep R34R – list št. 2.2.2.
14. člen
(velikost in oblikovanje odcepa R31AR)
(1) Odcep R31A se preuredi in razširi v odcep R31AR
tako, da se zamenja del opreme plinovoda. Tloris obstoječega platoja z dimenzijama približno 6 × 7 m se razširi na
približno 10 × 14,5 m. Poenostavljena oddajna čistilna postaja
POČP-R31A se preuredi v POČP-R31AR.
(2) Po končani gradnji se uredijo povozne in nepovozne površine znotraj ograje odcepa R31AR. Plato se ogradi
z ograjo višine najmanj 2,2 m. Njena barva povzema barve
naravnega okolja.
(3) Dostop do platoja se predvidi po makadamski dostopni
poti dolžine približno 90 m in s širino cestišča 4 m, ki se po
obstoječem kolovozu navezuje na državno cesto R3-615, Tri
hiše–Volčja Draga, odsek 5736.
(4) Umestitev in velikost odcepa R31AR sta razvidni iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena
situacija Odcep R31AR – list št. 2.2.6.
15. člen
(velikost in oblikovanje BS1-M3R)
(1) Sekcijska zaporna postaja BS1-M3 se preuredi in
razširi v BS1-M3R tako, da se zamenja del opreme plinovoda.
Tloris obstoječega platoja BS1-M3 z dimenzijama približno
9 × 7 m se razširi na približno 22 × 19,2 m.
(2) Po končani gradnji se uredijo povozne in nepovozne
površine znotraj ograje BS1-M3R. Plato se ogradi z ograjo
višine najmanj 2,2 m. Njena barva povzema barve naravnega
okolja.
(3) Dostop do platoja se predvidi po makadamski dostopni
poti dolžine približno 240 m, z možnostjo obračanja in širino
cestišča 4 m, ki se navezuje na javno pot s parc. št. 2202, k. o.
Dobravlje.
(4) Umestitev in velikost BS1-M3R sta razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija
BS1-M3R – list št. 2.2.4.
16. člen
(kabelska kanalizacija za optični kabel)
Vzdolž plinovodne cevi je predvidena kabelska kanalizacija za optični kabel, ki se položi v skupni jarek ob plinovodni
cevi. Na mestih odcepov kabelske kanalizacije ali na mestih
kabelskih spojk se vgradijo kabelski jaški. Kabelska kanalizacija omogoča vgradnjo optičnega kabla za prenos podatkov, ki
je namenjen izključno varnemu obratovanju plinovoda.
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17. člen
(delovni pas)
(1) Delovni pas za gradnjo plinovoda s premerom do
vključno 500 mm sega 11 m na eno stran od osi plinovoda (za
prehod gradbenih strojev, varjenje cevi in polaganje plinovoda
v jarek) in 12 m na drugo stran od osi plinovoda (za odlaganje
izkopane rodovitne prsti in odlaganje izkopanega materiala),
skupaj 23 m. Delovni pas za gradnjo plinovoda s premerom do
vključno 500 mm sega na morfološko zahtevnem terenu 16 m
na eno stran od osi plinovoda (za prehod gradbenih strojev,
varjenje cevi, polaganje plinovoda v jarek, odlaganje izkopane
rodovitne prsti in odlaganje izkopanega materiala) in 8 m na
drugo stran od osi plinovoda (za odlaganje izkopane rodovitne
prsti), skupaj 24 m.
(2) Delovni pas za gradnjo plinovoda s premerom do
vključno 100 mm in 150 mm sega 7 m na eno stran od osi
plinovoda (za prehod gradbenih strojev, varjenje in polaganje
plinovoda v jarek) in 10 m na drugo stran od osi plinovoda (za
odlaganje izkopanega materiala in izkopane rodovitne prsti),
skupaj 17 m.
(3) Na območjih, na katerih se plinovod približa objektom,
prečka varovana območja, morfološko zahteven relief, vodotoke in infrastrukturne objekte ali poteka vzporedno z njimi, ter na
območjih začasnega skladiščenja plinovodnih cevi med gradnjo
je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja dejanskim razmeram lahko tudi večja ali manjša od navedenih v tem členu.
(4) Delovni pas za elektroenergetske, vodovodne, kanalizacijske in telekomunikacijske priključke sega 3 m levo in
desno od osi posameznega priključka.
(5) Delovni pas za začasne in stalne dostopne poti sega
1 m levo in desno od roba cestišča.
(6) Delovni pas za izvedbo sistema katodne zaščite sega
3 m levo in desno od osi posameznega sistema.
(7) Območje DPN, razen območij parcel nadzemnih
objektov na plinovodu in dostopov do njih, se po končani gradnji povrne v enako stanje in kakovost, kakršna sta bila pred
gradbenim posegom.
(8) Delovni pas je razviden iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve z gospodarsko javno infrastrukturo in grajenim
javnim dobrim – listi št. 2.1.1–2.1.20.
18. člen
(dostopne poti)
(1) Dostopnost do trase plinovoda se zagotavlja z vzdolžnimi prevozi ob trasi znotraj delovnega pasu. Za dostop do
delovnega pasu zaradi gradnje in vzdrževanja plinovoda se
naredijo začasne dostopne poti, ki se po končani gradnji oziroma vzdrževalnih delih povrnejo v enako stanje in kakovost,
kakršna sta bila pred gradbenim posegom. Začasne dostopne
poti se speljejo od obstoječih cest in poti v širini do 4 m. Dovozi in priključki na javne ceste se izvedejo tako, da promet ni
oviran. Ceste, poti in mostove, ki se uporabljajo za začasne
dostope do trase plinovoda, je treba pred uporabo preveriti ter
jih po potrebi dodatno utrditi in razširiti.
(2) Za dostop do MRP Batuje, MMRP Vrtojba, odcepa
R34R, odcepa R31AR in BS1-M3R se naredijo stalne dostopne
poti v skladu z 10., 13., 14., 15. in 16. členom te uredbe.
(3) Vse dostopne poti so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovane
prostorske ureditve z gospodarsko javno infrastrukturo in grajenim javnim dobrim – listi št. 2.1.1–2.1.20.
19. člen
(krajinskoarhitekturna ureditev)
(1) Pred gradnjo se rastje v delovnem pasu odstrani. Ob
vodi, na območju naravnih vrednot in 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
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srednje velika in velika drevesa. Posamezna večja drevesa na
robu delovnega pasu se ohranijo in med gradnjo zaščitijo pred
gradbenimi posegi.
(2) Med gradnjo se preprečita nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti.
(3) Krajinskoarhitekturna ureditev MMRP Vrtojba se izvede
kot linijska drevesna zasaditev ob njenem vzhodnem, jugovzhodnem in južnem robu. Med pasom drevja ob vzhodnem in južnem robu ter dostopno potjo pa ostaja njivski pas širine 14–20 m.
Krajinska ureditev MMRP Vrtojba je razvidna iz grafičnega dela
državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija – MMRP
Vrtojba – list št. 2.2.9.
(4) Zasaditve in zatravitve, s katerimi se utrjujejo tla, varuje
gozdni rob in zasajajo posekana gozdna območja, se opravijo
takoj po končanih gradbenih delih na posameznih odsekih trase.
Na brežinah z erozijo se za zatravitev zagotovijo biološkoinženirski ukrepi. Za zatravitev se uporabijo avtohtone vrste. Pri poteku
trase skozi gozdove se zagotovita zasaditev in obnova gozdnega roba z avtohtonim drevjem in grmovnicami. Pri zasaditvah se
upošteva, da se varnostni pas na obeh straneh od osi plinovoda
v širini 5 m ne sme zasaditi z visokodebelnim rastjem.
(5) Zasaditve ob nadzemnih objektih plinovoda se redno
vzdržujejo. Propadle sadike se nadomeščajo, poškodovano
drevje in grmovnice se obrezujejo, trava pa se redno kosi.
20. člen
(odstranitev in prestavitev objektov)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se odstranijo naslednji objekti:
– staja v km 5 + 352 plinovoda M3R,
– lopa v km 5 + 399 plinovoda M3R,
– ostanek temelja v km 14 + 156 plinovoda M3R,
– ostanek temelja v km 14 + 835 plinovoda M3R,
– lopa v km 24 + 300 plinovoda M3R,
– nadstrešnica v km 25 + 003 plinovoda M3R,
– rastlinjak v km 25 + 015 plinovoda M3R,
– lopa v km 25 + 206 plinovoda M3R,
– lopa v km 25 + 235 plinovoda M3R,
– lopa v km 25 + 251 plinovoda M3R,
– lopa v km 25 + 831 plinovoda M3R,
– lopa v km 26 + 260 plinovoda M3R,
– lopa v km 26 + 345 plinovoda M3R,
– del rastlinjaka v km 26 + 502 plinovoda M3R, vsaj 5 m
od osi plinovoda,
– lopa v km 27 + 724 plinovoda M3R,
– dve lopi v km 28 + 476 plinovoda M3R,
– lopa v km 0 + 032 plinovoda M3BR.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta se drugam
prestavi naslednji objekt:
– lopa v km 24 + 989 plinovoda M3R.
(3) Na območju državnega prostorskega načrta se začasno
odstranijo naslednji objekti:
– lovska opazovalnica v km 21 + 678 plinovoda M3R,
– lopa v km 25 + 850 plinovoda M3R,
– zabojnik v km 0 + 028 plinovoda R31AR.
(4) Objekti, predvideni za odstranitev in prestavitev, so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve z gospodarsko javno
infrastrukturo in grajenim javnim dobrim – listi št. 2.1.1–2.1.20.
21. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne dejavnosti)
(1) Na območju omejene rabe znotraj državnega prostorskega načrta so dopustni tudi nekateri posegi, če ne ovirajo
gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, ki so predmet tega
državnega prostorskega načrta, in sicer:
– rekonstrukcija obstoječih ter gradnja novih linijskih infrastrukturnih objektov in prometne infrastrukture,
– urejanje vodotokov in izvajanje ukrepov pred škodljivim
delovanjem voda,
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– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih ob upoštevanju omejitev iz
63. člena te uredbe v širini 5 m na obe strani plinovoda,
– vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih
objektov, pri čemer se njihova namembnost ne sme spremeniti.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena gradnja
nadzemnih stavb in objektov, ki potrebujejo podzemne ali nadzemne nosilne elemente, razen ureditev, načrtovanih s tem državnim
prostorskim načrtom, na območju omejene rabe ni dopustna.
(3) Na območjih izključne rabe znotraj državnega prostorskega načrta so dopustni nekateri posegi, če ne ovirajo gradnje
in obratovanja prostorskih ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta, in sicer:
– rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih linijskih infrastrukturnih objektov,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(4) Kmetijska zemljišča na območju omejene rabe so namenjena kmetijski dejavnosti. Poleg dopustnih objektov, gradenj
in drugih del, določenih v tem in 77. členu te uredbe, so na
kmetijskih zemljiščih dopustne kmetijske prostorsko-ureditvene
operacije po predpisih, ki urejajo varstvo kmetijskih zemljišč.
(5) Območje opuščenega prenosnega plinovoda po končani gradnji novega prenosnega plinovoda ne predstavlja omejene
rabe zemljišča. V skladu s pogoji sistemskega operaterja se na
tem območju dopustijo ureditve, ki niso v nasprotju z varnostjo
opuščenega plinovoda.
(6) Za vse posege v prostor v varovalnem pasu plinovoda
se pridobi soglasje sistemskega operaterja.
22. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje območij začasne rabe)
Na območjih začasne rabe veljajo prostorski izvedbeni
pogoji, določeni v 23. do 49. členu te uredbe, pod pogoji upravljavca plinovodnega omrežja.
23. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje območij stanovanj
v Občini Ajdovščina)
(1) Na območjih stanovanj A_S1 in A_S2 so po gradnji
plinovoda dopustne:
– gradnja dostopne poti ter ureditev dvorišča in vrta ob
stanovanjski stavbi,
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekt na območjih
stanovanj A_S1 in A_S2:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa,
uta, drvarnica, senčnica, nadstrešek, letna kuhinja, manjša savna s površino do vključno 20 m2).
(3) Na območjih stanovanj A_S3, A_S4 in A_S5 je po gradnji plinovoda dopustna:
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(4) Dovoljena nezahtevna in enostavna objekta na območjih stanovanj A_S3, A_S4 in A_S5:
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa,
uta, drvarnica, senčnica, nadstrešek, letna kuhinja, manjša savna s površino do vključno 20 m2).
24. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin podeželskega
naselja v občini Renče–Vogrsko)
(1) Na območju A_SK1 so po gradnji plinovoda dopustni vsi
objekti in posegi, dovoljeni na površinah podeželskega naselja
po veljavnem občinskem prostorskem načrtu.
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(2) Na območju A_SK2 je po gradnji plinovoda dopustna:
– rekonstrukcija stanovanjskih stavb, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(3) Na površinah podeželskega naselja A_SK2 so po gradnji plinovoda ter opustitvi in odstranitvi obstoječega prenosnega
plinovoda M3 dopustni vsi objekti in posegi, dovoljeni na površinah podeželskega naselja po veljavnem občinskem prostorskem
načrtu.
25. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje območij stanovanj
v občini Šempeter–Vrtojba)
(1) Na območjih stanovanj je sta po gradnji plinovoda
dopustni:
– rekonstrukcija stanovanjskih stavb, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah,
– namestitev fotovoltaičnih sistemov kot del strehe ali fasade obstoječih objektov, če ne presegajo slemena streh.
(2) Merila in pogoji za oblikovanje:
– naklon strehe, material in barvo kritine, višino objekta in
smeri slemen je treba prilagoditi podobi v prostorski enoti,
– pri fasadi je glede oblikovanja arhitekturnih elementov na
njej treba upoštevati kakovostne okoliške objekte v prostorski
enoti. Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade
objektov, razen če so zakrite,
– fotovoltaični sistemi morajo biti pri ravnih strehah od
venca odmaknjeni najmanj za višino elementov, ki se nameščajo. Na območjih varovanja naselbinske kulturne dediščine niso
dovoljene strehe, ki spreminjajo značilni naklon in kritino,
– prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli
na fasadah in strehah objektov.
(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa,
uta, drvarnica, senčnica, nadstrešek, letna kuhinja, manjša savna s površino do vključno 20 m2),
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– ograja (razen protihrupne ograje) višine do 2 m, nad
višino 1,50 m mora biti transparentna,
– podporni zid z višinsko razliko na zemljišču do 0,5 m,
– mala komunalna čistilna naprava in nepretočna greznica, če ni mogoča priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, s
soglasjem pristojnega upravljavca,
– kolesarska pot, pešpot,
– objekt za oglaševanje: panoji do velikosti 4 m2 s soglasjem občine.
26. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin podeželskega
naselja v občini Miren–Kostanjevica)
(1) Na površinah podeželskega naselja je po gradnji plinovoda dopustna:
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(2) Na območjih naselbinske dediščine pri posegih v poti
in ceste ni dovoljeno višanje nivoja terena. Medsosedski zidovi
morajo biti kamniti (suhozid, zidan kamniti zid brez vidnih fug ...)
minimalno do višine 50 cm.
(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa,
uta, drvarnica, senčnica, nadstrešek, letna kuhinja, manjša savna s površino do vključno 20 m2),
– ograja (razen protihrupne ograje) višine do 2 m, nad
višino 1 m mora biti transparentna. Znotraj krajinske enote K1 –
Kras so dovoljeni obodni zidovi dvorišč v kamnu do višine 2 m,
– podporni zid z višinsko razliko na zemljišču do 0,5 m,
– mala komunalna čistilna naprava in nepretočna greznica
(če ni mogoča priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, s
soglasjem pristojnega upravljavca),
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– kolesarska pot, pešpot,
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– objekt za oglaševanje: panoji do velikosti 4 m2, ki so del
obstoječih stavb,
– objekt za rejo živali do velikosti 20 m2, čebelnjaki se
umeščajo le skladno s pašnim redom.
27. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin za turizem
v občini Šempeter–Vrtojba)
Na območju površin za turizem sta po gradnji plinovoda
dopustni:
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah,
– namestitev fotovoltaičnih sistemov kot del strehe ali fasade obstoječih objektov.
28. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje posebnih območij –
športnih centrov v Mestni občini Nova Gorica)
(1) Na območju NG_BC1 sta po zgraditvi plinovoda dopustna:
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki in pešpoti.
(2) Merila in pogoji za oblikovanje:
– prostorske ureditve morajo omogočati ohranjanje naravovarstvenih vsebin na območju,
– infrastruktura se mora umeščati na vidno neizpostavljena
območja, v skladu z okoljskimi in naravovarstvenimi merili ter
varstvom kulturne dediščine. Na območju rekreativnih dejavnosti
v odprti krajini se izvedejo krajinske ureditve na podlagi načrtov
krajinske arhitekture.
(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– ograja višine do 3 m, nad višino 1,5 m mora biti transparentna; v naseljih protihrupne ograje niso dovoljene,
– podporni zid do višine 0,5 m (višinske razlike na zemljišču
se premostijo s travnatimi brežinami, če pa to ni mogoče, se
lahko premostijo z opornimi zidovi),
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče (objekt mora biti na parceli objekta,
namenjeni gradnji stavbe, razen če naprava služi več stavbam),
– kolesarska pot, pešpot,
– objekt za oglaševanje površine do vključno 12 m2 in
višine 5 m, s soglasjem občine.
29. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje osrednjih območij
centralnih dejavnosti v občini Renče–Vogrsko)
(1) Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti je po gradnji plinovoda dopustna:
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(2) Merila in pogoji glede velikosti objektov in oblikovanja:
– zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu mora
biti temu prilagojena. Izvedbe platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen če zagotavljajo funkcionalnost stavbe (na primer
dovoz, dostop, parkiranje),
– višinske razlike se premostijo s travnatimi brežinami,
lahko tudi s podpornimi zidovi ali škarpami do višine 2,00 m,
– vsaj 50 % površine podpornega zidu ali škarpe mora biti
ozelenjenih.
30. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje osrednjih območij
centralnih dejavnosti v občini Šempeter–Vrtojba)
(1) Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti je po gradnji plinovoda dopustna:
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(2) Merila in pogoji glede velikosti objektov in oblikovanja:
– odprti prostori pred stavbami se ne smejo ograjevati.
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(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa,
uta, drvarnica, senčnica, nadstrešek s površino do vključno
20 m2), izključno na servisnem delu parcele in ne pred ulično
fasado, in sicer pod pogoji upravljavca plinovodnega omrežja,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– ograja (razen protihrupne) višine do 2 m, nad višino
1,50 m mora biti transparentna,
– podporni zid do višine 0,5 m (višinske razlike na zemljišču
se premostijo s travnatimi brežinami, ko pa to ni mogoče, se
lahko premostijo z opornimi zidovi),
– mala komunalna čistilna naprava in nepretočna greznica
(če ni mogoča priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, s
soglasjem pristojnega upravljavca),
– kolesarska pot, pešpot,
– objekt za oglaševanje: panoji do velikosti 4 m2 s soglasjem oddelka, pristojnega za prostor.
31. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin z objekti
za kmetijsko proizvodnjo v občini Renče–Vogrsko)
(1) Na površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo je po
gradnji plinovoda dopustna:
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(2) Merila in pogoji za oblikovanje:
– zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu se temu
prilagaja. Izvedbe platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen
če zagotavljajo funkcionalnost stavbe (na primer dovoz, dostop,
parkiranje),
– višinske razlike na zemljišču se premostijo s travnatimi
brežinami, ko pa to ni mogoče, se lahko premostijo z opornimi
zidovi ali škarpami do višine 2,00 m,
– vsaj 50 % površine podpornega zidu ali škarpe mora biti
ozelenjenih.
32. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin z objekti
za kmetijsko proizvodnjo v občini Šempeter–Vrtojba)
Na območju podeželskega naselja so po gradnji plinovoda
dopustni vsi objekti in posegi, dovoljeni na površinah z objekti
za kmetijsko proizvodnjo po veljavnem občinskem prostorskem
načrtu.
33. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gospodarskih con
v občini Renče–Vogrsko)
(1) Na osrednjih območjih gospodarskih con je po gradnji
plinovoda dopustna:
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(2) Merila in pogoji za oblikovanje:
– zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu se temu
prilagaja. Izvedbe platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen
če zagotavljajo funkcionalnost stavbe (na primer dovoz, dostop,
parkiranje),
– višinske razlike na zemljišču se premostijo s travnatimi
brežinami, če to ni mogoče, se lahko premostijo z opornimi zidovi
ali škarpami do višine 2,00 m,
– vsaj 50 % površine podpornega zidu ali škarpe mora biti
ozelenjenih.
34. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gospodarskih con
v občini Šempeter–Vrtojba)
(1) Na osrednjih območjih gospodarskih con je po gradnji
plinovoda dopustna:
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.

Št.

97 / 11. 12. 2015 /

Stran

12051

(2) Merila in pogoji za oblikovanje:
– na robovih con je treba zagotoviti pas rastja, ki naj zmanjša vizualno izpostavljenost grajenih struktur.
35. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gospodarskih con
v občini Miren–Kostanjevica)
Na območju gospodarskih con so po gradnji plinovoda
dopustni vsi objekti in posegi, dovoljeni po veljavnem občinskem
prostorskem aktu.
36. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje zelenih površin
v občini Ajdovščina)
Na območju zelenih površin so po gradnji plinovoda dopustne:
– parkovna ureditev in ureditev zelenih površin ter postavitev parkovne opreme (kot so klopi, lope za počitek ...),
– ureditev infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave).
37. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje drugih urejenih zelenih
površin v občini Šempeter–Vrtojba)
(1) Na območju drugih zelenih površin so po gradnji plinovoda dopustne:
– gradnja podpornih zidov,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem
lokalnem interesu, ter gradnja drugih objektov za dopolnjevanje
osnovne dejavnosti.
(2) Merila in pogoji za oblikovanje ter drugi pogoji:
– vse ureditve in gradnje morajo biti znotraj enote urejanja
prostora oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z zunanjimi
ureditvami stičnih območij,
– pri oblikovanju objektov in njihovem umeščanju v prostor
se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih
grajenih struktur,
– ohranjajo se vidno privlačni deli krajine in vedute,
– na območju rekreativnih dejavnosti na meji z odprto
krajino se izvede krajinska ureditev na podlagi načrtov krajinske
arhitekture.
(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– podporni zid (višinske razlike na zemljišču se premostijo
s travnatimi brežinami, ko pa to ni mogoče, se lahko premostijo
z opornimi zidovi),
– mala komunalna čistilna naprava in nepretočna greznica
(če ni mogoča priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, s
soglasjem pristojnega upravljavca),
– rezervoar (samo vkopan ali do velikosti 50 m3),
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– kolesarska pot, pešpot,
– vodno zajetje in objekti za zbiranje vode in namakanje do
250 m3 ter bazen, s soglasjem pristojnega upravljavca,
– objekt za oglaševanje: panoji do velikosti 4 m2, s soglasjem občine.
38. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje območij energetske
infrastrukture v občini Šempeter–Vrtojba)
Na območju energetske infrastrukture ŠV_E1 veljajo prostorski ureditveni pogoji, določeni v 11. členu te uredbe.
39. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje območij okoljske
infrastrukture v Mestni občini Nova Gorica)
Na območju okoljske infrastrukture so po gradnji plinovoda
dopustni vsi objekti in posegi, dovoljeni na tem območju po občinskem prostorskem načrtu.
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40. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje območij površinskih
voda v Mestni občini Nova Gorica)
Na območju površinskih voda so po gradnji plinovoda dopustni vsi objekti in posegi, dovoljeni na tem območju po občinskem prostorskem načrtu.
41. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih zemljišč
v občini Ajdovščina)
(1) Dopustni objekti in dela:
– ureditve kmetijskih zemljišč (vse agrarne operacije),
– vodnogospodarske ureditve, kot so vodni zadrževalniki
za namakanje kmetijskih zemljišč, sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti,
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah, pod pogoji upravljavca plinovodnega omrežja.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– kmečka lopa, silos, skedenj, senik, kašča, čebelnjak (do
velikosti 40 m2),
– rastlinjak do velikosti 150 m2,
– gnojišče, zbiralnik gnojnice, gnojevke,
– hlevski izpust – ploščad,
– krmišče, molzišče, betonsko korito,
– grajena poljska pot,
– grajena ograja za pašo živine, grajena obora za rejo
divjadi,
– vodni zbiralnik/napajališče,
– kiosk oziroma tipski zabojnik.
(3) Za umeščanje objektov iz prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo merila in prostorski izvedbeni pogoji glede
oblikovanja iz občinskega prostorskega načrta.
42. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih zemljišč
v Mestni občini Nova Gorica)
(1) Dopustni objekti in dela:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za namakanje
kmetijskih zemljišč,
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– podporni zid (dopustno le v sklopu agromelioracije),
– mala komunalna čistilna naprava,
– nepretočna greznica,
– rezervoar,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja (gradnja cestnih priključkov ni dovoljena),
– vodno zajetje in objekti za zbiranje vode in namakanje do
250 m3 ter namakalni sistemi,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt površine do vključno
40 m2, vsi razen kleti in vinske kleti; stolpni silosi – dovoljena
višina do 5 m, grajena gozdna prometnica ni dovoljena, zbiralnik
gnojnice ali gnojevke),
– bazne postaje in drugi telekomunikacijski objekti (bazne
postaje, objekt za telekomunikacijsko opremo (dovoljen le na
K2), telekomunikacijske antene in oddajniki niso dovoljeni na
uličnih fasadah in kakovostnih vedutah. Umestitev se določi
skupaj z občinsko strokovno službo).
(3) Za umeščanje objektov iz prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo merila in prostorski izvedbeni pogoji glede
oblikovanja iz občinskega prostorskega načrta.
43. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih zemljišč
v občini Renče–Vogrsko)
(1) Dopustni objekti in dela:
– vodni zadrževalniki za namakanje kmetijskih zemljišč,
– sistemi za namakanje in osuševanje ter drugi objekti za
agromelioracijo,
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– drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč,
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– podporni zid: le v sklopu agromelioracije,
– mala komunalna čistilna naprava,
– nepretočna greznica,
– rezervoar: ne sme presegati nivoja okoliškega terena,
– vodnjak,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– vodno zajetje ter objekti za akumulacijo vode in namakanje: samo zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni
sistem s črpališčem in vodni zbiralnik,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: stavbe površine do
vključno 40 m2 in višine do vključno 3,5 m, gnojišče, zbiralnik
gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust,
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in
opora za trajne nasade ter grajena poljska pot; kleti in vinske
kleti niso dopustne,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov.
(3) Za umeščanje objektov iz prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo merila in prostorski izvedbeni pogoji glede
oblikovanja iz občinskega prostorskega načrta.
44. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih zemljišč
v občini Šempeter–Vrtojba)
(1) Dopustni objekti in dela:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za namakanje
kmetijskih zemljišč,
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– podporni zid (dopustno le v sklopu agromelioracije),
– mala komunalna čistilna naprava (samo zmogljivost do
50 PE),
– vodnjak, vodomet (vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s
pitno vodo, globina do 30 m, ali za raziskave),
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja (razen novih cestnih priključkov),
– poljske poti širine do 2,5 m, gozdna učna pot, pločniki in
kolesarske steze ob vozišču do skupne širine 3 m ter postajališča, ampak le ob rekonstrukciji lokalnih cest,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje do 250 m3 ter namakalni sistemi,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt površine do vključno
40 m2, razen kleti, vinskih kleti in pokritih skladišč za lesno gorivo. Rastlinjak površine do vključno 150 m2 in višine do vključno
3 m. Gradbenoinženirski objekti do višine 5 m. Grajene ograje
niso dovoljene in grajena gozdna prometnica prav tako ne.
(3) Za umeščanje objektov iz prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo merila in prostorski izvedbeni pogoji glede
oblikovanja iz občinskega prostorskega načrta.
45. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih zemljišč
v občini Miren–Kostanjevica)
(1) Dopustni objekti in dela:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za namakanje
kmetijskih zemljišč,
– rekonstrukcija obstoječih objektov, vključno z ureditvijo
zunanjega prostora ob stavbah.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– podporni zid (dopustno le v sklopu agromelioracije),
– mala komunalna čistilna naprava (samo zmogljivost do
50 PE),
– vodnjak, vodomet (vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s
pitno vodo, globine do 30 m, ali za raziskave),

Uradni list Republike Slovenije
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja (razen novih cestnih priključkov),
– poljske poti širine do 2,5 m, gozdna učna pot, pločniki
in kolesarske steze ob vozišču do skupne širine 3 m ter postajališča, ampak le ob rekonstrukciji lokalnih cest,
– vodno zajetje in objekti za zbiranje vode in namakanje
s prostornino do 250 m3 ter namakalni sistemi,
– čebelnjak in krmišče velikosti do 20 m2,
– pritlični, enoetažni objekti velikosti do 40 m2 (kmečka
lopa, kozolec, pokrito skladišče za lesno gorivo, ograja za pašo
živine; zazidana površina objektov za potrebe ene kmetije lahko doseže največ 60 m2),
– rastlinjak velikosti do 150 m2 in višine do 3 m.
(3) Za umeščanje objektov iz prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo merila in prostorski izvedbeni pogoji glede
oblikovanja iz občinskega prostorskega načrta.
46. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gozdnih zemljišč
v občini Ajdovščina)
(1) Dopustni objekti in dela:
– ureditve gozdnih zemljišč,
– ureditve za rekreacijo.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– čebelnjak,
– grajena gozdna cesta, vlaka,
– grajena obora za rejo divjadi,
– planinska in sprehajalna pot, trimska steza, gozdna
učna pot in druge interpretacijske poti,
– dvignjene poti, ploščadi, opazovalni/razgledni stolpi,
– spominske plošče in kipi.
(3) Za umeščanje objektov iz prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo merila in prostorski izvedbeni pogoji glede
oblikovanja iz občinskega prostorskega načrta.
47. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gozdnih zemljišč
v Mestni občini Nova Gorica)
(1) Dopustni objekti in dela:
– gozdarske prostorsko ureditvene operacije,
– ureditve zaradi lova in ribolova,
– vzdrževanje in odstranjevanje objektov,
– dopustne so raziskave mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira,
– krčitev gozdov in izkoriščanje, ki povzročita spremembo
gozda v pašnik, porasel z gozdnim drevjem, ali oboro za rejo
divjadi.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– pomožni objekt v javni rabi (stavbe in gradbenoinženirski objekti, površina do vključno 40 m2),
– podporni zid višine do 0,5 m,
– mala komunalna čistilna naprava (zmogljivost do
50 PE),
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– pomol,
– vodno zajetje ter objekti za zbiranje vode in namakanje
(do 250 m3),
– objekt za rejo živali (staja v višini do vključno 6 m),
– čebelnjak višine do vključno 3 m,
– krmišča brez priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo do površine 40 m2,
– bazne postaje in drugi telekomunikacijski objekti (bazne
postaje in objekt za telekomunikacijsko opremo; telekomunikacijske antene in oddajniki – niso dovoljeni na uličnih fasadah in
kakovostnih vedutah). Umestitev se določi skupaj z občinsko
strokovno službo).
(3) Za umeščanje objektov iz prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo merila in prostorski izvedbeni pogoji glede
oblikovanja iz občinskega prostorskega načrta.
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48. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gozdnih zemljišč
v občini Renče–Vogrsko)
(1) Dopustni objekti in spremembe namembnosti:
– posegi, dela in druge prostorske ureditve za izvajanje
gozdarske dejavnosti,
– sanacija nelegalnih kopov (brez izkoriščanja mineralnih
surovin in brez možnosti nadaljnje širitve na območja, ki so namenjena gozdnim zemljiščem),
– vzdrževanje in odstranitev objektov,
– paša, vendar samo ob opredelitvi v gozdnogojitvenem
načrtu,
– čebelja paša.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekt:
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt s površino do vključno 40 m2 in višino do vključno 3,5 m.
(3) Za umeščanje objektov iz prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo merila in prostorski izvedbeni pogoji glede
oblikovanja iz občinskega prostorskega načrta.
49. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gozdnih zemljišč
v občini Šempeter–Vrtojba)
(1) Dopustni objekti, dela in druge prostorske ureditve:
– gozdne prometnice (gozdne ceste, vlake in stalne žičnice),
– gozdarske prostorskoureditvene operacije in posegi,
– ureditve zaradi lova in ribolova,
– sanacija peskokopov, kamnolomov in gramoznic,
– raziskave mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– pomožni objekt v javni rabi (skladno s funkcijo gozda,
površina do vključno 40 m2 in višina do 3,5 m),
– podporni zid višine do 0,5 m,
– mala komunalna čistilna naprava (do zmogljivosti 50 PE),
– nepretočna greznica (do 30 m3),
– rezervoar (dovoljeno ob obstoječih kmetijskih stavbah),
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– vodno zajetje in objekti za zbiranje vode in namakanje do
250 m3 ter namakalni sistemi,
– krmišča do vključno 40 m2,
– gozdne prometnice.
(3) Za umeščanje objektov iz prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo merila in prostorski izvedbeni pogoji glede
oblikovanja iz občinskega prostorskega načrta.
V. POGOJI KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA
PROSTORSKIH UREDITEV NANJU
50. člen
(skupne določbe)
(1) Skupni pogoji gradnje gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra so:
– projektiranje in gradnja posameznih križanj ter morebitne
začasne ali trajne prestavitve, zaščita gospodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo se izvedejo v skladu s projektnimi
pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del
obveznih prilog državnega prostorskega načrta, ter v skladu z
geološko-hidrološkimi razmerami območja;
– če se med gradnjo plinovoda ugotovi, da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali začasno ali
trajno prestaviti, se to naredi v skladu s soglasjem lastnika ali
upravljavca tega voda;
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– 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 položitvijo plinovoda se gospodarska javna infrastruktura ustrezno zaščiti.
(2) Vsa križanja in vzporedni poteki plinovoda z objekti
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključki nanju so razvidni iz grafičnega
dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve z gospodarsko javno infrastrukturo in
grajenim javnim dobrim – listi št. 2.1.1–2.1.20.
51. člen
(državne in občinske ceste)
(1) Križanje plinovoda z državno cesto HC-H4 se izvede z
vrtanjem z vgradnjo zaščitene plinovodne cevi v čim krajši razdalji in na globini najmanj 2 m, merjeno od temena cevi. Križanje
mora biti čim bolj pravokotno na cesto. Pri tem se upošteva širitev hitre ceste za en vozni pas, kar je najmanj 7 m obojestransko
od meje cestnega sveta.
(2) Križanje plinovoda 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.
(3) Križanje občinskih cest se izvede s prekopom ali vrtanjem z vgradnjo zaščitene plinovodne cevi v čim krajši razdalji in
na globini najmanj 1,5 m, merjeno od temena cevi. Po položitvi
cevi zaradi križanja ceste s prekopom se cestno telo sanira v
enaki obliki in kakovosti, kakor sta bili pred gradbenim posegom.
52. člen
(železniške proge)
Križanje plinovoda z železniškimi progami se izvede z
vrtanjem z vgradnjo zaščitene plinovodne cevi. Globina temena
cevi mora biti najmanj 2 m od gornjega roba tirnic in najmanj 1 m
pod dnom odvodnih jarkov.
53. člen
(vodovodno omrežje)
Vodoravna križanja plinovoda in vodovodnega voda se
izvedejo praviloma pod pravim kotom. 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, za katere ni višinskih podatkov o vodovodu, se med
gradnjo izvedeta sondiranje in medsebojna višinska uskladitev.
54. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Vodoravna križanja plinovoda in kanalizacijskih vodov se
izvedejo praviloma pod pravim kotom. Kot križanja ne sme biti
manjši od 45°. V višinskem pogledu je križanje izvennivojsko.
Plinovod se položi najmanj 0,5 m nad ali pod kanalizacijo. Kadar
je slednja nad plinovodom, mora biti za plin neprepustna, bližnji
jaški pa morajo imeti odprtine.
55. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Pri križanju ali približevanju plinovoda visokonapetostnim elektroenergetskim vodom se upoštevajo naslednji pogoji:
– predvidena nadgraditev enosistemskih visokonapetostnih daljnovodov 220 kV v dvosistemske 400 kV;
– pri križanju plinovoda z ozemljili stebra nadzemnega
elektroenergetskega voda je razmik med ozemljilnim trakom in
plinovodom najmanj 3 m;
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– pri nadzemnih delih plinovoda znašata varnostna višina
in varnostna oddaljenost do spodnjega tokovodnika daljnovoda
najmanj 8 m. Kot križanja ne sme biti manjši od 30°. Na mestu
križanja daljnovoda z nadzemnim delom plinovoda se ta nadzemni del ozemlji. Pri vzporednem poteku plinovoda z daljnovodom
pa medsebojna varnostna oddaljenost ne sme biti manjša od
višine stebra, povečane za 3,75 m pri daljnovodu 220 kV in za
5 m pri daljnovodu 400 kV;
– med gradnjo se deli teles gradbenih strojev ali drugi predmeti ne smejo približati faznim vodnikom daljnovoda na manj od
3 m za daljnovode z nazivno napetostjo 110 kV, na manj od 4 m
za daljnovode z nazivno napetostjo 220 kV in na manj od 5 m za
daljnovode z nazivno napetostjo 400 kV;
– če je inducirana napetost na plinovodu večja od dovoljene zaradi vzporednega poteka z visokonapetostnim elektroenergetskim vodom, se na plinovodu vgradi zaščita;
– pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda se
varnostna višina ne sme zmanjšati.
(2) Pri ukinitvah, prestavitvah in križanjih plinovoda s srednjenapetostnimi in nizkonapetostnimi elektroenergetskimi vodi
se upoštevajo naslednji pogoji:
– stojni mesti srednjenapetostnega voda v km 2 + 000
plinovoda M3R se prestavita na oddaljenost 7 m južno in 24 m
severno od plinovoda. Opusti in na novo se zgradi 150 m srednjenapetostnega voda;
– stojno mesto srednjenapetostnega voda v km 2 + 440
plinovoda M3R se prestavi na oddaljenost 6 m južno od plinovoda. Dve stojni mesti srednjenapetostnega voda se zamenjata.
Opusti in na novo se zgradi 130 m srednjenapetostnega voda;
– stojno mesto srednjenapetostnega voda v km 19 + 628
plinovoda M3R se prestavi 27 m severno od plinovoda, po potrebi pa se zamenja 120 m tega voda;
– zavaruje se stojno mesto srednjenapetostnega voda v
km 21 + 088 plinovoda M3R, obnovi in prestavi pa se ozemljitev
stojnega mesta;
– opustita se srednjenapetostna kablovoda 20 kV Šempeter 2 in 20 kV RP Šempeter 3 v km 24 + 950 plinovoda M3R
v dolžini približno 500 m, na novo pa se zgradita v obstoječi
kanalizaciji Šempeter 3 v dolžini približno 500 m;
– stojno mesto nizkonapetostnega voda v km 2 + 670 plinovoda M3R se prestavi 7 m južno od plinovoda;
– nizkonapetostni kablovod v km 2 + 765 plinovoda M3R
se prestavi ob cesto tako, da se opusti 115 m in na novo zgradi
120 m nizkonapetostnega kablovoda;
– opustita se dve stojni mesti nizkonapetostnega voda
v km 2 + 954 plinovoda M3R in del nadzemnega nizkonapetostnega voda, isti odsek pa se kablira v dolžini 80 m;
– opusti se stojno mesto nizkonapetostnega voda
v km 18 + 649 plinovoda M3R, postavita pa se dve novi, in sicer
8 m južno in 23 m severno od plinovoda;
– opusti se stojno mesto nizkonapetostnega voda
v km 20 + 743 plinovoda M3R, postavita pa se dve novi, in sicer
15 m severno in 14 m južno od plinovoda;
– stojno mesto nizkonapetostnega voda v km 21 + 292
plinovoda M3R se prestavi 21 m severovzhodno od plinovoda, opustita se nizkonapetostna kablovoda v dolžini 15 m in
nizkonapetostni daljnovod v 17 m, na novo pa se zgradi 27 m
nizkonapetostnega daljnovoda in menja stojno mesto nizkonapetostnega voda;
– 8 stojnih mest nizkonapetostnega voda v km 24 + 700
plinovoda M3R se prestavi 23 m južno od plinovoda, del nizkonapetostnega daljnovoda se opusti in na novo zgradi 300 m
takega daljnovoda;
– stojno mesto nizkonapetostnega daljnovoda javne razsvetljave v km 24 + 700 plinovoda M3R ob cesti JP Šempeter–
Vrtojba se prestavi 7 m severno od plinovoda. Opusti se 20 m in
na novo zgradi 33 m nizkonapetostnega daljnovoda;
– opusti se 7 m nizkonapetostnega daljnovoda
v km 24 + 975 plinovoda M3R ob naselju Vrtojba, zgradi pa se
7 m nizkonapetostnega kablovoda in na novo mesto prestavi
razdelilna omarica;
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– vodoravna križanja plinovoda ter nadzemnih in podzemnih srednje- in nizkonapetostnih vodov se izvedejo s prekopom
pod elektroenergetskimi vodniki. Izkopi v bližini temeljev obstoječih drogov daljnovodov se naredijo najmanj 2 m od temelja.
(3) Med gradnjo se omeji doseg gradbenih strojev in njihovih delov ob upoštevanju najmanjše varnostne razdalje približevanja delom pod napetostjo in 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.
56. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Vodoravna križanja plinovoda in telekomunikacijskega
voda 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 plinovod poteka pod podzemnim telekomunikacijskim vodom. Na mestu križanja se telekomunikacijski vod zaščiti z zaščitno cevjo, ki sega 3 m na vsako
stran plinovodne cevi. V bližini telekomunikacijskih napeljav ni
dovoljen strojni izkop ali miniranje. Na celotni trasi so med gradnjo dopustne začasne prestavitve telekomunikacijskih vodov.
57. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Križanja plinovodov se izvedejo s svetlim navpičnim
odmikom najmanj 0,5 m. Pri vzporednem poteku je najmanjša
svetla razdalja do plinovoda tlačne stopnje do 16 bar 1 m, do
plinovoda tlačne stopnje 16 bar in več pa 3,5 m.
(2) Vožnja mehanizacije nad obstoječim plinovodom med
gradnjo ni dopustna. Kadar pa je nujno potrebna, se 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 tako,
da ni potrebna vožnja mehanizacije nad plinovodom.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
58. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom območja
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in tehničnimi
elementi za prenos parcelnih mej v naravo v grafičnem delu državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom
parcel – listi št. 3.1.1–3.1.20, v katerem so s tehničnimi elementi,
ki omogočajo prikaz meje v naravi, določene tudi lomne točke
meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom,
se po posegih lahko delijo v skladu s stanjem na podlagi lastništva ali 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
59. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o njej 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,
če načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheo-
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loškega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja
zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje arheoloških ostalin.
(3) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitno izkopavanje odkritih arheoloških najdišč s poizkopavalno obdelavo
gradiva ali arhiva najdišča in druge varstvene ukrepe, določene
s predhodnimi arheološkimi raziskavami, med gradnjo pa omogoči stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Po potrebi
se določita obseg in globina podvrtanja 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) Na območju registriranega arheološkega najdišča se
gradbeni 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 ne
bo ogrožena.
(6) Na območjih prečkanj enot kulturne dediščine je delovni
pas čim ožji. Za dostop do trase plinovoda se na območjih kulturne dediščine uporabljajo že obstoječe lokalne poti in ceste, ki
se ne smejo širiti, gradnja novih dostopnih poti pa ni dovoljena.
Območja kulturne dediščine se ne smejo uporabljati za izravnanje presežka materiala ali za odlagališča.
(7) Vidni, nadzemni deli plinovoda niso umeščeni v bližini
ali na območju nacionalne prepoznavnosti z vidika kulturnega in
simbolnega pomena krajine Vipavska brda.
(8) Na območju prečkanja naselbinske dediščine se trasa
izogiba objektom, delovni pas pa je čim ožji. Če so objekti stavbne
dediščine v neposredni bližini delovišč, se med gradnjo zaščitijo.
(9) Trasa plinovoda M3R med km 19 + 309 in km 19 + 505
prečka območje kulturnega spomenika EŠD 834 – Vogrsko
– Bozicijeva vila. Na območju kulturne dediščine ni dopustno
postavljati nadzemnih delov plinovoda, označbe morajo biti nevsiljive ter v prostor postavljene in oblikovane tako, da ne kvarijo
njegove ambientalne kakovosti.
(10) Po koncu del se zemljišča na območjih kulturne dediščine in njihovih vplivnih območjih, ki so bila prizadeta zaradi
gradnje, povrnejo v enako stanje in kakovost, kakršna sta bila
pred gradbenim posegom, vsi uničeni elementi kulturne krajine
pa se obnovijo.
(11) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
60. člen
(ohranjanje narave)
(1) Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz
obvezne priloge državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja
prostora).
(2) Posegi in dejavnosti na vseh varovanih (Natura 2000
in zavarovanih) območjih, ekološko pomembnih območjih in
naravnih vrednotah se opravljajo v obsegu in na način, da se
ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi
katerih je ta del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma
da se kar najmanj spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske,
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Posegi se
opravljajo tako, da se ne spremenijo lastnosti ekosistema in naravni procesi v njem toliko, da bi se porušilo naravno ravnotežje.
Na območjih z varstvenim statusom (Natura 2000 območja, EPO
in NV) se delovni pas kar najbolj mogoče zmanjša.
(3) Med gradnjo in po posegu se na območjih ohranjanja
narave upoštevajo naslednji pogoji:
– na površine z zavarovanimi habitatnimi tipi in v habitate
zavarovanih vrst se posega kar najmanj. Začasne deponije
izkopanega in gradbenega materiala se načrtujejo zunaj varstvenih območij narave in zunaj površin z visoko ovrednotenimi
habitatnimi tipi,

Stran

12056 /

Št.

97 / 11. 12. 2015

– ob izkopu se zgornja plast humusa odloži tako, da bo
s tem slojem mogoče pokriti površine, prizadete med gradnjo,
– dovažanje zgornje plasti rodovitne zemlje 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.
Posekani les se takoj odstrani ali trajno pusti na kraju poseka.
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 obvestiti naravovarstveni nadzor, da opredelil
nadaljnje ukrepe,
– na območju varstva metulja strašničinega mravljiščarja
(na petih odsekih plinovoda M3R, od km 6 + 175 do km 6 + 292,
od km 7 + 297 do km 7 + 425, od km 7 + 557 do km 7 + 734,
od km 9 + 040 do km 9 + 233 in od km 9 + 409 do km 9 + 447)
se dela lahko opravljajo med 1. novembrom in 15. februarjem,
– na območju varstva laške žabe (na treh odsekih plinovoda M3R, od km 22 + 597 do km 22 + 647, od km 22 + 902 do
km 22 + 946 in od km 22 + 973 do km 23 + 163) se dela lahko
opravljajo med 1. novembrom in 1. februarjem,
– na območju varstva močvirske sklednice v bližini vodotokov se dela lahko opravljajo med 1. novembrom in 28. februarjem,
– zaradi vzdrževanja plinovoda se rastje na območju omejene rabe plinovoda seka (5 m levo in desno od plinovoda).
Ohranjajo se mejice, posamezni grmi in drevesa kot habitat za
ptice, v obrežno rastje in naravne brežine vodotokov, še posebno
Vipave in Lijaka, pa se posega čim manj,
– pri vzdrževalnih delih se obrežno rastje seka in ne ruva.
(4) Prečkanje vodotokov na območjih varovanja narave se
izvede v skladu z 61. členom te uredbe. Dodatno se upoštevajo
naslednji ukrepi:
– regulacija vodotokov zaradi gradnje plinovoda ni dopustna,
– pri posegih v vodotoke in njihovo neposredno bližino se
čim bolj ohranja lesnato obrežno rastje. Po gradnji se delovni
pas ponovno zasadi z avtohtonimi lesnatimi in grmovnimi rastlinami, značilnimi za območje, oziroma vrstami, katerih koreninski
sistem ne bo ogrožal plinovoda. Na poseki naj bo omogočena
vsaj razrast avtohtonih (ob)vodnih makrofitov in visokih steblik,
– spremembe vodnega toka in režima niso dopustne,
– talni pragovi se naredijo tako, da se hitrost vode ne
spremeni,
– brežine vodotoka se utrdijo s kamni brez betoniranja
vmesnih špranj,
– pri prečkanju potokov Hubelj, Skrivšek, Košivec, Vrtovinšček, Perilo, Konjščak, Vogršček, Lijak, Vrtojbica, Lemovšček
in njegovega desnega pritoka na območju Natura 2000 POO,
pPOO Dolina Vipave, se ob morebitni izvedbi plinovoda v prekopu zagotovi taka rešitev, da bo nad plinovodom omogočena trajna lesna grmovna obrežna zarast in da ni treba utrjevati brežin,
– posegi v strugo Vipave, brežino in obstoječe obrečno
lesno rastje niso dopustni,
– ob morebitni izvedbi talnega praga na Hublju mora biti ta
postavljen globlje v strugi, da ga lahko prekrije prodni sediment.
Ribe iz intervencijskega odlova pred začetkom gradnje se lahko
prestavijo v reko Vipavo pri izlivu Hublja. Vsa dela se opravijo v
septembru in oktobru, preden se drsti soška postrv. Gradnja od
začetka novembra do julija ni dopustna. Tudi ne sme potekati istočasno z drugo gradnjo na reki Vipavi gorvodno od izliva Hublja,
– ob morebitni izvedbi talnega praga na potoku Jovščku
mora biti ta postavljen globlje v strugi, da ga lahko prekrije prodni
sediment. Vse vrste rib razen potočnega glavoča se pri elektroizlovu pred začetkom gradnje lahko prestavijo v reko Vipavo,
glavoča pa le v gorvodne odseke potoka Jovšček. Vsa dela se
opravijo med septembrom in februarjem. Enaki ukrepi kakor za
Jovšček veljajo za prečkanje potokov Skrivšek, Košivec, Vrtovinšček, Perilo, Konjščak, Vogršček, Lijak, Vrtojbica, Lemovšček in
njegovega desnega pritoka,
– prečkanje potoka Vrnivec se izvede s podvrtanjem.
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(5) Na območju habitata metulja strašničinega mravljiščarja
(na petih odsekih plinovoda M3R, od km 6 + 175 do km 6 + 292,
od km 7 + 297 do km 7 + 425, od km 7 + 557 do km 7 + 734,
od km 9 + 040 do km 9 + 233 in od km 9 + 409 do km 9 + 447)
se gradbena dela lahko opravljajo med 1. novembrom in 15. februarjem. Dela se opravijo v najkrajšem možnem času, delovni
pas pa se zoži na minimalno tehnološko še dopustno širino. V
rastni sezoni pred načrtovano gradnjo se neposredno v habitatih
mravljiščarja nabere mešanica travnih semen in semen zdravilne
strašnice za dosetev po končani gradnji. Na odsekih plinovoda
od km 6 + 175 do 6 + 292, od km 7+297 do km 7 + 425 in od
km + 557 do km 7 + 734 se pred začetkom del na celotni širini
delovnega pasu v habitatih metuljev odstrani travna ruša s
40 cm debelo plastjo prsti in shrani na začasni deponiji v enem
sloju tako, da je ruša na zgornji (zračni) strani. Deponije so
zunaj habitata mravljiščarja znotraj delovnega pasu plinovoda,
najprimernejše so njivske površine. Deponije za začasno shranjevanje travne ruše so razvidne iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovane prostorske
ureditve z gospodarsko javno infrastrukturo in grajenim javnim
dobrim – lista št. 2.1.5 in 2.1.6. Izkopani material za položitev
cevi plinovoda se odloži zunaj habitata mravljiščarja ali pa na
mesta, s katerih je travna ruša s pripadajočo prstjo začasno že
odstranjena. Po vgradnji plinovoda se ta zasipa s prebranim izkopanim materialom s tega odseka in prekrije z odloženo travno
rušo. Površina se doseje z mešanico travnih semen z zdravilno
strašnico. Zemeljska dela v habitatih mravljiščarja morajo potekati pod naravovarstvenim nadzorom, ki ga opravlja strokovno
usposobljena oseba (strokovnjak za metulje).
(6) Na območju habitata laške žabe se začasno preusmeri
del struge desnega pritoka potoka Lemovščka na treh odsekih
plinovoda M3R, od km 22 + 597 do km 22 + 647, od km 22 + 902
do km 22 + 946 in od km 22 + 973 do km 23 + 163. Struga se
umakne iz delovnega pasu plinovoda. Začasna struga bo v rabi
5 let, nato pa se ponovno vzpostavi obstoječa struga. Na tem
odseku se gozdni posek izvede do največ 11 m levo od predvidenega plinovoda, gledano v smeri toka plina. Pri tem se ob robu
delovnega pasu kar najbolj mogoče ohranjajo večja drevesa,
še posebno hrast in beli gaber. Začasna struga je najmanj 10 %
daljša od obstoječega odseka potoka. Njena širina in globina
morata čim bolj posnemati obstoječe stanje. Pri gradnji se uporabi lahka gradbena mehanizacija, ki začasno strugo izkoplje
med obstoječimi drevesi. Pri tem se je treba izogniti poseku
večjih dreves (posebno hrastov in belih gabrov). Izjemoma se
lahko posekajo ali izkrčijo samo drevesa vrste navadna robinija,
izjemoma in v skladu z navodili naravovarstvenega nadzora pa
se lahko odstrani tudi drevo druge vrste. Začasna struga mora
biti v celoti v zemeljski izvedbi, brez vidnih utrditev, za izvedbo
pragov se uporabi naravni material, prevladuje naj les. Če izvedba z lesom ni mogoča, se uporabi kamen ali kombinacija lesa in
kamna. Ponekod se v strugi uredijo poglobitve, ki omogočajo nastanek tolmunov. Med gradnjo plinovoda se obstoječa struga po
preusmeritvi vode v začasno strugo na območju delovnega pasu
zasuje. Po končani gradnji pa se ponovno vzpostavi obstoječe
stanje vodotoka. Dno in brežine se zavarujejo s kamni premera
približno 40 cm. Dno se prekrije z 0,5 m debelo plastjo sedimenta iz obstoječega potoka, brežine pa z najmanj 0,5 m debelo
plastjo okoliške zemljine in vgradijo se večji panji s koreninskim
sistemom ali večje veje. Zasaditev brežin bo določena v načrtu
krajinske arhitekture s sodelovanjem biologa, strokovnjaka za
dvoživke. Med gradnjo se zagotovi naravovarstveni nadzor.
(7) Območje vhodov v jame v bližini delovnega pasu se
pred gradnjo na terenu jasno označi in zavaruje, kakršno koli
poseganje vanj pa je prepovedano. Če se med gradnjo plinovoda odkrije jama ali brezno, je treba o tem takoj obvestiti pristojno
ministrstvo, službo, ki je pristojna za raziskovanje krasa, in naravovarstveni nadzor za to pristojno službo.
(8) Izguba dupel in špranj v drevesih po sečnji se nadomesti s postavitvijo lesobetonskih netopirnic. Najpozneje do konca
gradnje plinovoda se v gozd namesti 38 duplastih in 31 špranjastih netopirnic. Število netopirnic se ob predhodnem natančnem
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popisu dupel lahko zmanjša. 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 predpišejo za 20 let.
(9) Za preprečitev naselitve in razvoja tujerodnih invazivnih
rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od lokalnih populacij
se na območju varstva narave izvedejo ti ukrepi:
– zasipava se izključno z materialom, izkopanim na trasi
plinovoda,
– na območju gradbišč sredi strnjenih gozdov se kolesa in
podvozje gradbene mehanizacije pred vstopom na gradbišče
operejo,
– kosi se vsaj dvakrat letno, površine, ki se zaraščajo
s tujerodnimi vrstami (žlezasta nedotika, japonski dresnik in
kanadska zlata rozga), pa se kosijo še pogosteje – enkrat na
mesec v rastni sezoni.
(10) 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.
61. člen
(površinske vode)
(1) Vsa prečkanja novega plinovoda z vodotoki in jarki ter
poteki v priobalnem pasu vodotokov so razvidni iz grafičnega
dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve z gospodarsko javno infrastrukturo in
grajenim javnim dobrim – listi št. 2.1.1–2.1.20.
(2) Vsa prečkanja vodotokov, melioracijskih in drugih jarkov
se izvedejo s prekopi v delovnem pasu. Plinovod se dodatno
zaščiti z obbetoniranjem cevi.
(3) Plinovod 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 četrtega odstavka 60. člena te uredbe upoštevajo naslednji
pogoji:
– teme cevi pri prečkanju vodotokov s prekopom je najmanj
1 m pod dnom urejenih ter najmanj 1,5 m pod dnom neurejenih
vodotokov in hudourniških strug. Na tej globini poteka plinovodna
cev še 3 do 5 m od zgornjega roba brežine na obeh bregovih;
– brežine in dno prečkanja vodotokov se za zaščito struge
proti vodni eroziji zavarujejo s kamnitimi oblogami v obsegu
najmanj 5 m dolvodno in gorvodno od plinovodne cevi. Pri zavarovalnih ukrepih se uporablja naravni material (kamen, les,
vegetativna zaščita);
– obvodno rastje se čim bolj ohrani, morebitne poškodbe
se po končanih delih sanirajo, ureditev struge pa mora biti sonaravna;
– čas izvajanja posegov se prilagodi življenjskim ciklom
živali in rastlin (čas razmnoževanja, vzgajanja mladičev, prezimovanja …);
– gradnja na vodotokih je mogoča 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;
– 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 prepreči erozija in ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se vsi
ostanki začasnih odlagališč odstranijo;
– prečkanje jarkov se izvede s prekopom z dodatno obbetoniranimi cevmi na najkrajši možni razdalji. Struga se na območju prečkanja zavaruje s kamnito oblogo v obsegu najmanj 3 m;
– območje prečkanja potoka Skrivšek v km 16 + 880 plinovoda M3 se povrne v obstoječe stanje. Struga potoka se obloži
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z večjimi prodniki, zaradi utrditve njegovega dna se doda prag iz
lomljenca v betonu dolvodno od predvidenega plinovoda;
– območje prečkanja potoka Vrtovinšček v km 14 + 890
plinovoda M3 se dodatno zaščiti z utrditvijo brežin in dna potoka
z lomljencem v betonu ter prečnim pragom dolvodno od prečkanja plinovoda. Tlorisni potek struge in značilni prečni prerez
Vrtovinščka se ne spreminjata;
– jarek v km 12 + 355 plinovoda M3 se, če se bo voda z
brežine odvajala po njem, uredi s kamnito grajeno strugo;
– struga potoka Perilo v km 11 + 910 plinovoda M3 se
dolvodno uredi z lomljencem v betonu;
– brežine in dno korita potoka Konjščak v km 10 + 540
obstoječega plinovoda M3 se na območju prečkanja zavarujejo
s kamnito oblogo na filtrni podlagi. Zavarovanje se na dolvodni
in gorvodni strani konča s stabilizacijskim talnim krilnim pragom
iz kamna, povezanega z betonom, do 1 m pod nivojem dna;
– dno in brežine Vogrščka se na vseh mestih prečkanja plinovoda (km 6 + 020, 5 + 415, 5 + 000, 4 + 930, 4 + 730, 4 + 640
in 4 + 640 plinovoda M3) zavarujejo s poravnanim kamnom
ustrezne debeline na filtrni podlagi. Zavarovanje se na dolvodni
in gorvodni strani konča s stabilizacijskimi talnimi krilnimi pragovi
iz kamna, povezanega z betonom, do 1 m pod nivojem dna;
– dno in spodnji del brežin manjšega odvodnega jarka v
km 6 + 010 plinovoda M3 se na mestu prečkanja zavarujeta s
poravnanim kamnom ustrezne debeline, zgornji del brežin pa se
humizira in zatravi. Zavarovanje se 3 m dolvodno od prečkanja
utrdi z večjimi kamni, ki segajo najmanj 0,6 m pod nivo dna;
– dno in spodnji del brežin jarka v km 5 + 790 plinovoda
M3 se na mestu prečkanja zavarujeta s poravnanim kamnom
ustrezne debeline, zgornji del brežin pa se humizira in zatravi.
Zavarovanje dna se 3 m dolvodno od prečkanja utrdi z večjimi
kamni, ki segajo najmanj 0,8 m pod nivo dna. Zavarovanje brežin se na dolvodni in gorvodni strani konča s trdno vgrajenimi
večjimi kamni;
– dno in brežine potoka Lijak v km 3 + 625 plinovoda M3 se
na mestu prečkanja plinovoda zavarujejo s poravnanim kamnom
ustrezne debeline na filtrni podlagi. Zavarovanje se na dolvodni
in gorvodni strani konča s stabilizacijskimi talnimi krilnimi pragovi
iz kamna, povezanega z betonom, do 1,2 m pod nivojem dna;
– dno in brežine jarka v km 0 + 530 plinovoda M3 se na mestu prečkanja zavarujejo s poravnanim kamnom ustrezne debeline, zgornji del brežin pa se humizira in zatravi. Zavarovanje dna
se približno 4 m dolvodno od prečkanja utrdi z zaključnim talnim
pragom iz večjih kamnov, ki segajo najmanj 0,8 m pod nivo dna.
Zavarovanje brežin pa se na dolvodni in gorvodni strani konča
s trdno vgrajenimi večjimi kamni. Pri oblikovanju in zavarovanju
prehodov kamnitega zavarovanja brežin na priobrežni teren se
zagotovi zaščita pred izpiranjem;
– dno in brežine jarka v km 0 + 200 plinovoda M3 se na
mestu prečkanja zavarujejo s poravnanim kamnom ustrezne
debeline, zgornji del brežin pa se humizira in zatravi. Zavarovanje dna se 3 m dolvodno od prečkanja utrdi z zaključnim talnim
pragom iz večjih kamnov, ki segajo najmanj 0,7 m pod nivo dna.
Zavarovanje brežin pa se na dolvodni in gorvodni strani konča
s trdno vgrajenimi večjimi kamni. Pri oblikovanju in zavarovanju
prehodov kamnitega zavarovanja brežin na priobrežni teren se
zagotovi zaščita pred izpiranjem;
– dno in brežine jarka v km 0 + 730 plinovoda M3B se
na mestu prečkanja s plinovodom zavarujejo s poravnanim
kamnom ustrezne debeline. Zavarovanje dna se približno 3 m
dolvodno od prečkanja utrdi z zaključnim talnim pragom iz večjih
kamnov, ki segajo najmanj 0,7 m pod nivo dna;
– brežine Vrtojbice v km 1 + 170 plinovoda M3B se
zavarujejo do višine 2 m. Zavarovanje dna se na dolvodni in
gorvodni strani konča s stabilizacijskim talnim krilnim pragom
iz kamna, povezanega z betonom, do 1 m pod nivojem dna.
Pri oblikovanju in zavarovanju prehodov kamnitega zavarovanja brežin na priobrežni teren je treba zagotoviti dobro zaščito
pred izpiranjem;
– območje začasnega poteka dela struge desnega pritoka
potoka Lemovšček se uredi v skladu z omilitvenimi ukrepi;
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– o predvidenih delih na vodotokih se najmanj sedem dni
prej sporoči ribiški organizaciji, ki upravlja ribiški okoliš.
62. člen
(vodovarstvena območja)
(1) Plinovod prečka območje vrtojbensko-mirenske podtalnice, za katero je v pripravi uredba o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnika, kar je razvidno iz obvezne priloge
državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja prostora).
(2) Na območju vrtojbensko-mirenske podtalnice se predvidijo zaščitni ukrepi, s katerimi se zmanjša tveganje onesnaženja
med gradnjo in med vzdrževalnimi deli na plinovodu. Ukrepi se
določijo glede na način in uporabljene tehnologije gradnje, glede
na ustrezne ureditve gradbišč ter glede na ravnanje z odpadki in
ravnanje ob izrednih dogodkih.
(3) Pri izvajanju gradbenih del, gradnji in vzdrževanju plinovoda se upoštevajo naslednji ukrepi:
– preprečijo se vse nesreče, zaradi katerih bi se lahko
onesnažili tla in podzemne vode z nevarnimi snovmi; 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,
– izkopava se v suhem vremenu in 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 biti opravljena 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
v celoti odstraniti, vključno z morebitno onesnaženo podlago,
– če se ob gradnji plinovoda in drugih posegih, povezanih z
njo, naleti na nove kakovostne vodne vire, jih je treba podrobno
preiskati in ohraniti za prihodnjo oskrbo z vodo.
(4) Za vodna zajetja, ki jim je bilo podeljeno vodno dovoljenje, se presodi, ali je treba črpanje iz posameznega vodnjaka
med zemeljskimi deli ustaviti in priskrbeti nadomestno oskrbo
z vodo. Po končanih delih se pred uporabo vode preveri ustreznost njene kakovosti iz teh vrtin.
63. člen
(poplavna, nestabilna in erozijska območja)
(1) Poplavna območja so razvidna iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja prostora).
(2) Na poplavno ogroženih območjih se poplavna ogroženost zaradi gradnje in obratovanja plinovoda ne sme povečati.
(3) Na poplavnih območjih se izvedejo ti ukrepi:
– zaščita plinovoda proti vzgonu, ustrezna višina nadkritja
in zaščita z rastjem,
– nasipi izkopanega materiala se med gradnjo na poplavnih območjih na vsakih 25 m prekinejo s 5 m široko odprtino za
odtok vode ob morebitnih nenadnih poplavah,
– dela se v obdobju obsežnih padavin ali obdobju z večjo
verjetnostjo poplav ne opravljajo,
– takojšnja ureditev in sanacija površin, ki so bile ob gradnji
plinovoda poškodovane, s ponovno zatravitvijo, ki mora v čim
krajšem možnem času zagotoviti dobro razraščeno travno rušo.
(4) Območja, ki so bila pred začetkom gradnje evidentirana
kot potencialno nestabilna in erozijska, se pred ali med gradnjo
plinovoda sanirajo tako, da se ustavijo obstoječi erozijski procesi in prepreči nastajanje novih erozijskih žarišč. Sanacija se
izvede z:
– ureditvijo prečnih in vzdolžnih drenaž za odvajanje zaledne padavinske vode,
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– gradbenotehničnimi podpornimi ukrepi z ureditvijo kamnite zložbe, oporne stene iz armiranobetonskih pilotov in vzdolžne
grede ter izvedbo bočnega sidranja z geomehanskimi sidri za
ustavitev 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 nestabilnih, labilnih in erozijskih območjih se izvedejo naslednji ukrepi:
– izkopi in zasipi gradbene jame naj bodo hitri in sprotni
ter dolžinsko omejeni na območjih, na katerih trasa plinovoda
poteka prečno na padnico pobočja;
– dela se opravljajo v sušnem vremenu,
– utrditev 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 vodno setvijo z
rastno pulpo,
– za zaščito rodovitne zemlje se naredijo na primer popleti
iz šibja višine približno 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 po nestabilnih, labilnih poplavnih
in erozijskih območjih se upoštevajo tudi ukrepi, navedeni v
7. členu te uredbe.
(7) Mesta izvedbe sanacijskih ukrepov so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve z gospodarsko javno infrastrukturo in grajenim javnim dobrim – listi št. 2.1.1–2.1.20.
64. 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 najboljših kmetijskih zemljiščih se prilagodita tako, da je kmetijska proizvodnja
po končani gradnji kar najmanj omejena. Gradbena in strojna
dela pri gradnji plinovoda se opravljajo zunaj obdobij najintenzivnejših kmetijskih opravil.
(3) Nad plinovodom se določi pas z omejitvijo kmetijske
dejavnosti širine 2,5 m na vsako stran od osi plinovoda. V tem
pasu se ne sadijo rastline s koreninami, globljimi od 1 m, se zemljišče ne obdeluje globlje od 0,5 m in se ne postavljajo opore,
namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(4) Po zgraditvi plinovoda se območje delovnega pasu
na začasno uporabljenih kmetijskih zemljiščih povrne v enako
stanje in kakovost, kakršna sta bila pred gradbenim posegom.
(5) Pri prečkanju hidromelioracijskih območij v občinah
Ajdovščina, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba se plinovod
prilagaja sistemu hidromelioracij. Na melioriranih površinah se
nadkritje nad plinovodno cevjo po potrebi poveča. Če se posega
v hidromelioracijski sistem, se drenažne cevi prerežejo in po
vgradnji plinovoda obnovijo v celotnem delovnem pasu v kakovosti, kakršna je bila pred gradnjo. Med obratovanjem plinovoda
se zagotovi nemoteno delovanje hidromelioracijskega sistema.
(6) Na območju deponij za začasno shranjevanje travne
ruše se pred izvedbo omilitvenega ukrepa za metulja strašničinega mravljiščarja zagotovi evidentiranje ničelnega stanja kmetijskih zemljišč.
(7) Po zgraditvi plinovoda na vinogradniškem območju se
območje omejene rabe (5 m levo in desno od plinovoda) uredi v
novo, preostali del delovnega pasu pa povrne v prvotno stanje.
(8) Lastnikom se omogoči nemoten dostop do kmetijskih in
gozdnih zemljišč med gradnjo plinovoda in po njej.
(9) Z rodovitno prstjo se ravna v skladu z določili 66. člena
te uredbe.
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(10) Globina vkopa plinovoda skozi gozd je taka, da prenese obremenitve, ki nastajajo ob traktorskem spravilu in nakladanju lesa na tovorna vozila.
(11) Sečnja v delovnem pasu plinovoda naj bo selektivna,
tako da se kar najbolj ohranijo srednje velika in velika drevesa.
Rob preseka je valovit ter višinsko in vodoravno razčlenjen.
Preprečita se vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje
podrasti. Sečnja gozda naj se opravi strokovno po odkazilu pristojnega predstavnika zavoda za gozdove.
(12) Posekano drevje in grmovnice se odstranijo z območja poseka ter uporabijo v skladu z dogovorom z lastnikom
zemljišča. Če na strmejših predelih posekanih dreves ni mogoče
spraviti iz gozda, se podrejo prečno na strmino ter se zaradi
zaščitne in varovalne funkcije pustijo ležati v gozdu, da se preprečijo erozijski procesi.
(13) Čas del v gozdovih se prilagodi tako, da ne moti
ptic pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji mladičev.
Dela v gozdovih se opravljajo od začetka septembra do konca
februarja.
(14) Zunaj 5-metrskega pasu na obeh straneh plinovoda se
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 širokim ekološkim razponom in
veliko obnovitveno sposobnostjo. Zasaditev naj bo manj gosta ter ustvarja vegetacijski okvir in določa mejo vzdrževanja
med obratovanjem plinovoda. 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: Ureditvena
situacija načrtovane prostorske ureditve z gospodarsko javno
infrastrukturo in grajenim javnim dobrim – listi št. 2.1.1–2.1.20.
(15) Na območju začasnega poteka dela struge desnega
pritoka potoka Lemovšček se ohrani obstoječi gozd v obsegu,
kot je prikazano v grafičnem delu državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve z gospodarsko javno infrastrukturo in grajenim javnim dobrim – lista
št. 2.1.16 in 2.1.17.
(16) Po gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča
in začasne dovozne poti do kmetij, kmetijskih in gozdnih zemljišč
povrnejo v enako stanje in kakovost, kakršna sta bila pred gradbenim posegom, poškodbe na gozdnem drevju in gozdnih poteh
ter začasnih gradbenih površinah se sanirajo, morebitna propadla
drevnina se nadomesti, iz gozda se odstrani ves neporabljeni
material in omogoči se nemoteno gospodarjenje z okoliškimi gozdovi. Travniške površine, ki so bile med gradnjo poškodovane, se
ponovno zatravijo. Na območju deponij za začasno shranjevanje
travne ruše se vzpostavi nadzor strokovnjaka pedologa nad izvedbo omilitvenega ukrepa za metulja strašničinega mravljiščarja, ki
zagotovi vrnitev zemljišča v stanje pred izvedbo ukrepa. Nadzor
strokovnjaka pedologa se zagotovi tudi na območju začasnih
deponij za skladiščenje plinovodnih cevi med gradnjo.
(17) Vsi posegi v gozdu se izvajajo v skladu s predpisi, ki
urejajo upravljanje gozdov, načrtuje pa jih Zavod za gozdove
Slovenije.

(2) Plasti tal se pri zasipanju vračajo v obratnem vrstnem
redu, v kakršnem so bile odkopane.
(3) Na območjih hidromorfnih tal se uporabljajo delovni
stroji in vozila, ki imajo čim manjšo obtežbo na enoto stične
površine s tlemi.
(4) Izdela se načrt o ravnanju in uporabi rodovitnega dela
prsti med gradnjo. Opredelijo se odlagališča presežkov materiala ter začasna odlagališča rodovitnega dela prsti in njene
uporabe. Prepreči se onesnaženje humusa, ki se odstranjuje in
premešča pri odkrivanju krovnih plasti tal (živica in mrtvica). Kupi
skladiščene prsti ne smejo biti višji od 1,5 m in po njih se ne sme
voziti. Odgrnjene zemlje ni dopustno stiskati, da se ohrani njena
plodnost. Rodovitna prst se po gradnji vrne v ustreznem vrstnem
redu plasti. Na njivskih površinah se depresije zaradi posedanja
zemljine izravnajo z nasutjem ustrezne prsti.
(5) Na vseh napravah in objektih, na katerih obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi, se predvidijo tehnični ukrepi za
preprečitev tega razlivanja.
(6) Po končani gradnji se tla na pretežnem delu območij
gradbišč povrnejo v enako stanje in kakovost, kakršna sta bila
pred gradbenim posegom. Na posameznih odsekih se ureditev
delovnega pasu zaradi načina izvedbe plinovoda prilagodi terenskemu poteku, pri čemer se krajinska slika širšega območja
ne spreminja.
(7) Na reliefno izpostavljenih območjih se upoštevajo protierozijski ukrepi, ki so navedeni v 63. členu te uredbe.

65. člen

(ravnanje z odpadki)

(zamočvirjena območja)
Na zamočvirjenih območjih se uredijo začasne transportne
poti z nasutjem nosilnega tamponskega materiala na geotekstilu
ali polaganjem lesenih kolov. Začasne transportne poti se po
končani gradnji odstranijo in povrnejo v enako stanje in kakovost,
kakršna sta bila pred gradbenim posegom. Plinovodna cev se
obteži z betonskimi jahači za preprečitev vzgona.
66. člen
(relief in varstvo tal)
(1) Posegi v tla in odstranjevanje krovnih plasti se opravijo
tako, da se prizadene čim manjša površina tal.

67. člen
(varstvo zraka)
(1) Uporabljajo se tehnično brezhibna vozila in stroji. Tovor
se nanje naloži tako, da ne onesnažuje okolja, sipki tovor pa
se prekriva. Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dopustno
onesnaževati ceste. V sušnem in vetrovnem vremenu se makadamske prevozne in gradbene površine vlažijo. 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) Območja dokončane gradnje se sproti rekultivirajo.
68. 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 v dnevnem času delovnega
tedna med 6. in 18. uro.
(3) Na območju stanovanjskega objekta Male Žablje 98
se med gradnjo postavi protihrupna zaščita, ki jo med pripravo
projektne dokumentacije določi izdelovalec elaborata zaščite
pred hrupom.
(4) Transportne poti se čim bolj izognejo stanovanjskim
stavbam in drugim stavbam z varovanimi prostori.
69. člen
(1) Z inertnim materialom, ki nastane zaradi odstranitve
objektov in infrastrukture, 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 izročijo 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 in zagotovi se njen odvoz na najbližje odlagališče
komunalnih odpadkov ali v zbirni center.
(4) Odpadne vode se po opravljenem tlačnem preizkusu
filtrirajo in odvajajo v okolico. Odpadna olja in kondenzat filtrir-
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nih separatorjev, ki nastajajo med obratovanjem plinovoda, se
oddajo pooblaščenemu zbiralcu odpadnih olj.
70. člen
(varstvo pred požarom)
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
se izdela študija požarne varnosti.
VIII. POSTOPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
71. člen
(postopnost izvedbe)
(1) Ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, se lahko
izvedejo v teh korakih, ki so funkcionalno zaokrožene celote:
– gradnja posameznih delov novega plinovoda z vsemi
pripadajočimi ureditvami in opustitev posameznih delov obstoječega plinovoda,
– delni dvig tlaka zemeljskega plina na 73,9 bara,
– obnova MRP Ajdovščina,
– razširitev in obnova MRP Batuje,
– obnova MRP Keramix,
– prestavitev dela postrojenj z MMRP Šempeter–Nova
Gorica,
– preureditev RMRP Šempeter,
– gradnja MMRP Vrtojba,
– preureditev in razširitev odcepa R34R,
– preureditev in razširitev odcepa R31AR,
– preureditev in razširitev sekcijske zaporne postaje
BS1-M3R,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega
dobra, odstranitve in začasne prestavitve drugih objektov ter
ureditve, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih prostorskih
ureditev,
– drugi ukrepi in ureditve,
– ureditev začasnih deponij za skladiščenje plinovodnih
cevi med gradnjo,
– izvedba gradbenotehničnih podpornih ukrepov za zaščito
plinovoda na reliefno razgibanih območjih,
– izvedba hidrotehničnih ukrepov za ureditev prečkanj vodotokov in odvajanja zalednih voda,
– dopolnitev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z
rezultati monitoringa.
(2) Prostorske ureditve se lahko izvedejo posamezno ali
sočasno.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
72. člen
(monitorning)
(1) Med gradnjo se zagotovijo ti monitoringi:
– del v vodotokih in na območju predlaganega vodovarstvenega območja (prisotnost mineralnih olj, motnost in mikrobiološke analize ter hidrogeološki nadzor) ter monitoring vodnih
zajetij,
– ohranjanja narave,
– kmetijskih zemljišč,
– hrupa in
– ohranjanja kulturne dediščine.
(2) Med obratovanjem se zagotovijo ti monitoringi:
– ohranjanja narave,
– kakovosti kmetijskih zemljišč in
– hrupa.
(3) Pri odmiku od dovoljenih vrednosti med gradnjo ali
obratovanjem plinovoda se zagotovijo ti dodatni zaščitni ukrepi:
– dodatne prostorske, gradbene in tehnične rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,

Uradni list Republike Slovenije
– sanacije poškodb,
– spremembe rabe prostora ali objektov in
– drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno
področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(4) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se upoštevajo vsa poglavja o monitoringu iz Poročila o vplivih na okolje,
št. 12722, maj 2014, izdelovalca Projekt d. d. Nova Gorica. Smiselno se upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja.
V delih, kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodita
in 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 tem stanju pridobi utemeljena informacija. Točke monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Rezultati
monitoringa so javni in investitor poskrbi za dostopnost podatkov.
73. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče in začasna odlagališča presežka materiala, ki ne bo uporabljen 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
ter tako, da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih
objektov in zemljišč.
(2) Med gradnjo plinovoda se uredita začasni deponiji za
skladiščenje plinovodnih cevi, po končani gradnji pa se tam
vzpostavi prvotno stanje. Deponija Batuje se uredi na travniku
med lokalno cesto, ki vodi od regionalne ceste do industrijske
cone Batuje, in regionalno cesto R3 Dornberk–Selo. Deponija
Volčja Draga se uredi na travniku med regionalno cesto R3 Tri
hiše–Volčja Draga in železniško progo Jesenice–Nova Gorica–
Sežana. Dostop do deponij se uredi z obstoječe javne ceste.
(3) Pri gradnji nastali presežek materiala z zemeljskega
izkopa, ki ga ni mogoče uporabiti za zasipanje plinovoda, se
razgrne v delovnem pasu na območju odstranjene rodovitne
zemlje, preostanek pa se odloži v skladu s predpisi na urejena
odlagališča.
(4) Zagotovijo se pravočasni posegi za preprečitev onesnaženja tal in voda ob morebitnem izlitju onesnaževal (naftnih
derivatov, olja) na območju gradnje – takojšnje izčrpavanje onesnaževal z onesnaženega območja, takojšen intervencijski izkop
onesnaženega dela zemljine in odvoz onesnažene zemljine na
odlagališče posebnih odpadkov. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti
zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.
(5) Po gradnji se vse površine sanirajo do enakega stanja
in kakovosti, kakršna sta bila pred gradbenim posegom.
74. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v 72. in 73. 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, pa tudi v njihove
varovalne pasove,
– pravočasno seznaniti prebivalstvo z začetkom in načinom
izvajanja gradbenih del ter morebitnimi omejitvami prometa in
oskrbe s komunalno infrastrukturo,
– seznaniti prebivalstvo ob plinovodu s pravili in postopki,
ki jih je treba upoštevati med gradnjo in obratovanjem plinovoda,
– ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po njej
pa odpraviti morebitne poškodbe na njih,
– omogočiti nemoteno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo objektov,
– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih
objektov in zemljišč,
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– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se prekopljejo
in med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa po gradnji odpraviti in na cestah vzpostaviti prvotno
stanje,
– 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, poskrbi za prevzem
vseh gozdnih zemljišč in gospodarske javne infrastrukture ter
grajenega javnega dobra, ki jih sam v skladu s predpisi o javni
infrastrukturi ne prevzame v upravljanje.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
75. 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,
geomehanskih in drugih razmer pridobijo z oblikovalskega,
energetsko-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika primernejše rešitve, ki upoštevajo zadnje stanje tehnike in omogočajo
gospodarnejšo rabo prostora.
(2) Na območjih, na katerih se plinovod približa objektom, prečka varovana območja ali morfološko zahteven relief,
vodotoke ali infrastrukturne objekte ali pa poteka vzporedno
z njimi, ter na območju začasnega skladiščenja plinovodnih
cevi med gradnjo je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja
dejanskim razmeram lahko tudi večja ali manjša od navedenih
v 17. členu te uredbe.
(3) Dopustna odstopanja pri trasi novega plinovoda in širini
delovnega pasu so vse do meje območja državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe. Začasne dostopne poti in
začasne prestavitve objektov se v dogovoru z lastniki zemljišč
lahko prilagodijo stanju na terenu. Objekti, ki so navedeni za odstranitev, se lahko tudi prestavijo, če je to tehnično in prostorsko
mogoče. Vsi navedeni dopustni odstopanja morajo upoštevati
pogoje iz prvih dveh odstavkov tega člena.
(4) Pri uresničitvi državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja glede tlorisnih dimenzij objektov, njihove višine
in višinskih kot. Odstopanje pri tlorisu je + 15 %, pri višini objektov
pa +/ – 10 %. Lokacijsko se lahko nadzemni plinovodni objekti
prestavijo vzdolž trase plinovoda.
(5) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega
videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer
na območju državnega prostorskega načrta ali sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo. Z dopustnimi
odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v pristojnost
katerih posegajo.
XI. NADZOR
76. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
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XII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
77. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka izvedbe prostorskih
ureditev)
(1) Do začetka izvedbe prostorskih ureditev iz 3. člena te
uredbe ali njihovih posameznih korakov, določenih v 71. členu
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 ter vzdrževanje,
rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov, pri čemer se
njihova namembnost ne spreminja, zunanja ureditev dvorišč
in dostopnih poti do obstoječih ali novih stavb zunaj območja
državnega prostorskega načrta ter vse druge dejavnosti, ki jih
je mogoče opravljati v skladu z merili in pogoji te uredbe.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se zaradi
njih ne poslabšajo možnosti za izvedbo ureditev, ki so predmet
državnega prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati sistemski
operater plinovodnega omrežja.
78. 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 prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Ajdovščina za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin, št. 2/87 in 96/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 1/98, Uradni list RS, št. 96/04, 92/05,
108/06, 45/08, 19/09, 100/11 in 14/12),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Renče–
Vogrsko (Uradne objave uradnega glasila Občine Renče–Vogrsko, št. 10/2014),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šempeter–Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Miren–
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/13).
79. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-65/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2550-0172
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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3801.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za državno
cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–
Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1,
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter
prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list
RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na
podlagi Sklepa o začetku priprave državnega
prostorskega načrta za državno cesto od
priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper
pri Šentrupertu do priključka Velenje jug
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi
Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za
državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri
Šentrupertu do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 2/11).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-66/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2550-0178
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3802.

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode
za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95
lastnika Aleksandra Poloviča

Na podlagi prvega odstavka 137. člena in dvanajstega odstavka 199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in
56/15) ter 165. 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, 92/13 in 56/15) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe
ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika
Aleksandra Poloviča
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(predmet koncesije)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) po-
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deli koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje objektov
iz vrtine AFP-1/95 (v nadaljnjem besedilu: koncesija), vrtina
(ID znak 1285-647/1-0), koordinate (X: 84560, Y: 550455,
Z: 150).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena
skupna letna prostornina (količina) rabe podzemne vode iz
vrtine AFP-1/95 iz prejšnjega odstavka, je 65.000 m3/leto. Največja dovoljena trenutna prostornina (količina) rabe termalne
vode iz vrtine AFP-1/95 je 12 l/s.
(3) Koncesija se podeli za rabo termalne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1 v skladu s predpisom, ki ureja
klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(4) Območje koncesije obsega območje vrtine AFP-1/95
in zajema termalno podzemno vodo iz vodnih teles podzemne
vode Posavsko hribovje do osrednje Sotle (VTPodV_1008), in
sicer iz tretjega vodonosnika – globoki termalni vodonosniki v
karbonskih kamninah.
(5) Napajalno območje vrtine AFP-1/95 iz prvega odstavka tega člena ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem
podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
(1) Koncesija se podeli brez javnega razpisa pravni ali
fizični osebi, ki ima v posesti in uporablja objekte za črpanje
in odvzem podzemne vode za ogrevanje objektov v Dobovi.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi koncesijo brez
javnega razpisa, če:
1. je vložila pobudo za izdajo koncesijskega akta oziroma
vloge za izdajo koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
2. je tehnično usposobljena in opremljena za izvajanje
ogrevanja objektov,
3. ima pravnomočno uporabno dovoljenje za objekte, v
katerih se rabi podzemna voda za ogrevanje, in
4. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
(3) Koncesija se podeli za obdobje 30 let.
(4) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
3. člen
(pogoji izvajanja koncesije)
(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu:
koncesionar), mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima in načina rabe podzemne vode:
1. zagotavljati, da največja dovoljena letna prostornina
(količina) rabe podzemne vode in največja dovoljena trenutna
prostornina (količina) rabe podzemne vode iz drugega odstavka 1. člena te uredbe nista preseženi;
2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in količinskega stanja vodnega telesa podzemne vode, določenega v
skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
3. imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos
onesnaževal v vodonosnik;
4. zagotavljati, da je izkoristek toplotne energije odvzete
podzemne vode več kot 70 odstotkov, na način in v roku, ki sta
določena s koncesijsko pogodbo. Izkoristek toplotne energije
odvzete podzemne vode se izračuna v skladu s prilogo 1, ki je
sestavni del te uredbe;
5. dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih sprememb toka podzemne vode ali do stalnih sprememb toka le
na omejenem prostoru, vendar pa to ne sme povzročiti vdora
druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda
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v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko
prišlo pozneje;
6. zagotavljati monitoring v skladu s 4. členom te uredbe
in prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe;
7. skrbeti za najmanjšo mogočo porabo podzemne vode,
ponovno uporabo podzemne vode ter uporabo drugih metod in
tehnik varčevanja z vodo;
8. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, in
9. uporabljati podzemno vodo izključno za lastne potrebe,
za katere se podeljuje koncesija.
(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje naravovarstvene pogoje:
1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, in
2. preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje
narave.
(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
druge pogoje, in sicer:
1. skrbeti za varstvo objektov in naprav za rabo podzemne vode ter za njihovo redno vzdrževanje;
2. vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za
rabo podzemne vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim osebam koncesionarja;
3. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa podzemnih voda na vseh vrtinah, ki jih upravlja;
4. po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju kratkotrajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki ga zaradi ocenjevanja količinskega stanja podzemne vode praviloma
enkrat letno istočasno izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo
vodo iz istega termalnega vodonosnika (prekinitveni test);
5. zagotoviti koncedentu brezplačen dostop do podatkov
o dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni
vodi;
6. trajno hraniti tehnično, litološko, hidrogeološko dokumentacijo in dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa
iz 4. člena te uredbe, v tiskani in digitalni obliki;
7. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se
nanašajo na rabo vode;
8. vzdrževati ali sanirati vrtine, izvedene pri raziskavah
vodnega vira, ki je predmet koncesije;
9. po prenehanju koncesije z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje koncesije, ravnati v skladu z zakonom,
ki ureja vode;
10. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni
nesreči zaradi škodljivega delovanja voda;
11. omogočiti brezplačno uporabo objektov in naprav v
primeru suše, nenadnega onesnaženja ali poškodbe sistema
za oskrbo s pitno vodo, če je to potrebno zaradi zagotavljanja
oskrbe s pitno vodo, in
12. redno odstranjevati plavje in odvzemati naplavine
na območju najmanj desetih metrov gorvodno in dolvodno od
posameznega izpusta odpadne vode v površinske vode.
(4) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi,
vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe podzemne vode, v
določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram, če pride do:
1. značilnega trenda zniževanja gladine podzemne vode,
ki zajema vsaj šestletno obdobje,
2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih sprememb režima toka podzemne vode,
3. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sistema ali
4. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske
vode.
(5) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na
podlagi podatkov monitoringa iz 4. člena te uredbe ali ga o njih
obvesti pristojni upravni organ.
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(6) Koncesionar mora odvzemati podzemno vodo in izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno
rabo vode.
4. člen
(monitoring)
(1) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje monitoringa,
ki obsega monitoring odvzetih količin podzemne vode ter monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi
vrtine v skladu z zahtevami iz priloge 2 te uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za obdobje
treh zaporednih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu: program
monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa Agencija Republike
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Monitoring je treba izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, oziroma v skladu
s predpisi, ki urejajo meroslovje.
(4) Koncesionar mora predložiti agenciji v potrditev program monitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred
začetkom novega obdobja, za katero se pripravlja program
monitoringa. Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če agencija ugotovi, da program
monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in
prilogo 2 te uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in priporočil agenciji poslati popravljen program
monitoringa.
(5) Koncesionar mora najpozneje do 28. februarja tekočega leta poslati agenciji poročilo o meritvah, obdelavi podatkov
in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s
prilogo 2 te uredbe.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni
opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero
se poročilo nanaša,
– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih,
posebej pa o vrednostih ∆T in Qdej, in
– obdelavo oziroma analizo ter razlago podatkov monitoringa.
(7) Obrazec poročila iz petega odstavka tega člena je
objavljen na spletni strani agencije.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
5. člen
(opredelitev plačila za koncesijo)
Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako leto
rabe podzemne vode posebej ves čas trajanja koncesije.
6. člen
(višina plačila za koncesijo)
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko
leto posebej.
(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledarsko leto izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija = 0,15 × C × ((Qdej + Qvod_prav) / 2) × ΔT × 4,2 × D
kjer je:
– Vkoncesija: višina plačila za koncesijo, izražena v eurih,
– C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi
iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz kurilne vrednosti
ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra
lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred
letom, za katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna
letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih,
– Qdej: letna količina iz vseh vrtin odvzete podzemne vode
v m3 oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni
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na razpolago meritev načrpane podzemne vode, izražena brez
enote za količino (m3),
– Qvod_prav: obseg vodne pravice v m3 iz drugega odstavka
1. člena te uredbe, ki določa največjo dovoljeno letno prostornino (količino) v m3, izražena brez enote za količino (m3),
– ∆T: temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo podzemne vode na ustju vrtine in 12°C, izražena brez
enote za stopinje (0),
– D: faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe
vode.
(3) Višina plačila za koncesijo se v primeru vračanja
neonesnažene podzemne vode v vodonosnik za posamezno
koledarsko leto izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija_R = 0,15 × C × ((Qdej – 80 % Qvrnjene) + (Qvod_prav –
80 % Qvrnjene)) / 2 × ΔT × 4,2 × D
kjer je:
– Qvrnjena: letna količina vrnjene podzemne vode v vodonosnik v m3, izražena brez enote za količino (m3).
(4) Poročanje o količini vrnjene neonesnažene podzemne
vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredi s koncesijsko
pogodbo.
7. člen
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote
posebne rabe vode (D))
(1) Povprečno letno ceno toplote za 1 MJ toplote (C) in
faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) iz
prejšnjega člena določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Spremembo povprečne letne cene toplote za 1 MJ
toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe
vode (D) določi vlada najpozneje do 31. decembra tekočega
leta za naslednje leto.
8. člen
(način plačevanja plačila za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij na podračun, določen s predpisom, ki ureja
podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.
(2) Akontacija znaša polovico zneska, izračunanega po
enačbi iz drugega odstavka 6. člena te uredbe, pri čemer
se uporabita povprečna cena toplote (C) in faktor izhodiščne
vrednosti enote posebne rabe vode (D), določeni na podlagi
prejšnjega člena. Vrednosti ∆T in Qdej se pridobita iz poročila iz
petega odstavka 4. člena te uredbe za preteklo leto.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni
dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v
decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma
plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo, mora organu v sestavi ministrstva, pristojnega za vode, ki
je pristojen za pobiranje plačila za vodno pravico, v 30 dneh
po prenehanju izvajanja koncesije poslati podatke iz drugega
odstavka tega člena.
9. člen
(poračun)
(1) Koncesionar mora organu iz petega odstavka prejšnjega člena vsako leto najpozneje do 28. februarja poslati
podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena za preteklo
leto. Morebitno razliko med z akontacijama vplačanimi zneski
in višino plačila za koncesijo, določeno v skladu s 6. členom te
uredbe, je treba plačati na način iz prvega odstavka prejšnjega
člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh po izdaji poračuna plačil
za koncesijo.
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(2) Če koncesionar ni poslal podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena v predpisanem roku ali je poslal napačne
podatke, se za določitev višine plačila za koncesijo uporabijo
podatki, s katerimi razpolaga organ iz prejšnjega odstavka.
10. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje
resničnost in pravilnost podatkov iz drugega odstavka 8. člena
te uredbe, hraniti še najmanj pet let od prejema računa oziroma
poračuna za plačilo za koncesijo.
(2) Koncesionar mora hraniti podatke, pridobljene na podlagi monitoringa iz 4. člena te uredbe, še najmanj pet let po
preteku koncesijskega obdobja.
IV. KONCESIJSKA POGODBA
11. člen
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki.
(3) V koncesijski pogodbi se poleg vsebin, ki jih določata
zakon, ki ureja vode, in zakon, ki ureja varstvo okolja, določijo
zlasti:
1. medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem koncesije,
2. razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
3. način finančnega in strokovnega nadzora,
4. pogodbene kazni zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja koncesije,
5. prenos oziroma odstranitev objektov in naprav ter sanacija vrtin po prenehanju koncesije in
6. medsebojno obveščanje.
(4) V koncesijski pogodbi se poleg vsebin iz prejšnjega
odstavka podrobneje določijo tudi ukrepi in pogoji iz 3. člena te
uredbe na podlagi podatkov o:
1. globini črpanja in temperaturi podzemne vode na ustju
vrtine,
2. stanju podzemnih voda na vodnem telesu iz četrtega
odstavka 1. člena te uredbe,
3. uporabljanju podzemne vode za oskrbo s pitno vodo,
4. varstvenih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
5. ukrepih iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za
vodni območji Donave in Jadranskega morja, ter
6. varstvenih in razvojnih usmeritvah oziroma mnenjih,
če se rabi voda na območju naravne vrednote oziroma na območju, varovanem po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(višina plačila v prehodnem obdobju)
(1) Plačilo za koncesijo se začne plačevati s 1. januarjem
2016.
(2) Ne glede na 6. člen te uredbe znaša višina plačila za
koncesijo 60 odstotkov za leto 2016, 70 odstotkov za leto 2017,
80 odstotkov za leto 2018 in 90 odstotkov za leto 2019 plačila
za koncesijo, izračunanega na način iz 6. člena te uredbe.
13. člen
(povprečna letna cena toplote in izhodiščna vrednost enote
posebne rabe vode v prehodnem obdobju)
(1) Vlada sprejme sklep iz 7. člena te uredbe v enem letu
od uveljavitve te uredbe.
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(2) Do uveljavitve sklepa iz prejšnjega odstavka znaša
povprečna letna cena za 1 MJ toplote (C) 0,026 eura, faktor
izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) pa 0,50.
14. člen
(prva akontacija in podatki za izračun do vzpostavitve
poročanja o monitoringu)
(1) Višino prve akontacije plačila za koncesijo določi organ iz petega odstavka 8. člena te uredbe, na podlagi podatkov
o količini odvzete vode iz vrtin iz 1. člena te uredbe za preteklo
leto.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora koncesionar
poslati organu iz prejšnjega odstavka v enem mesecu od dokončnosti odločbe o določitvi koncesionarja.
(3) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso poslani v roku
iz prejšnjega odstavka, se za izračun plačila za koncesijo uporabijo podatki, s katerimi razpolaga organ iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Do vzpostavitve rednega letnega poročanja v skladu
s petim odstavkom 4. člena te uredbe mora koncesionar do
28. februarja tekočega leta pošiljati podatke iz drugega odstavka 8. člena te uredbe organu v sestavi ministrstva, pristojnega
za vode, ki je pristojen za pobiranje plačila za vodno pravico.
15. člen
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu)
(1) Koncesionar mora prvi program monitoringa iz drugega odstavka 4. člena te uredbe predložiti agenciji v potrditev
najpozneje v šestih mesecih od sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar mora prvič poslati poročilo iz petega
odstavka 4. člena te uredbe najpozneje do 28. februarja leta,
ki sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-73/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2550-0125
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1
Izračun izkoristka toplotne energije odvzete podzemne vode*:

  100 x (T vodni vir  T odpadna voda ) /(T vodni vir  12 °C)
kjer je:
–
 : izkoristek toplotne energije, izražen v %,
–
Tvodni vir: letna povprečna temperatura vode v °C,
–
Todpadna voda: letna povprečna temperatura odpadne vode v °C.

* V primeru dodatnega ogrevanja odvzete podzemne vode se zahteva po doseganju izkoristka
toplotne energije odvzete podzemne vode ne upošteva.
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Priloga 2
MONITORING
I.

Splošno

Monitoring iz 4. člena te uredbe vključuje:

monitoring odvzetih količin podzemne vode,

monitoring vpliva rabe in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine.
Koncesionar mora zagotavljati kakovost podatkov z meroslovnim obvladovanjem merilne
opreme. Postopek izvajanja meritev mora zagotavljati primerljivost rezultatov v celotnem
obdobju programa monitoringa. Koncesionar mora hraniti vse pridobljene podatke v celotnem
trajanju koncesije.
II.

Monitoring odvzetih količin podzemne vode

Z monitoringom odvzetih količin podzemne vode se spremlja količina odvzete podzemne vode z
opravljanjem meritev dejanske količine odvzete podzemne vode z ustreznim merilnikom pretoka
vode in elektronskim zapisovanjem tako, da se lahko trenutna količina in skupna odvzeta
količina podzemne vode kadar koli preverita.
III.

Monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine

1.

Za ugotavljanje morebitnih sprememb razmer se izvajata monitoring vpliva rabe vode in
nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta za odvzem vode. Pri tem se spremljajo:
stopnja količinskega obnavljanja,
stalnost fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne vode in
stalnost hidravličnih značilnosti objekta za odvzem podzemne vode (v nadaljnjem
besedilu: objekt).




2.

Spremljanje stopnje količinskega obnavljanja

Stopnjo količinskega obnavljanja podzemne vode je treba ugotavljati s stalnim spremljanjem
gladine oziroma tlaka podzemne vode, pretoka odvzete vode in njihovega trenda za posamezne
objekte ter to letno vrednotiti v povezavi z rezultati vsakoletne kratkotrajne istočasne in popolne
prekinitve odvzema podzemne vode v celotnem termalnem vodonosniku (prekinitveni test).
Ugotavljati je treba:

razpon gladine podzemne vode ter sezonski in dolgoročni trend,

odvisnost znižanja gladine in temperature podzemne vode od količine črpanja in
hidroloških razmer,

učinke kratkotrajnih popolnih prekinitev rabe (odvzema) podzemne vode (prekinitveni
test) in

doseganje kritične vrednosti gladine podzemne vode.
Monitoring spremljanja stopnje količinskega obnavljanja je treba izvajati z meritvami:

odvzete količine vode iz vsake vrtine za odvzem vode,

gladine (tlaka) podzemne vode v vsaki vrtini za odvzem vode in

skupne količine odpadne vode iz sistema za mestom, kjer se termalna voda zadnjič
uporabi.
Meritev pretoka odvzetih količin vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem trenutne
količine pretoka in kumulativne količine načrpane vode vsaj enkrat na uro.
Meritve gladine podzemne vode na vrtinah za odvzem vode se izvajajo s tlačno sondo in
elektronskim zapisovanjem gladine podzemne vode ali na drug način, ki omogoča primerljivo
kakovost rezultatov. Meritev gladine (tlaka) podzemne vode mora biti stalna in zvezna z
zapisovanjem podatkov vsaj enkrat na uro.
2
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Skupna količina odpadne vode se zapisuje vsaj enkrat dnevno. Mesto in način merjenja se
posebej opredelita v programu monitoringa.
3.

Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne in odpadne vode

Z analizo fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne vode iz vseh vrtin za odvzem vode je treba
ugotavljati kemijsko sestavo in posredno tudi spremembo količinskega stanja (toplotne
vrednosti) izkoriščanega vodonosnika.
Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti vode je treba izvajati z:
a)
meritvijo temperature podzemne vode na ustju vseh vrtin za odvzem vode,
b)
meritvijo temperature odpadne vode na izpustu iz sistema za mestom, kjer se termalna
voda zadnjič uporabi,
c)
analizo izotopske sestave podzemne vode iz vseh vrtin za odvzem vode in
č)
analizo kemijske sestave podzemne vode iz vseh vrtin za odvzem vode.
k a)
Meritev temperature podzemne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov vsaj
enkrat na uro.
k b)
Meritev temperature odpadne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov vsaj
enkrat na uro. Mesto oziroma mesta in način merjenja se posebej opredelijo v programu
monitoringa.
k c)
16
18
Z analizo izotopske sestave vode je treba ugotoviti vrednosti razmerja med O in O, razmerje
med vodikom in devterijem ter količino tricija. Vzorci za analizo izotopske sestave vode se prvič
odvzamejo v prvem letu izvajanja koncesije. Vzorčenje podzemne vode za analizo izotopske
sestave vode je treba opraviti vsako leto v prvem triletnem programu monitoringa med
ustaljenim režimom odvzemanja. V nadaljnjih letih se analiza opravlja vsako tretje leto za
razmerje med 16O in 18O ter za razmerje med vodikom in devterijem, za tricij pa le, če je bil
zaznan v prvih treh analizah. Vzorčenje za analizo izotopske sestave vode se opravi pogosteje
(letno), če se ugotovijo trendi slabšanja stanja (zniževanje gladine podzemne vode).
Vzorčenje in analizo mora izvajati oseba z laboratorijem, akreditiranim za tovrstne analize.
k č)
Ob vsakem vzorčenju za analizo kemijske sestave odvzete podzemne vode je treba na mestu
objekta izmeriti osnovne fizikalno-kemijske lastnosti podzemne vode:

specifično električno prevodnost,

pH,

oksidacijsko-redukcijski potencial,

vsebnost kisika in nasičenost s kisikom ter

temperaturo vzorčene vode iz vrtine in odpadne vode v izpustu.
Nabor parametrov 1:
Iz pip na ustjih vseh vrtin za odvzem vode morajo biti enkrat letno ugotovljene vsebnosti za
naslednje značilne parametre:
2+

kalcij (Ca )

magnezij (Mg2+)

kalij (K+)

natrij (Na+)

hidrogenkarbonat (HCO3-)

klorid (Cl-)

sulfat (SO42-)

fosfat (PO43-)

nitrat (NO3-)

nitrit (NO2-)

amonij (NH4+)
3
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železo (Fe (skupno))
mangan (Mn (skupni))
sušni preostanek pri 105 °C
kremenica (SiO2)
raztopljeni CO2
mineralizacija (TDS – skupne
raztopljene snovi)

Vzorci vode se odvzamejo iz vrtin, ki se uporabljajo za odvzemanje vode, in sicer istočasno
oziroma v primerljivih hidroloških razmerah.
Nabor parametrov 2:
V vzorcu odvzete vode je treba v prvem in tretjem letu izvajanja koncesije, nato pa na vsakih
šest let ugotoviti tudi naslednje parametre:

arzen

flourid

bromid

stroncij

barij

krom (skupni)

bor

litij

jodid

železo (Fe2+, Fe3+)

celotni organski ogljik (TOC)

fenolne snovi

mineralna olja (skupno)

policiklični aromatski ogljikovodiki

aromatski ogljikovodiki

motnost (NTU)

prosti CO2

raztopljeni H2S
Parametre iz Nabora parametrov 2 je treba ugotoviti tudi, če se ugotovijo spremembe značilnih
parametrov (Nabor parametrov 1), ki so enake ali večje od: ± 20 %. Koncesionar lahko v
programu monitoringa predlaga in utemelji konkretnim razmeram prilagojen seznam teh
parametrov.
Pri prvem merjenju je treba v odvzeti podzemni vodi ugotoviti tudi koncentracijo in izotopsko
sestavo žlahtnih plinov argon, helij in neon: koncentracijo v cc STP/g in ppm, izotopsko sestavo
pa kot razmerje 40Ar/36Ar, 3He/4He, R/Ra in 20Ne/22Ne.
Pri določanju vsebnosti analiziranih parametrov je treba upoštevati najnižje razpoložljive meje
zaznavanja in določanja (meja določljivosti analitske metode). V letnem poročilu o monitoringu
je treba navesti meje zaznavnosti in meje določljivosti analitske metode.
Vzorčenje in analizo mora izvajati oseba z laboratorijem, akreditiranim za tovrstne analize.
4.

Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine

Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta je treba izvajati z:
a)
vzdrževanjem opreme in objektov za rabo podzemne vode,
b)
meritvami učinkovitosti in specifične izdatnosti vseh vrtin za odvzem vode,
c)
meritvami statičnih in dinamičnih pogojev v vseh vrtinah za odvzem vode.

4
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k a)
Vsa dela in spremembe, ki so bile narejene v ali pri objektu, merilni opremi ali opremi za rabo
podzemne vode, je treba zapisovati in o tem poročati v letnem poročilu o monitoringu odvzetih
količin podzemne vode. Enkrat tedensko je treba preverjati pravilno delovanje merilnih naprav.
k b)
Meritve učinkovitosti in specifične izdatnosti vseh vrtin za odvzem vode je treba opraviti po
vnaprej izdelanem postopku: gre za kratkotrajen poskus, pri čemer je treba vrtino najprej
ugasniti in počakati na kvazistabilizacijo gladine in nato črpati vsaj tri različne količine po nekaj
ur, s čimer se preizkusijo učinkovitosti vrtine in njene morebitne izgube (črpalni poskus). Črpalni
poskus mora biti prvič izveden v treh mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe, če so od
zadnjega poskusa pretekla več kot tri leta, in drugič v tretjem letu prvega triletnega obdobja.
Nato se črpalni poskus opravlja vsako šesto leto. Postopek izvajanja črpalnega poskusa se
natančneje opredeli v programu monitoringa tako, da se zagotovi primerljivost rezultatov v
celotnem časovnem obdobju.
k c)
Meritve statičnih in dinamičnih pogojev v vseh vrtinah za odvzem vode se izvajajo s
spremljanjem gladine (tlaka) v času, ko se izvajajo črpalni poskusi iz prejšnje točke ali
prekinitveni test iz 4. točke tretjega odstavka 3. člena te uredbe.
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Uredba o koncesiji za rabo termalne vode
za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko
d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine
Ft-1/81

Na podlagi prvega odstavka 137. člena in dvanajstega odstavka 199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in
56/15) ter 165. 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, 92/13 in 56/15) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe
ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira
Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(predmet koncesije)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli
koncesijo za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov
družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81
(v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz naslednjih vrtin:
– Izvir Furlanove toplice (ID znak: 2003-270/2-0), koordinate (X: 90702,47, Y: 445899,74, Z: 292);
– Ft-1/81 (ID znak: 2003-50/0-0), koordinate (X: 90707,
Y: 445894, Z: 292).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena
skupna letna prostornina (količina) rabe vode, iz izvira Furlanove toplice je 5.000 m3/leto in iz vrtine Ft-1/81 75.000 m3/leto.
Maksimalna trenutna raba prostornine (količina) rabe vode iz
izvira Furlanove toplice znaša 6,5 l/s in iz vrtine Ft-1/81 11,1 l/s.
Največja dovoljena skupna letna prostornina (količina) rabe
vode znaša 80.000 m3/leto.
(3) Koncesija se podeli za rabo termalne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1 v skladu s predpisom, ki ureja
klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(4) Območje koncesije obsega območje izvira Furlanove
toplice in vrtine Ft-1/81 in zajema termalno podzemno vodo
iz vodnih teles podzemne vode Cerkljansko, Škofjeloško in
Polhograjsko hribovje (VTPodV_1007), in sicer iz prvega vodonosnika.
(5) Napajalno območje izvira Furlanove toplice in vrtine
Ft-1/81 iz prvega odstavka tega člena ter meja tega območja
se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
(1) Koncesija se podeli brez javnega razpisa pravni ali
fizični osebi, ki ima v posesti in uporablja objekte za črpanje in
odvzem podzemne vode za ogrevanje objektov družbe Siliko
d. o. o..
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi koncesijo brez
javnega razpisa, če:
1. je vložila pobudo za izdajo koncesijskega akta oziroma
vloge za izdajo koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
2. je tehnično usposobljena in opremljena za izvajanje
ogrevanja objektov,
3. ima pravnomočno uporabno dovoljenje za objekte, v
katerih se rabi podzemna voda za ogrevanje, in
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4. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
(3) Koncesija se podeli za obdobje 30 let.
(4) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
3. člen
(pogoji izvajanja koncesije)
(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu:
koncesionar), mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje
okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima in načina
rabe podzemne vode:
1. zagotavljati, da največja dovoljena letna prostornina
(količina) rabe podzemne vode in največja dovoljena trenutna
prostornina (količina) rabe podzemne vode iz drugega odstavka
1. člena te uredbe nista preseženi;
2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in količinskega stanja vodnega telesa podzemne vode, določenega v
skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
3. imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos onesnaževal v vodonosnik;
4. zagotavljati, da je izkoristek toplotne energije odvzete
podzemne vode več kot 70 odstotkov, na način in v roku, ki sta
določena s koncesijsko pogodbo. Izkoristek toplotne energije
odvzete podzemne vode se izračuna v skladu s prilogo 1, ki je
sestavni del te uredbe;
5. dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih sprememb toka podzemne vode ali do stalnih sprememb toka le
na omejenem prostoru, vendar pa to ne sme povzročiti vdora
druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda
v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko
prišlo pozneje;
6. zagotavljati monitoring v skladu s 4. členom te uredbe in
prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe;
7. skrbeti za najmanjšo mogočo porabo podzemne vode,
ponovno uporabo podzemne vode ter uporabo drugih metod in
tehnik varčevanja z vodo;
8. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, in
9. uporabljati podzemno vodo izključno za lastne potrebe,
za katere se podeljuje koncesija.
(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje naravovarstvene pogoje:
1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih
in obvodnih ekosistemov, in
2. preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vrednot
in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
druge pogoje, in sicer:
1. skrbeti za varstvo objektov in naprav za rabo podzemne
vode ter za njihovo redno vzdrževanje;
2. vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za
rabo podzemne vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim
osebam koncesionarja;
3. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa podzemnih voda na vseh vrtinah, ki jih upravlja;
4. po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju kratkotrajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki ga zaradi ocenjevanja količinskega stanja podzemne vode praviloma
enkrat letno istočasno izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo
vodo iz istega termalnega vodonosnika (prekinitveni test);
5. zagotoviti koncedentu brezplačen dostop do podatkov o
dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi;
6. trajno hraniti tehnično, litološko, hidrogeološko dokumentacijo in dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa
iz 4. člena te uredbe, v tiskani in digitalni obliki;
7. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se
nanašajo na rabo vode;
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8. vzdrževati ali sanirati vrtine, izvedene pri raziskavah
vodnega vira, ki je predmet koncesije;
9. po prenehanju koncesije z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje koncesije, ravnati v skladu z zakonom, ki
ureja vode;
10. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni
nesreči zaradi škodljivega delovanja voda;
11. omogočiti brezplačno uporabo objektov in naprav v
primeru suše, nenadnega onesnaženja ali poškodbe sistema
za oskrbo s pitno vodo, če je to potrebno zaradi zagotavljanja
oskrbe s pitno vodo, in
12. redno odstranjevati plavje in odvzemati naplavine na
območju najmanj desetih metrov gorvodno in dolvodno od posameznega izpusta odpadne vode v površinske vode.
(4) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi,
vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe podzemne vode, v določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram,
če pride do:
1. značilnega trenda zniževanja gladine podzemne vode,
ki zajema vsaj šestletno obdobje,
2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih sprememb režima toka podzemne vode,
3. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sistema ali
4. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske
vode.
(5) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na
podlagi podatkov monitoringa iz 4. člena te uredbe ali ga o njih
obvesti pristojni upravni organ.
(6) Koncesionar mora odvzemati podzemno vodo in izvajati
koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo
vode.
4. člen
(monitoring)
(1) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje monitoringa,
ki obsega monitoring odvzetih količin podzemne vode ter monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi
vrtine v skladu z zahtevami iz priloge 2 te uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za obdobje
treh zaporednih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu: program
monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa Agencija Republike
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Monitoring je treba izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo
monitoring podzemnih in površinskih voda, oziroma v skladu s
predpisi, ki urejajo meroslovje.
(4) Koncesionar mora predložiti agenciji v potrditev program monitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred
začetkom novega obdobja, za katero se pripravlja program monitoringa. Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu
po njegovem prejemu. Če agencija ugotovi, da program monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in prilogo 2 te
uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in priporočil agenciji poslati popravljen program monitoringa.
(5) Koncesionar mora najpozneje do 28. februarja tekočega leta poslati agenciji poročilo o meritvah, obdelavi podatkov
in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s
prilogo 2 te uredbe.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni
opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero
se poročilo nanaša,
– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih,
posebej pa o vrednostih ∆T in Qdej, in
– obdelavo oziroma analizo ter razlago podatkov monitoringa.
(7) Obrazec poročila iz petega odstavka tega člena je
objavljen na spletni strani agencije.
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III. PLAČILO ZA KONCESIJO
5. člen
(opredelitev plačila za koncesijo)
Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako leto
rabe podzemne vode posebej ves čas trajanja koncesije.
6. člen
(višina plačila za koncesijo)
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko
leto posebej.
(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledarsko leto izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija = 0,15 × C × ((Qdej + Qvod_prav) / 2) × ΔT × 4,2 × D
kjer je:
– Vkoncesija: višina plačila za koncesijo, izražena v eurih,
– C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi
iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz kurilne vrednosti
ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra
lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred
letom, za katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna
letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih,
– Qdej: letna količina iz vseh vrtin odvzete podzemne vode
v m3 oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni
na razpolago meritev načrpane podzemne vode, izražena brez
enote za količino (m3),
– Qvod_prav: obseg vodne pravice v m3 iz drugega odstavka
1. člena te uredbe, ki določa največjo dovoljeno letno prostornino (količino) v m3, izražena brez enote za količino (m3),
– ∆T: temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo podzemne vode na ustju vrtine in 12°C, izražena brez
enote za stopinje (0),
– D: faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe
vode.
(3) Višina plačila za koncesijo se v primeru vračanja
neonesnažene podzemne vode v vodonosnik za posamezno
koledarsko leto izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija_R = 0,15 × C × ((Qdej – 80 % Qvrnjene) + (Qvod_prav –
80 % Qvrnjene)) / 2 × ΔT × 4,2 × D
kjer je:
– Qvrnjena: letna količina vrnjene podzemne vode v vodonosnik v m3, izražena brez enote za količino (m3).
(4) Poročanje o količini vrnjene neonesnažene podzemne
vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredi s koncesijsko
pogodbo.
7. člen
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote
posebne rabe vode (D))
(1) Povprečno letno ceno toplote za 1 MJ toplote (C) in
faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) iz
prejšnjega člena določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Spremembo povprečne letne cene toplote za 1 MJ
toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe
vode (D) določi vlada najpozneje do 31. decembra tekočega
leta za naslednje leto.
8. člen
(način plačevanja plačila za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij na podračun, določen s predpisom, ki ureja
podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.
(2) Akontacija znaša polovico zneska, izračunanega po
enačbi iz drugega odstavka 6. člena te uredbe, pri čemer
se uporabita povprečna cena toplote (C) in faktor izhodiščne
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vrednosti enote posebne rabe vode (D), določeni na podlagi
prejšnjega člena. Vrednosti ∆T in Qdej se pridobita iz poročila iz
petega odstavka 4. člena te uredbe za preteklo leto.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni
dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v
decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma
plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo, mora organu v sestavi ministrstva, pristojnega za vode, ki
je pristojen za pobiranje plačila za vodno pravico, v 30 dneh
po prenehanju izvajanja koncesije poslati podatke iz drugega
odstavka tega člena.
9. člen
(poračun)
(1) Koncesionar mora organu iz petega odstavka prejšnjega člena vsako leto najpozneje do 28. februarja poslati
podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena za preteklo
leto. Morebitno razliko med z akontacijama vplačanimi zneski
in višino plačila za koncesijo, določeno v skladu s 6. členom te
uredbe, je treba plačati na način iz prvega odstavka prejšnjega
člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh po izdaji poračuna plačil
za koncesijo.
(2) Če koncesionar ni poslal podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena v predpisanem roku ali je poslal napačne
podatke, se za določitev višine plačila za koncesijo uporabijo
podatki, s katerimi razpolaga organ iz prejšnjega odstavka.
10. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje
resničnost in pravilnost podatkov iz drugega odstavka 8. člena
te uredbe, hraniti še najmanj pet let od prejema računa oziroma
poračuna za plačilo za koncesijo.
(2) Koncesionar mora hraniti podatke, pridobljene na podlagi monitoringa iz 4. člena te uredbe, še najmanj pet let po
preteku koncesijskega obdobja.
IV. KONCESIJSKA POGODBA
11. člen
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki.
(3) V koncesijski pogodbi se poleg vsebin, ki jih določata
zakon, ki ureja vode, in zakon, ki ureja varstvo okolja, določijo
zlasti:
1. medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem koncesije,
2. razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
3. način finančnega in strokovnega nadzora,
4. pogodbene kazni zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja koncesije,
5. prenos oziroma odstranitev objektov in naprav ter sanacija vrtin po prenehanju koncesije in
6. medsebojno obveščanje.
(4) V koncesijski pogodbi se poleg vsebin iz prejšnjega
odstavka podrobneje določijo tudi ukrepi in pogoji iz 3. člena te
uredbe na podlagi podatkov o:
1. globini črpanja in temperaturi podzemne vode na ustju
vrtine,
2. stanju podzemnih voda na vodnem telesu iz četrtega
odstavka 1. člena te uredbe,
3. uporabljanju podzemne vode za oskrbo s pitno vodo,
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4. varstvenih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
5. ukrepih iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za
vodni območji Donave in Jadranskega morja, ter
6. varstvenih in razvojnih usmeritvah oziroma mnenjih,
če se rabi voda na območju naravne vrednote oziroma na območju, varovanem po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(višina plačila v prehodnem obdobju)
(1) Plačilo za koncesijo se začne plačevati s 1. januarjem
2016.
(2) Ne glede na 6. člen te uredbe znaša višina plačila za
koncesijo 60 odstotkov za leto 2016, 70 odstotkov za leto 2017,
80 odstotkov za leto 2018 in 90 odstotkov za leto 2019 plačila
za koncesijo, izračunanega na način iz 6. člena te uredbe.
13. člen
(povprečna letna cena toplote in izhodiščna vrednost enote
posebne rabe vode v prehodnem obdobju)
(1) Vlada sprejme sklep iz 7. člena te uredbe v enem letu
od uveljavitve te uredbe.
(2) Do uveljavitve sklepa iz prejšnjega odstavka znaša
povprečna letna cena za 1 MJ toplote (C) 0,026 eura, faktor
izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) pa 0,50.
14. člen
(prva akontacija in podatki za izračun do vzpostavitve
poročanja o monitoringu)
(1) Višino prve akontacije plačila za koncesijo določi organ iz petega odstavka 8. člena te uredbe, na podlagi podatkov
o količini odvzete vode iz vrtin iz 1. člena te uredbe za preteklo
leto.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora koncesionar
poslati organu iz prejšnjega odstavka v enem mesecu od dokončnosti odločbe o določitvi koncesionarja.
(3) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso poslani v roku
iz prejšnjega odstavka, se za izračun plačila za koncesijo uporabijo podatki, s katerimi razpolaga organ iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Do vzpostavitve rednega letnega poročanja v skladu
s petim odstavkom 4. člena te uredbe mora koncesionar do
28. februarja tekočega leta pošiljati podatke iz drugega odstavka 8. člena te uredbe organu v sestavi ministrstva, pristojnega
za vode, ki je pristojen za pobiranje plačila za vodno pravico.
15. člen
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu)
(1) Koncesionar mora prvi program monitoringa iz drugega odstavka 4. člena te uredbe predložiti agenciji v potrditev
najpozneje v šestih mesecih od sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar mora prvič poslati poročilo iz petega
odstavka 4. člena te uredbe najpozneje do 28. februarja leta,
ki sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-74/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2550-0127
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1
Izračun izkoristka toplotne energije odvzete podzemne vode*:

  100 x (T vodni vir  T odpadna voda ) /(T vodni vir  12 °C)
kjer je:
–
 : izkoristek toplotne energije, izražen v %,
–
Tvodni vir: letna povprečna temperatura vode v °C,
–
Todpadna voda: letna povprečna temperatura odpadne vode v °C.

* V primeru dodatnega ogrevanja odvzete podzemne vode se zahteva po doseganju izkoristka
toplotne energije odvzete podzemne vode ne upošteva.
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Priloga 2
MONITORING
I.

Splošno

Monitoring iz 4. člena te uredbe vključuje:

monitoring odvzetih količin podzemne vode,

monitoring vpliva rabe in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine.
Koncesionar mora zagotavljati kakovost podatkov z meroslovnim obvladovanjem merilne
opreme. Postopek izvajanja meritev mora zagotavljati primerljivost rezultatov v celotnem
obdobju programa monitoringa. Koncesionar mora hraniti vse pridobljene podatke v celotnem
trajanju koncesije.
II.

Monitoring odvzetih količin podzemne vode

Z monitoringom odvzetih količin podzemne vode se spremlja količina odvzete podzemne vode z
opravljanjem meritev dejanske količine odvzete podzemne vode z ustreznim merilnikom pretoka
vode in elektronskim zapisovanjem tako, da se lahko trenutna količina in skupna odvzeta
količina podzemne vode kadar koli preverita.
III.

Monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine

1.

Za ugotavljanje morebitnih sprememb razmer se izvajata monitoring vpliva rabe vode in
nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta za odvzem vode. Pri tem se spremljajo:
stopnja količinskega obnavljanja,
stalnost fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne vode in
stalnost hidravličnih značilnosti objekta za odvzem podzemne vode (v nadaljnjem
besedilu: objekt).





2.

Spremljanje stopnje količinskega obnavljanja

Stopnjo količinskega obnavljanja podzemne vode je treba ugotavljati s stalnim spremljanjem
gladine oziroma tlaka podzemne vode, pretoka odvzete vode in njihovega trenda za posamezne
objekte ter to letno vrednotiti v povezavi z rezultati vsakoletne kratkotrajne istočasne in popolne
prekinitve odvzema podzemne vode v celotnem termalnem vodonosniku (prekinitveni test).
Ugotavljati je treba:

razpon gladine podzemne vode ter sezonski in dolgoročni trend,

odvisnost znižanja gladine in temperature podzemne vode od količine črpanja in
hidroloških razmer,

učinke kratkotrajnih popolnih prekinitev rabe (odvzema) podzemne vode (prekinitveni
test) in

doseganje kritične vrednosti gladine podzemne vode.
Monitoring spremljanja stopnje količinskega obnavljanja je treba izvajati z meritvami:

odvzete količine vode iz vsake vrtine za odvzem vode,

gladine (tlaka) podzemne vode v vsaki vrtini za odvzem vode in

skupne količine odpadne vode iz sistema za mestom, kjer se termalna voda zadnjič
uporabi.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

97 / 11. 12. 2015 /

Stran

Meritev pretoka odvzetih količin vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem trenutne
količine pretoka in kumulativne količine načrpane vode vsaj enkrat na uro.
Meritve gladine podzemne vode na vrtinah za odvzem vode se izvajajo s tlačno sondo in
elektronskim zapisovanjem gladine podzemne vode ali na drug način, ki omogoča primerljivo
kakovost rezultatov. Meritev gladine (tlaka) podzemne vode mora biti stalna in zvezna z
zapisovanjem podatkov vsaj enkrat na uro.
Skupna količina odpadne vode se zapisuje vsaj enkrat dnevno. Mesto in način merjenja se
posebej opredelita v programu monitoringa.
3.

Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne in odpadne vode

Z analizo fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne vode iz vseh vrtin za odvzem vode je treba
ugotavljati kemijsko sestavo in posredno tudi spremembo količinskega stanja (toplotne
vrednosti) izkoriščanega vodonosnika.
Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti vode je treba izvajati z:
a)
meritvijo temperature podzemne vode na ustju vseh vrtin za odvzem vode,
b)
meritvijo temperature odpadne vode na izpustu iz sistema za mestom, kjer se termalna
voda zadnjič uporabi,
c)
analizo izotopske sestave podzemne vode iz vseh vrtin za odvzem vode in
č)
analizo kemijske sestave podzemne vode iz vseh vrtin za odvzem vode.
k a)
Meritev temperature podzemne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov vsaj
enkrat na uro.
k b)
Meritev temperature odpadne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov vsaj
enkrat na uro. Mesto oziroma mesta in način merjenja se posebej opredelijo v programu
monitoringa.
k c)
Z analizo izotopske sestave vode je treba ugotoviti vrednosti razmerja med 16O in 18O, razmerje
med vodikom in devterijem ter količino tricija. Vzorci za analizo izotopske sestave vode se prvič
odvzamejo v prvem letu izvajanja koncesije. Vzorčenje podzemne vode za analizo izotopske
sestave vode je treba opraviti vsako leto v prvem triletnem programu monitoringa med
ustaljenim režimom odvzemanja. V nadaljnjih letih se analiza opravlja vsako tretje leto za
razmerje med 16O in 18O ter za razmerje med vodikom in devterijem, za tricij pa le, če je bil
zaznan v prvih treh analizah. Vzorčenje za analizo izotopske sestave vode se opravi pogosteje
(letno), če se ugotovijo trendi slabšanja stanja (zniževanje gladine podzemne vode).
Vzorčenje in analizo mora izvajati oseba z laboratorijem, akreditiranim za tovrstne analize.
k č)
Ob vsakem vzorčenju za analizo kemijske sestave odvzete podzemne vode je treba na mestu
objekta izmeriti osnovne fizikalno-kemijske lastnosti podzemne vode:

specifično električno prevodnost,

pH,

oksidacijsko-redukcijski potencial,

vsebnost kisika in nasičenost s kisikom ter

temperaturo vzorčene vode iz vrtine in odpadne vode v izpustu.
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Nabor parametrov 1:
Iz pip na ustjih vseh vrtin za odvzem vode morajo biti enkrat letno ugotovljene vsebnosti za
naslednje značilne parametre:

kalcij (Ca2+)

magnezij (Mg2+)

kalij (K+)

natrij (Na+)

hidrogenkarbonat (HCO3-)

klorid (Cl-)

sulfat (SO42-)

fosfat (PO43-)

nitrat (NO3-)

nitrit (NO2-)

amonij (NH4+)

železo (Fe (skupno))

mangan (Mn (skupni))

sušni preostanek pri 105 °C

kremenica (SiO2)

raztopljeni CO2

mineralizacija (TDS – skupne
raztopljene snovi)
Vzorci vode se odvzamejo iz vrtin, ki se uporabljajo za odvzemanje vode, in sicer istočasno
oziroma v primerljivih hidroloških razmerah.
Nabor parametrov 2:
V vzorcu odvzete vode je treba v prvem in tretjem letu izvajanja koncesije, nato pa na vsakih
šest let ugotoviti tudi naslednje parametre:

arzen

flourid

bromid

stroncij

barij

krom (skupni)

bor

litij

jodid

železo (Fe2+, Fe3+)

celotni organski ogljik (TOC)

fenolne snovi

mineralna olja (skupno)

policiklični aromatski ogljikovodiki

aromatski ogljikovodiki

motnost (NTU)

prosti CO2

raztopljeni H2S
Parametre iz Nabora parametrov 2 je treba ugotoviti tudi, če se ugotovijo spremembe značilnih
parametrov (Nabor parametrov 1), ki so enake ali večje od: ± 20 %. Koncesionar lahko v
programu monitoringa predlaga in utemelji konkretnim razmeram prilagojen seznam teh
parametrov.
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Pri prvem merjenju je treba v odvzeti podzemni vodi ugotoviti tudi koncentracijo in izotopsko
sestavo žlahtnih plinov argon, helij in neon: koncentracijo v cc STP/g in ppm, izotopsko sestavo
pa kot razmerje 40Ar/36Ar, 3He/4He, R/Ra in 20Ne/22Ne.
Pri določanju vsebnosti analiziranih parametrov je treba upoštevati najnižje razpoložljive meje
zaznavanja in določanja (meja določljivosti analitske metode). V letnem poročilu o monitoringu
je treba navesti meje zaznavnosti in meje določljivosti analitske metode.
Vzorčenje in analizo mora izvajati oseba z laboratorijem, akreditiranim za tovrstne analize.
4.

Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine

Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta je treba izvajati z:
a)
vzdrževanjem opreme in objektov za rabo podzemne vode,
b)
meritvami učinkovitosti in specifične izdatnosti vseh vrtin za odvzem vode,
c)
meritvami statičnih in dinamičnih pogojev v vseh vrtinah za odvzem vode.
k a)
Vsa dela in spremembe, ki so bile narejene v ali pri objektu, merilni opremi ali opremi za rabo
podzemne vode, je treba zapisovati in o tem poročati v letnem poročilu o monitoringu odvzetih
količin podzemne vode. Enkrat tedensko je treba preverjati pravilno delovanje merilnih naprav.
k b)
Meritve učinkovitosti in specifične izdatnosti vseh vrtin za odvzem vode je treba opraviti po
vnaprej izdelanem postopku: gre za kratkotrajen poskus, pri čemer je treba vrtino najprej
ugasniti in počakati na kvazistabilizacijo gladine in nato črpati vsaj tri različne količine po nekaj
ur, s čimer se preizkusijo učinkovitosti vrtine in njene morebitne izgube (črpalni poskus). Črpalni
poskus mora biti prvič izveden v treh mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe, če so od
zadnjega poskusa pretekla več kot tri leta, in drugič v tretjem letu prvega triletnega obdobja.
Nato se črpalni poskus opravlja vsako šesto leto. Postopek izvajanja črpalnega poskusa se
natančneje opredeli v programu monitoringa tako, da se zagotovi primerljivost rezultatov v
celotnem časovnem obdobju.
k c)
Meritve statičnih in dinamičnih pogojev v vseh vrtinah za odvzem vode se izvajajo s
spremljanjem gladine (tlaka) v času, ko se izvajajo črpalni poskusi iz prejšnje točke ali
prekinitveni test iz 4. točke tretjega odstavka 3. člena te uredbe.
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Uredba o samooskrbi z električno energijo
iz obnovljivih virov energije

Za izvrševanje prvega odstavka 314. člena in prvega
odstavka 315. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih
virov energije
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se določa ukrep spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo
za samooskrbo.
(2) Ta uredba določa pogoje za samooskrbo z električno
energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna, letne omejitve moči naprav za samooskrbo, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne
energije z napravami za samooskrbo.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
a) »dobavitelj električne energije« (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost
dobave električne energije, in ni proizvajalec, razen če se
proizvajalec uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana
bilančne sheme;
b) »lastni odjem« je neto proizvedena električna energija, ki
se skupaj z energijo, dovedeno iz omrežja, porabi na kraju samem
za druge namene, kakor za lastno rabo proizvodne naprave;
c) »lastnik naprave za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije« (v nadaljevanju: lastnik
naprave) je gospodinjski ali mali poslovni odjemalec, ki je
hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje
z električno energijo, in na katere notranjo nizkonapetostno
električno inštalacijo je priključena naprava za samooskrbo z
električno energijo iz obnovljivih virov energije;
d) »merilno mesto« je mesto, kjer se meri električna
energija, in je praviloma na prevzemno-predajnem mestu;
e) »naprava za samooskrbo« je naprava, ki proizvaja električno energijo z izrabo sončne, vetrne ali vodne energije ter je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe;
f) »obračunsko obdobje« je koledarsko leto oziroma obdobje od datuma vključitve merilnega mesta v bilančno skupino
dobavitelja v tekočem koledarskem letu do konca koledarskega
leta ali obdobje od začetka koledarskega leta do izključitve
merilnega mesta iz bilančne skupine dobavitelja v tekočem
koledarskem letu ali obdobje od datuma vključitve merilnega
mesta v bilančno skupino dobavitelja v tekočem koledarskem
letu do datuma izključitve merilnega mesta iz bilančne skupine
dobavitelja v istem koledarskem letu;
g) »pogodba o samooskrbi« je pogodba med dobaviteljem in lastnikom naprave za samooskrbo, s katero se dogovorita, da se oddana električna energija (kWh) kompenzira
s prevzeto električno energijo (kWh) v obračunskem obdobju;
(2) Ostali izrazi imajo enak pomen, kot so določeni v
Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in v sistemskih obratovalnih navodilih,
ki so predpisana za distribucijsko omrežje električne energije.
3. člen
(samooskrba z električno energijo iz obnovljivih
virov energije)
(1) Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov
energije (v nadaljnjem besedilu: samooskrba) je proizvajanje
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električne energije iz obnovljivih virov energije, kot so sonce,
veter in voda, za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema
električne energije z napravo za samooskrbo.
(2) Največja nazivna moč naprave za samooskrbo je
11 kVA in ne sme presegati priključne moči iz soglasja za
priključitev.
(3) Naprava za samooskrbo je priključena na notranjo
nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe.
(4) Naprava za samooskrbo mora zaradi zagotavljanja
varnosti izpolnjevati določbe pravilnika, ki ureja tehnične zahteve za varno in pravilno delovanje naprave za samooskrbo.
(5) Lastnik naprave za samooskrbo ima z dobaviteljem
sklenjeno pogodbo o samooskrbi.
(6) Naprava za samooskrbo iz prvega odstavka tega
člena ne more biti vključena v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije na podlagi
372. člena EZ-1.
4. člen
(način obračuna)
(1) Lastniku naprave za samooskrbo se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne
energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano
delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem
mestu ob zaključku obračunskega obdobja.
(2) Če je ob zaključku obračunskega obdobja količina delovne električne energije (kWh), oddane prek merilnega mesta
v omrežje, večja od količine prevzete delovne električne energije (kWh), se presežna količina delovne električne energije
neodplačno prenese v last dobavitelja.
(3) Za količino delovne električne energije, prevzeto in
oddano preko merilnega mesta, na katerega je priključena
naprava, se uporablja enotarifno merjenje električne energije.
(4) Za izravnavo odstopanj med prevzeto in oddano električno energijo, registrirano na merilnem mestu, kjer se izvaja
samooskrba, je odgovoren dobavitelj.
5. člen
(priključitev naprave)
(1) Pred priključitvijo naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe je treba pri
distribucijskemu operaterju pridobiti soglasje za priključitev v
primeru novega merilnega mesta oziroma spremembo soglasja
za priključitev v primeru obstoječega merilnega mesta.
(2) Sprememba soglasja za priključitev je potrebna tudi
v primeru povečanja nazivne moči naprave za samooskrbo.
6. člen
(letna omejitev moči)
Največja skupna nazivna moč naprav za samooskrbo po
prejetih vlogah za izdajo soglasja oziroma spremembe soglasja
za priključitev v koledarskem letu znaša 7 MVA za gospodinjske
odjemalce in 3 MVA za male poslovne odjemalce. V kolikor
do 1. oktobra koledarskega leta ni izpolnjena največja skupna
nazivna moč naprav za samooskrbo za posamezno skupino
odjemalcev, neporabljen delež moči lahko koristita obe skupini
odjemalcev.
7. člen
(poročanje distribucijskega operaterja)
(1) Distribucijski operater pošlje do 31. januarja in 31. julija polletno poročilo o priključenih napravah za samooskrbo in
prejetih vlogah za izdajo soglasja oziroma spremembo soglasja
za priključitev ministrstvu, pristojnemu za energijo, in Agenciji
za energijo. Poročilo mora vsebovati najmanj podatke o datumu priklopa naprave za samooskrbo, nazivni moči naprave za
samooskrbo, vrsti energenta, poštni številki lokacije naprave
za samooskrbo, skupini odjemalca, številu prejetih vlog za
izdajo soglasja oziroma spremembo soglasja za priključitev ter
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nazivni moči in vrsti energenta za naprave za samooskrbo, ki
še niso priključene.
(2) Do 1. marca tekočega koledarskega leta pošlje distribucijski operater ministrstvu, pristojnemu za energijo, in Agenciji za energijo tudi poročilo o številu in razlogih zavrnitve vlog
za izdajo soglasja oziroma spremembe soglasja za priključitev,
ugotovljenih vplivih na stabilnost distribucijskega omrežja in
višino omrežnine za preteklo koledarsko leto.
8. člen
(izračun proizvedene količine električne energije iz naprav)
Operater trga naredi izračun proizvedene količine električne energije priključenih naprav za preteklo koledarsko leto
in te podatke do 1. aprila tekočega koledarskega leta pošlje
ministrstvu, pristojnemu za energijo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(prvo poročanje)
Distribucijski operater pošlje prvo poročilo iz prvega odstavka 7. člena te uredbe do 31. julija 2016.
10. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. januarja 2016.
Št. 00729-3/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2430-0051
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3805.

Uredba o določitvi višine dnevnega
nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi
bolezni za samozaposlene v kulturi za polni
delovni čas za leto 2016

Na podlagi četrtega odstavka 82.a člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi višine dnevnega nadomestila
za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni
za samozaposlene v kulturi za polni delovni
čas za leto 2016
1. člen
Ta uredba določa višino dnevnega nadomestila za čas
zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi
za polni delovni čas za leto 2016 iz četrtega odstavka 82.a člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11 in 111/13).
2. člen
Višina dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela
zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas
za leto 2016 znaša 20 eurov.
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3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-16/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-3340-0025
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3806.

Uredba o navzkrižni skladnosti

Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o navzkrižni skladnosti
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pravila o navzkrižni skladnosti za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 994/2014 z dne 13. maja 2014 o
spremembi prilog VIII in VIIIc k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009,
Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta ter prilog II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 280, 24. 9. 2014, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb
glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008
in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20. 12. 2013,
str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) št. 1001/2014 z dne 18. julija 2014 o spremembi Priloge
X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi
shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 281
z dne 25. 9. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1307/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
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ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES)
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1271/2014
z dne 28. novembra 2014 o odobritvi zvišanja mejnih vrednosti
za obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, potrganega v
letu 2014 z nekaterih sort vinske trte na nekaterih vinorodnih
območjih ali v delu teh območij (UL L št. 344 z dne 29. 11. 2014,
str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 640/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str.
69; v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).
2. člen
(pojmi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– upravna kazen je upravna kazen iz Uredbe
1306/2013/EU, Uredbe 640/204/EU in Uredbe 809/2014/EU
ter pomeni zmanjšanje ali izključitev skupnega zneska plačil za
ukrepe iz prve in druge alineje prvega odstavka ter za podpore
iz drugega odstavka 4. člena te uredbe;
– sistem zgodnjega opozarjanja je sistem zgodnjega opozarjanja iz drugega pododstavka drugega odstavka 99. člena
Uredbe 1306/2013/EU;
– trajni pašniki so trajni pašniki iz 37. člena Uredbe
640/2014/EU;
– kmetijske površine so tiste površine, ki so upravičene
do ukrepov kmetijske politike.
3. člen
(pravila o navzkrižni skladnosti)
(1) Pravila o navzkrižni skladnosti so predpisane zahteve
ravnanja in standardi za ohranjanje dobrega kmetijskega in
okoljskega stanja zemljišč ter predstavljajo minimalne zahteve
s področij okolja, podnebnih sprememb, dobrega kmetijskega
stanja zemljišč, javnega zdravja, zdravja živali in rastlin ter
dobrobiti živali. Ta pravila v obliki seznama so v prilogi 1, ki je
sestavni del te uredbe.
(2) V prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe, je določen
obrazec za vodenje evidence uporabe organskih in mineralnih gnojil za posamezno koledarsko leto zaradi izpolnjevanja
predpisanih zahtev ravnanja za nitrate iz priloge 1 te uredbe.
4. člen
(zavezanci)
(1) Zavezanci za izpolnjevanje pravil o navzkrižni skladnosti iz te uredbe so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo
vloge in zahtevke za:
– neposredna plačila iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil (v nadaljnjem besedilu: neposredna plačila);
– plačila na podlagi točk (a) in (b) prvega odstavka
21. člena ter 28. do 31., 33. in 34. člena Uredbe 1305/2013/EU
(v nadaljnjem besedilu: plačila PRP).
(2) Zavezanci za izpolnjevanje pravil o navzkrižni skladnosti so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki prejmejo podporo na
podlagi 46. in 47. člena Uredbe 1308/2013/EU (v nadaljnjem
besedilu: plačila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ter zeleno trgatev).
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5. člen
(pristojni organ)
Za kontrolni sistem in upravne kazni v zvezi z navzkrižno
skladnostjo je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
6. člen
(kontrola)
(1) Izpolnjevanje pravil iz te uredbe preverja agencija v
skladu s 65. do 72. členom Uredbe 809/2014/EU in v skladu s
predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri najmanj enem odstotku zavezancev iz 4. člena te uredbe. Agencija
obravnava tudi ugotovljene nepravilnosti, na katere opozorijo
drugi organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov iz
te uredbe.
(2) Pri pregledih na kraju samem se za določitev višje ali
nižje stopnje kršitve pri zahtevah, pri katerih je v stolpcu Odstotek zmanjšanja plačil določena samo ena vrednost zmanjšanja
plačil, in sicer »Srednja kršitev« iz priloge 1 te uredbe, uporabi
preglednica določanja stopnje kršitve iz malomarnosti iz priloge
2, ki je sestavni del te uredbe, v skladu z 38. členom Uredbe
640/2014/EU in predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike.
7. člen
(zmanjšanje plačila)
(1) Če agencija ugotovi, da pravila o navzkrižni skladnosti
iz te uredbe niso izpolnjena, določi odstotek zmanjšanja plačila
za neposredno plačilo, plačilo PRP ter plačilo za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov in za zeleno trgatev v skladu s
prvo alinejo 2. člena te uredbe. Odstotek zmanjšanja plačila je
določen z vrednostmi 1 %, 3 % ali 5 % za posamezno neizpolnjevanje zahtev, pri čemer 1 % pomeni najnižjo, 3 % srednjo in
5 % najvišjo težo kršitve.
(2) Upravičencu, ki ne izpolnjuje pravil o navzkrižni skladnosti iz te uredbe, se določi zmanjšanje ali izključitev skupnega zneska plačil iz prvega in drugega odstavka 4. člena te
uredbe, v skladu z 99. členom Uredbe 1306/2013/EU, 38. do
41. členom Uredbe 640/2014/EU in 73. do 75. členom Uredbe
809/2014/EU ter predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se v zvezi s petim
odstavkom 17. člena Uredbe 1305/2013/EU ne upošteva teža
kršitve pri določitvi odstotka zmanjšanja plačila neposrednega
plačila, plačila PRP, plačila za prestrukturiranje vinogradov in
zeleno trgatev za izpolnjevanje obstoječih predpisanih zahtev
ravnanja s področja nitratov in zaščite rejnih živali, če so te
naložbe opredeljene v poslovnem načrtu iz četrtega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU, v 24 mesecih od dneva
pravnomočnosti odločbe o dodelitvi statusa mladega kmeta iz alineje (i) točke (a) prvega odstavka 19. člena Uredbe
1305/2013/EU.
(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena se ne uporabljajo za upravičence, ki sodelujejo v shemi za male kmete iz naslova V Uredbe 1307/2013/EU, in za
podporo, navedeno v devetem odstavku 28. člena Uredbe
1305/2013/EU.
(5) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za upravičence, ki so pridobili zaraščene
površine in jih morajo očistiti v enem letu od vpisa v Register
kmetijskih gospodarstev ali od vročitve odločbe pristojnega
inšpektorja v skladu s 7. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 58/12).
8. člen
(sistem zgodnjega opozarjanja)
(1) Sistem zgodnjega opozarjanja se uporablja za primere
neskladnosti iz te uredbe, ki ne vplivajo bistveno na okolje in
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zdravje ljudi, živali ali rastlin in zaradi katerih niso oziroma ne
bodo nastale škodljive posledice ter ki se dajo odpraviti na
kraju samem ali v razumno kratkem roku in so ugotovljene
ob pregledu na kraju samem ali upravnem pregledu agencije.
(2) Primeri iz prejšnjega odstavka so navedeni v prilogi 1
te uredbe in označeni z okrajšavo »(MK)«.
(3) Agencija primere neskladnosti iz sistema zgodnjega
opozarjanja, ki se nanašajo na pravočasnost priglasitve govedi v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG),
drobnice v Centralni register drobnice (v nadaljnjem besedilu:
CRD) in prašičev v Centralni register prašičev (v nadaljnjem
besedilu: CRPš), ugotavlja z upravnimi pregledi podatkov v
CRG, CRD in CRPš.
(4) Upravičenec se o neskladnostih iz sistema zgodnjega
opozarjanja iz prejšnjega odstavka ne obvešča.
(5) Neskladnosti iz sistema zgodnjega opozarjanja, ki niso
navedene v tretjem odstavku tega člena, kontrolor ugotavlja na
kraju samem in jih navede v poročilu o kontroli na kraju samem.
Če upravičenec odpravi neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja med pregledom na kraju samem, kontrolor to navede
v poročilu o kontroli. Če pa neskladnost iz sistema zgodnjega
opozarjanja med pregledom na kraju samem ni odpravljena, jo
mora upravičenec odpraviti in pisno poslati agenciji dokazila o
njeni odpravi v petnajstih dneh od dneva, ko je bil s poročilom
o kontroli obveščen o tej neskladnosti.
(6) Šteje se, da je neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja zaradi nepopolne označitve goveda oziroma ovc ali
koz odpravljena, če je iz CRG oziroma CRD razvidno, da so bili
dvojniki ušesnih znamk naročeni v sedmih dneh od dneva, ko
je bil upravičenec s poročilom o kontroli obveščen o tej neskladnosti. Če se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da se za
nepopolno označene živali dvojniki ušesnih znamk hranijo na
kmetijskem gospodarstvu, mora upravičenec med pregledom
na kraju samem odpraviti neskladnost iz sistema zgodnjega
opozarjanja ali pisno poslati agenciji dokazila o njeni odpravi v
petnajstih dneh od dneva, ko je bil s poročilom o kontroli obveščen o tej neskladnosti. Če pa se pri pregledu na kraju samem
ugotovi, da so za nepopolno označene živali dvojniki ušesnih
znamk že bili naročeni, niso pa še bili prejeti, mora upravičenec
pisno poslati agenciji dokazila o odpravi neskladnosti v petnajstih dneh od dneva, ko je bil s poročilom o kontroli obveščen
o tej neskladnosti. Če upravičenec neskladnosti iz sistema
zgodnjega opozarjanja iz tega člena ne odpravi, se v skladu z
99. členom Uredbe 1306/2013/EU uporabi zmanjšanje plačil
za en odstotek.
(7) Kot dokazila iz petega in šestega odstavka tega člena
se štejejo kopije listin, izjave upravičenca ali druga dokazila, iz
katerih je razvidno, da je neskladnost odpravljena.
(8) Če v roku iz petega in šestega odstavka tega člena
neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja ni bila ustrezno
odpravljena in upravičenec ni poslal dokazil o njeni odpravi, se
ne šteje več za neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja
in ugotovitve pregleda na kraju samem v zvezi s to neskladnostjo se upoštevajo v skladu s 73. do 75. členom Uredbe
809/2014/EU.
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9. člen
(namerna neskladnost)
(1) Če agencija v postopku preverjanja in po predhodnem opozorilu, da naj se odpravijo posamezne neskladnosti
iz te uredbe, ali med vodenjem postopka ugotovi, da gre za
namerno ali namerno ponavljajočo se neskladnost, nosilcu pa
po pisnem pozivu, naj se razjasni dejansko stanje, ne uspe
dokazati nasprotnega, se določi zmanjšanje plačila iz prve
alineje 2. člena te uredbe.
(2) Če agencija ugotovi namerno neizpolnjevanje pravil
o navzkrižni skladnosti iz prejšnjega odstavka, določi odstotek zmanjšanja neposrednega plačila, plačila PRP, plačila za
prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ter zeleno trgatev
v skladu s preglednico določanja stopnje namerne kršitve iz
priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, in v skladu z 38. členom
Uredbe 640/2014/EU.
10. člen
(ohranjanje trajnih pašnikov)
(1) Agencija iz prijavljenih površin kmetijskih zemljišč na
zbirnih vlogah za leti 2004 in 2005 ugotovi in izračuna razmerje
med površino trajnih pašnikov in površino kmetijskih zemljišč
na območju Republike Slovenije v skladu s 37. členom Uredbe
640/2014/EU.
(2) Če se ugotovljeno razmerje iz prejšnjega odstavka
zmanjša za več kot pet odstotkov, se uporabi 37. člen Uredbe
640/2014/ES.
11. člen
(vodenje evidenc)
Vse evidence, ki jih zavezanci za navzkrižno skladnost
vodijo v okviru ukrepov Skupne kmetijske politike, agencija
uporabi za namene kontrole iz 6. člena te uredbe in zmanjšanja
plačila iz 7. člena te uredbe.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 96/14 in 62/15).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 00715-50/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2330-0145
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MK – kršitve iz sistema zgodnjega opozarjanja

T – težja stopnja kršitve

S – srednja stopnja kršitve

L – lažja stopnja kršitve

DKOS – dobro kmetijsko in okoljsko stanje zemljišč

PZR – predpisane zahteve ravnanja
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4. in 5. člen

Direktiva
Sveta
91/676/EGS z dne
12.
decembra
1991 o varstvu
voda
pred
onesnaževanjem z
nitrati iz kmetijskih
virov
(UL L št. 375 z
dne 31. 12. 1991,
str. 1),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo (ES) št.
1137/2008
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 22.
oktobra 2008 (UL
L št. 311 z dne 21.
11. 2008, str. 1)

PREDPIS EU

Uredba o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov (Uradni list RS, št.
113/09, 05/13 in 22/15)

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU

IZVAJANJE ZAHTEV IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS
na ravni kmetijskega gospodarstva
3. člen
Zaradi
varstva
voda
pred
onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov je celotno območje
Republike Slovenije opredeljeno
kot ranljivo območje.
8. člen
(1) Gnojenje s tekočimi organskimi
gnojili je na kmetijskih zemljiščih
prepovedano od 15. novembra do
1. marca.
(2) ne glede na prejšnji odstavek
je gnojenje s tekočimi organskimi
gnojili na kmetijskih zemljiščih
prepovedano od 15. novembra do
15. februarja, če gre za:
- pripravo zemljišč za setev jarih
žit, trav in travno-deteljnih mešanic
ali
pomladansko
dognojevanje
ozimin.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega
člena je gnojenje s tekočimi
organskimi gnojili na kmetijskih
zemljiščih z zeleno odejo v
katastrskih občinah, določenih v
Prilogi 2, ki je sestavni del te
uredbe, prepovedano od 15.
decembra do 15. januarja, na
kmetijskih zemljiščih brez zelene
odeje pa od 1. decembra do 15.
februarja.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega
člena je gnojenje s tekočimi
organskimi gnojili na kmetijskih
zemljiščih brez zelene odeje v
katastrskih občinah, določenih v
Prilogi 2 te uredbe, prepovedano

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor
1. Tekoča organska gnojila se ne
uporabljajo v obdobju prepovedi.
Minister, pristojen za kmetijstvo,
lahko dovoli podaljšanje obdobja
gnojenja s tekočimi organskimi
gnojili za največ trideset dni ob
upoštevanju nepredvidenih ali
izjemnih razmer, vendar ne dlje
kot do 15. decembra.
3

2

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom
L
S
T

Št.

PRILOGA
II
KODEKS(-I) DOBRE KMETIJSKE
PRAKSE
A. Kodeks ali kodeksi dobre
kmetijske prakse, katerih cilj je
zmanjšati onesnaževanje z nitrati

5. člen
1. Države članice za uresničitev
ciljev iz člena 1 v dveh letih po
prvem imenovanju iz člena 3(2) ali
v enem
letu od vsakega
dodatnega imenovanja iz člena
3(4) izdelajo delovne programe za
imenovana ranljiva območja.
4. Delovni programi se izvedejo v
štirih letih od izdelave in so
sestavljeni
iz
naslednjih
obvezujočih ukrepov:
(a) ukrepov iz Priloge III;
(b) ukrepov, ki so jih države
članice predpisale v kodeksu(-ih)
dobre kmetijske prakse, izdelanih
skladno s členom 4, razen tistih, ki
so bili nadomeščeni z ukrepi iz
Priloge III.

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo
pri
navzkrižni
skladnosti
4. člen
1. Države članice za zagotovitev
splošne
ravni
varstva
pred
onesnaževanjem za vse vode v
dveh letih po notifikaciji te direktive
sprejmejo naslednje ukrepe:
(a) izdelajo kodeks ali kodekse
dobre kmetijske prakse, ki jih bodo
kmetje izvajali prostovoljno in naj
bi vključevali določbe, ki zajemajo
vsaj točke iz Priloge II A.

PZR 1: Varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov

PODROČJE Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč
GLAVNA ZADEVA: Voda
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od 1. decembra do 1. februarja, če
gre za pripravo zemljišč za setev
jarih žit, trav in travno-deteljnih
mešanic.
(5) Ne glede na prvi do četrti
odstavek
tega
člena
lahko
minister, pristojen za kmetijstvo,
dovoli
podaljšanje
obdobja
gnojenja s tekočimi organskimi
gnojili za največ trideset dni,
vendar ne dlje kot do 15.
decembra, na prizadetih območjih,
če gre za nepredvidene ali izjemne
okoliščine zaradi poplav in so bila
kmetijska zemljišča poplavljena in
tla zasičena z vodo v obdobju
dvajsetih dni pred začetkom
prepovedi iz prvega odstavka tega
člena ter zato razvoz gnojil in
gnojenje v predpisanih rokih nista
bila mogoča.
8.a člen
(1) Gnojenje s hlevskim gnojem je
na
kmetijskih
zemljiščih
prepovedano od 1. decembra do
15. februarja.
(2) Ne glede na določbo
prejšnjega odstavka je gnojenje s
hlevskim gnojem na kmetijskih
zemljiščih z zeleno odejo v
katastrskih občinah, določenih v
Prilogi 2 te uredbe, prepovedano
od 15. decembra do 15. januarja,
na kmetijskih zemljiščih brez
zelene odeje pa od 1. decembra
do 1. februarja.
(3) Določbe prejšnjih odstavkov
tega člena ne veljajo za gnojenje
kmetijskih rastlin v rastlinjakih.
9. člen
(1) Gnojenje z mineralnimi gnojili,
ki vsebujejo dušik, je prepovedano
od 15. oktobra do 1. marca.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek
je gnojenje ozimin z mineralnimi
gnojili,
ki
vsebujejo
dušik,
prepovedano od 1. decembra do
15. februarja.
3

3
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3. V obdobju prepovedi se ne gnoji
z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo
dušik, razen, če se gnojijo
kmetijske rastline v rastlinjakih.
4. V obdobju prepovedi se ne
gnojijo ozimine z mineralnimi
gnojili, ki vsebujejo dušik, razen,
če se gnojijo kmetijske rastline v
rastlinjakih.

2. Hlevski gnoj se ne uporablja v
obdobju prepovedi, razen, če se
gnojijo
kmetijske
rastline
v
rastlinjakih.

12086 /

PRILOGA III
UKREPI, KI JIH JE PO ČLENU
5(4)(a) TREBA VKLJUČITI V
DELOVNE PROGRAME
1. Ukrepi vključujejo pravila v zvezi
z:
1. obdobji, ko je vnos nekaterih
vrst gnojil v tla prepovedan;
2.
zmogljivostmi
posod
za
skladiščenje
živinskih
gnojil;
zmogljivost mora biti večja od tiste,
ki je potrebna za skladiščenje med
najdaljšim obdobjem, v katerem je
vnos v tla na ranljivem
območju prepovedan, razen kadar
se pristojnemu organu lahko
dokaže, da bo kakršna koli količina
gnojil,
ki
presega
dejansko

in ki upoštevajo razmere v
različnih regijah Skupnosti, naj bi
vsebovali določbe, ki vključujejo
naslednje točke, če so pomembne:
1. obdobja, ko je vnos gnojil v tla
neprimeren;
2. vnos gnojil v tla na strmih
pobočjih;
3. vnos gnojil v tla, nasičena z
vodo, poplavljena, zmrznjena ali
pokrita s snegom;
4. pogoje za vnos gnojil v tla blizu
vodotokov;
5. zmogljivost in zgradbo posod za
skladiščenje
živinskih
gnojil,
vključno z ukrepi za preprečevanje
onesnaževanja
vode
s
površinskim
odtokom
in
pronicanjem tekočin, ki vsebujejo
živinska gnojila, in odplak, nastalih
pri
shranjevanju
rastlinskih
materialov, kot je silaža, v
podzemne vode in površinsko
vodo;
6. postopke za vnos v tla, vključno
s stopnjo in enakomernostjo
nanosa mineralnih in živinskih
gnojil, pri katerih bo izguba hranil v
vodo ostala na sprejemljivi ravni.

Stran
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zmogljivost
skladiščenja,
odstranjena na način, ki ne bo
škodoval okolju;
3. omejitvijo vnosa gnojil v tla, ki je
skladna z dobro kmetijsko prakso
in upošteva značilnosti ranljivega
območja, zlasti:
(a) razmere v tleh, tip tal in nagib;
(b) podnebne razmere, padavine
in namakanje;
(c) rabo zemljišč in kmetijsko
prakso, vključno s kolobarjenjem;
ter temelji na ravnotežju med:
(i) predvidljivo potrebo posevkov
po dušiku in
(ii) preskrbo posevkov z dušikom
iz tal in z gnojenjem, ki ustreza:
– količini dušika v tleh v trenutku,
ko ga posevek začne izrabljati v
znatni meri (preostala količina ob
koncu zime),
– preskrbi z dušikom preko neto
mineralizacije zalog organskega
dušika v tleh,
– dodanim dušikovim spojinam z
živinskimi gnojili,
– dodanim dušikovim spojinam z
mineralnimi in drugimi gnojili.
2. Ti ukrepi bodo za vsak kmetijski
ali živinorejski obrat zagotovili, da
količina
živinskega
gnojila,
vnesenega v tla vsako leto, tudi
preko živali samih, ne bo
presegala natančno določene
količine na hektar.
Ta količina na hektar je količina
gnojila, ki vsebuje 170 kg N.
3. Države članice lahko izračunajo
količine iz odstavka 2 na podlagi
števila živali.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega
člena je gnojenje z mineralnimi
gnojili, ki vsebujejo dušik, na
kmetijskih zemljiščih z zeleno
odejo v katastrskih občinah,
določenih v Prilogi 2 te uredbe,
prepovedano od 15. decembra do
15.
januarja,
na
kmetijskih
zemljiščih brez zelene odeje pa od
1. decembra do 1. februarja.
(4) Vnos dušika v tla v obliki
mineralnih gnojil v času od 1.
septembra do začetka trajanja
prepovedi iz prvega, drugega in
tretjega odstavka tega člena ne
sme presegati 40 kg N/ha.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov
tega člena ne veljajo za gnojenje
kmetijskih rastlin v rastlinjakih.
10. člen
(1) Gnojenje z organskimi in
mineralnimi gnojili je prepovedano
na poplavljenih tleh, na tleh,
nasičenih z vodo, na tleh, prekritih
s snežno odejo, in na zamrznjenih
tleh.
10. člen
(2) Na strmih zemljiščih, ki so
nagnjena k površinskim vodam, je
treba odmerke organskih in
mineralnih gnojil, ki vsebujejo
dušik, razdeliti v več delov tako, da
enkratni odmerek dušika ne
presega 80 kg /ha.
(3) Poleg zahtev iz prejšnjega
odstavka je treba na njivah, ki so
na strmih zemljiščih, nagnjenih k
površinskim vodam, , zagotoviti
enega od naslednjih ukrepov:
– njiva mora biti razmejena s
prečnimi ozelenjenimi pasovi, ali
– med njivo in površinsko vodo
mora biti najmanj 15 m širok pas
zemljišča, porasel z zeleno odejo
ali drugimi kmetijskimi rastlinami,
ali
– njiva mora biti obdelana prečno
na strmino ali
– njiva mora biti preko zime
3

evidenca
se
ne
vodi

evidenca
se ne vodi
sproti in v
skladu
s
predpisi

Zahteva za vodenje evidence o
vrsti, količini in času uporabe
gnojila velja le za nosilce
kmetijskega
gospodarstva,
ki
uporabljajo gnojila na strmih
zemljiščih, ki so nagnjena k
površinskim vodam.
8. Na strmih zemljiščih, ki so
nagnjena k površinskim vodam z
rabo njiva zagotavljajo enega od
naslednjih ukrepov:
 njiva mora biti razmejena s

3

1

7. Na strmih zemljiščih, ki so
nagnjena k površinskim vodam,
odmerek dušika ob posameznem
gnojenju ne presega 80 kg/ha.
Za
spremljanje
predpisanih
največjih odmerkov dušika ob
posameznem gnojenju se vodi
evidenca o vrsti, količini in času
uporabe gnojila.

3
več kot 5
%
do
vključno
20
%
presežka

3

1
do vključno
5
%
presežka

6. Organska in mineralna gnojila
se ne uporabljajo na poplavljenih
tleh, tleh, nasičenih z vodo, tleh,
prekritih s snežno odejo, in
zamrznjenih tleh.

5. Na kmetijskem gospodarstvu
vnos dušika v tla v obliki
mineralnih gnojil v času od 1.
septembra do začetka prepovedi
ne presega 40 kg N/ha, razen, če
se gnojijo kmetijske rastline v
rastlinjakih.

4

Št.

na
vodovarstv
enih
območjih

5

odmerek je
presežen

5

5
na
vodovarstv
enih
območjih

5
več kot 20
%
presežka
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10. Po vizualni oceni so skladiščni
prostori za živinska gnojila in
bioplinsko gnojevko izdelani tako,
da
je
preprečeno
izlivanje,
izpiranje ali odtekanje izcedkov v
površinske ali podzemne vode ali
okolje.

1
do vključno
20 % pasu

3
več kot
20 % do
vključno
80
%
pasu
3

5

5
nad 80 %

Št.

12. člen
(1) Živinska gnojila in bioplinska
gnojevka, četudi ta ne vsebuje
živinskih
gnojil,
se
morajo
skladiščiti v zbiralnikih tekočih
živinskih gnojil, na gnojiščih ali v
drugih vodotesnih objektih (v
nadaljnjem besedilu: skladišča za
živinska gnojila). Skladišča za
živinska
gnojila
morajo
biti
umeščena v prostor ter grajena in
upravljana tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in
onesnaženja vode ali tal. Biti
morajo vodotesna, stabilna in
odporna
proti
mehanskim,
toplotnim ali kemičnim vplivom.
Skladišča za živinska gnojila
morajo biti redno vzdrževana. Ob
poškodbah je treba živinska
gnojila ali bioplinsko gnojevko hitro
in varno uporabiti ali skladiščiti
drugje tako, da ne pride do
onesnaževanja vode ali tal.
(2) Pretočni kanali in cevovodi, ki
povezujejo hleve in skladišča za
živinska gnojila ali skladišča za
živinska gnojila med seboj, morajo
biti vodotesni, stabilni, nepremični
in odporni proti mehanskim,

prečnimi ozelenjenimi pasovi,
ki preprečujejo odplavljanje
gnojil, ali
 med njivo in površinsko vodo
mora biti najmanj 15 m širok
pas zemljišča, porasel z
zeleno odejo ali drugimi
kmetijskimi rastlinami, ali
 njiva mora biti obdelana
prečno na strmino ali
 njiva mora biti čez zimo
prekrita z zeleno odejo.
9. Na priobalnih zemljiščih v
tlorisni širini 15 m od meje brega
voda 1. reda in 5 m od voda 2.
reda je prepovedan vnos gnojil

12088 /

11. člen
(4) Ob vodotokih je prepovedan
vnos gnojil na priobalnih zemljiščih
v tlorisni širini, določeni z
zakonom, ki ureja vode.

prekrita z zeleno odejo.
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toplotnim ali kemičnim vplivom.
Pretočni kanali in cevovodi morajo
biti
redno
vzdrževani.
Pri
poškodbah kanala ali cevovoda
pretakanje tekočih organskih gnojil
ni dovoljeno.
(12) Ne glede na prvi in peti
odstavek tega člena se lahko
perutninski gnoj z nastiljem
skladišči na kmetijskem zemljišču
v uporabi do največ šest mesecev
z obvezno menjavo lokacije vsako
leto, če:
- gre za gnoj iz talne reje,
- gnoj vsebuje več kot 400 g suhe
snovi na kg,
- se gnoj nalaga v kup, katerega
skupna prostornina je enaka ali
manjša kot 30 m3,
- je kup v celoti prekrit z
nepoškodovano
vodoodporno
folijo, ki mora segati čez vznožje
kupa najmanj 1 m v vse smeri, da
ne pride do zatekanja vode pod
folijo,
- je folija obtežena ali kako
drugače pritrjena k tlom, da je
onemogočeno razkritje zaradi
vetra,
- je kup oblikovan in prekrit
najpozneje v štirih dneh od
začetka dovažanja gnoja,
- je kup oblikovan tako, da se na
foliji, s katero je prekrit, ne nabira
deževnica,
- je kup oddaljen od stoječih ali
tekočih voda najmanj 25 m,
- je kup oddaljen več kot 100 m od
objekta za zajem pitne vode, ki je
vključen v sistem javne oskrbe s
pitno vodo, če za območje okoli
tega
objekta
ni
določen
vodovarstveni režim,
- kup leži neposredno ob hlevu ali
je od naselja oddaljen več kot 300
m in
- kup ni na strmem zemljišču, na
poplavnem zemljišču ali zemljišču,
na katerem lahko zastaja voda.

6
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11. Kmetijsko gospodarstvo ima
zadostne skladiščne zmogljivosti
za živinska gnojila in bioplinsko
gnojevko.

1
do vključno
5 % manjša
zmogljivost

3
več kot 5
%
do
vključno
50
%
manjša
zmogljivos
t

Št.

97 / 11. 12. 2015

7

5
več kot 50 %
manjša
zmogljivost
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12. člen
(3) Zmogljivost skladišča za
živinska
gnojila
mora
biti
prilagojena številu in vrsti živali na
kmetijskem gospodarstvu in mora
zagotavljati skladiščne zmogljivosti
za
najmanj
šestmesečno
skladiščenje. Najmanjše potrebne
zmogljivosti skladišč za živinska
gnojila so določene v preglednici 3
iz Priloge 1 te uredbe. Če
kmetijsko
gospodarstvo
nima
dovolj velikega skladišča za
živinska gnojila, lahko manjkajoče
zmogljivosti najame, kar mora biti
izkazano z najemno pogodbo.
(4) Če se na kmetijskem
gospodarstvu uporabljajo različni
načini zbiranja živinskih gnojil, se
najmanjše potrebne zmogljivosti
skladišč za živinska gnojila, ki so
določene v preglednici 3 iz Priloge
1 te uredbe, ustrezno preračunajo.
Če se različni načini zbiranja
živinskih gnojil uporabljajo za
različne vrste ali kategorije rejnih
živali, se potrebe po zmogljivostih
za gnojevko, gnojnico ali hlevski
gnoj računajo za vsako vrsto ali
kategorijo živali posebej in se na
koncu seštejejo. Če se izločki iste
kategorije živali zbirajo na različne
načine (npr. gnojevka na hodniku
ob krmilni mizi in globoki nastil na
ležalnem prostoru), potem mora
kombinacija
vseh
načinov
skladiščenja
živinskih
gnojil
zadostiti potrebnim zmogljivostim
iz preglednice 3 iz Priloge 1 te
uredbe.
(7) Pri reji na globokem nastilu se
hlevski gnoj lahko skladišči tudi v

(14) Določbe prvega in drugega
odstavka tega člena se uporabljajo
tudi za skladiščenje tekočih
organskih gnojil, četudi ta ne
vsebujejo živinskih gnojil.
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Št.

12.a člen
(1) Določbe prejšnjega člena se ne

hlevu. V tem primeru se zahtevana
zmogljivost skladišč za živinska
gnojila iz tretjega odstavka tega
člena zmanjša za prostornino
skladišča v hlevu.
(8) Pri reji živali, ki se pasejo osem
mesecev ali več, ni treba
zagotavljati
skladiščnih
zmogljivosti,
ki
jih
določa
preglednica 3 iz Priloge 1 te
uredbe. V tem primeru je treba za
vsak mesec bivanja živali v hlevu
zagotoviti četrtino zmogljivosti, ki
so določene v preglednici 3 iz
Priloge 1 te uredbe.
(9) Skladišče za gnojnico ali
gnojevko ni potrebno, če zaradi
posebnih
načinov
reje
in
skladiščenja gnoja z nastilom
gnojevka ali gnojnica ne nastajata.
(10) Ne glede na določbe tretjega
odstavka tega člena mora biti
zagotovljena
najmanj
šestina
zmogljivosti skladišč za živinska
gnojila, ki so določene v
preglednici 3 iz Priloge 1 te
uredbe, če kmetijsko gospodarstvo
živinska gnojila predeluje in jih v
različnih oblikah prodaja na trgu ali
če živinska gnojila odstranjuje po
predpisih, ki urejajo ravnanje z
odpadki, kar mora biti izkazano z
evidenčnimi listi ali drugimi
knjigovodskimi listinami, iz katerih
mora biti razvidna tudi količina
predelanih, prodanih ali drugače
odstranjenih živinskih gnojil.
(11) Ne glede na določbe tretjega
odstavka tega člena je na območju
katastrskih občin iz Priloge 2 te
uredbe treba zagotoviti skladiščne
zmogljivosti za najmanj štiri
mesece, kar pomeni dve tretjini
skladiščnih zmogljivosti, kakor so
določene v preglednici 3 iz Priloge
1 te uredbe.«.
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uporabljajo
za
kmetijska
gospodarstva, na katerih skupna
letna količina dušika iz živinskih
gnojil ne presega 150 kg in na
katerih letna količina dušika iz
živinskih gnojil, ki ga prispevajo
posamezne vrste in kategorije
rejnih živali, ne presegajo:
– 120 kg dušika pri govedu,
drobnici in konjih,
– 60 kg dušika pri prašičih in
– 20 kg dušika pri perutnini in
kuncih.
(2) Ne glede na določbe
prejšnjega odstavka mora biti
skladiščenje
živinskih
gnojil
urejeno tako, da je preprečeno
izlivanje, izpiranje ali odtekanje
izcedkov gnojnice ali izcedkov
hlevskega gnoja v površinske ali
podzemne vode ali okolje.
(3) Določbe tega člena se ne
uporabljajo za načine reje z
zbiranjem gnojevke.«.
12. člen
(5) Uležan hlevski gnoj se lahko
začasno odloži na kmetijskem
zemljišču v uporabi, ki ni nagnjeno
k površinskim vodam, vendar ne
dlje kakor dva meseca z obvezno
menjavo lokacije vsako leto.
Začasno shranjevanje uležanega
hlevskega gnoja mora biti od
tekočih ali stoječih voda oddaljeno
najmanj 25 m.
(6) Začasno odlaganje uležanega
hlevskega gnoja je prepovedano v
razdalji 100 m od objekta za zajem
pitne vode, ki je vključen v sistem
javne oskrbe s pitno vodo, če za
območje okoli tega objekta ni
določen vodovarstveni režim.
(12) Ne glede na prvi in peti
odstavek tega člena se lahko
perutninski gnoj z nastiljem
skladišči na kmetijskem zemljišču
v uporabi do največ šest mesecev
z obvezno menjavo lokacije vsako
leto, če:
12. Uležan hlevski gnoj se lahko
začasno odloži na kmetijskem
zemljišču v uporabi tako, da se
vode ne onesnažujejo.

3

12092 /
Št.
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5
na
vodovarstve
nem
območju
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- gre za gnoj iz talne reje,
- gnoj vsebuje več kot 400 g suhe
snovi na kg,
- se gnoj nalaga v kup, katerega
skupna prostornina je enaka ali
manjša kot 30 m3,
- je kup v celoti prekrit z
nepoškodovano
vodoodporno
folijo, ki mora segati čez vznožje
kupa najmanj 1 m v vse smeri, da
ne pride do zatekanja vode pod
folijo,
- je folija obtežena ali kako
drugače pritrjena k tlom, da je
onemogočeno razkritje zaradi
vetra,
- je kup oblikovan in prekrit
najpozneje v štirih dneh od
začetka dovažanja gnoja,
- je kup oblikovan tako, da se na
foliji, s katero je prekrit, ne nabira
deževnica,
- je kup oddaljen od stoječih ali
tekočih voda najmanj 25 m,
- je kup oddaljen več kot 100 m od
objekta za zajem pitne vode, ki je
vključen v sistem javne oskrbe s
pitno vodo, če za območje okoli
tega
objekta
ni
določen
vodovarstveni režim,
- kup leži neposredno ob hlevu ali
je od naselja oddaljen več kot 300
m in
- kup ni na strmem zemljišču, na
poplavnem zemljišču ali zemljišču,
na katerem lahko zastaja voda.
(13) Prostornina skladišč za
perutninski gnoj z nastiljem, ki so
urejena v skladu z zahtevami iz
prejšnjega odstavka, se upošteva
pri
preverjanju
najmanjših
potrebnih zmogljivosti skladišč za
živinska gnojila, kot jih določa tretji
odstavek tega člena.
5. člen
(1) Na območju iz 3. člena te
uredbe letni vnos dušika iz
živinskih gnojil ne sme presegati
170 kg N/ha kmetijskih zemljišč v
13. Na kmetijskem gospodarstvu
letni vnos dušika iz živinskih gnojil
ne presega 170 kg N/ha kmetijskih
površin.

1
do vključno
5
%
presežka

3
več kot 5
%
do
vključno
20
%

Št.

10

5
več kot 20 %
presežka
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6.a člen
(1) Kmetijsko gospodarstvo, ki
uporablja kupljena ali izven
lastnega
kmetijskega
gospodarstva pridobljena živinska
ali druga organska gnojila, mora
količino kupljenega ali izven
lastnega
kmetijskega
gospodarstva pridobljenega gnojila
izkazati na obrazcu iz tretjega
odstavka prejšnjega člena.

3

6člen
(3) Količina oddanih, prodanih ali
na drug način
odstranjenih
živinskih gnojil mora biti izkazana
na obrazcu iz Priloge 3 te uredbe,
pri čemer mora biti obrazec
izpolnjen vsakič na dan oddaje
živinskega gnojila.

14. Kmetijsko gospodarstvo, ki
oddaja, prodaja ali drugače
odstranjuje živinska gnojila ali
uporablja kupljena ali zunaj
lastnega
kmetijskega
gospodarstva
pridobljena
organska gnojila, ima za oddajo,
nakup ali prejem organskih gnojil
izpolnjen Obrazec za oddajo in
prejem živinskih gnojil iz priloge 3
Uredbe o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov.

presežka

uporabi na ravni kmetijskega
gospodarstva.
6. člen
(1) Kmetijsko gospodarstvo, na
katerem nastajajo živinska gnojila
v količinah, ki presegajo dovoljeni
letni vnos dušika iz prvega
odstavka prejšnjega člena, mora
zagotoviti:
– oddajo presežkov živinskih gnojil
drugim uporabnikom kmetijskih
zemljišč,
– predelavo presežkov živinskih
gnojil in njihovo prodajo na trgu v
različnih oblikah ali
– ravnanje s presežki živinskih
gnojil v skladu s predpisi, ki urejajo
odpadke, in s predpisi, ki urejajo
ravnanje z živalskimi stranskimi
proizvodi.
(2) Količina oddanega, prodanega
ali na drug način odstranjenega
dušika iz živinskih gnojil se
izračuna na podlagi vsebnosti
dušika v živinskih gnojilih iz
preglednice 2 Priloge 1 te uredbe
ali na podlagi analize dušika v teh
gnojilih.

Stran
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Vodenje evidence v skladu s
Prilogo 4 te uredbe je obvezno za

1
se ne vodi
sproti in v
skladu
s
predpisi

1
do vključno
5
%
presežka

16. Letni vnos dušika iz organskih
gnojil na posamezno enoto rabe
kmetijskih površin ne presega 250
kg N/ha.
17.Nosilec
kmetijskega
gospodarstva
vodi
evidenco
uporabe organskih in mineralnih
gnojil v skladu s Prilogo 4 te
uredbe.

1
do vključno
5
%
presežka

15. Skupni letni vnos dušika pri
gnojenju
posameznih
vrst
kmetijskih rastlin ne presega
predpisanih mejnih vrednosti, ki so
navedene v preglednici 4 iz
Priloge 1 Uredbe o varstvu voda
pred
onesnaževanjem
iz
kmetijskih virov.

3
več kot 5
%
do
vključno
20
%
presežka
3
se ne vodi

3
več kot 5
%
do
vključno
20
%
presežka

12

5
več kot 20 %
presežka

5
več kot 20 %
presežka

Št.

13. člen
(3) Letni vnos dušika iz živinskih
gnojil na posamezno enoto rabe
kmetijskih zemljišč se izračuna na
podlagi
vsebnosti
dušika
v
živinskih gnojilih iz preglednice 2 iz
Priloge 1 te uredbe ali na podlagi
analize dušika v teh gnojilih.

13. člen
(1) Gnojila je treba uporabljati v
skladu s potrebami rastlin. Te se
določijo na podlagi pričakovanih
pridelkov, tipov tal, razmer v tleh,
podnebnih razmer, rabe zemljišč
in drugih pridelovalnih razmer. Ob
upoštevanju navedenih dejavnikov
mejna vrednost vnosa dušika v tla
na
posamezno
enoto
rabe
kmetijskih zemljišč pri gnojenju
posameznih vrst kmetijskih rastlin
ne
sme
presegati
mejnih
vrednosti, ki so navedene v
preglednici 4 iz Priloge 1 te
uredbe.
Mejne vrednosti vnosa dušika v tla
ali na tla predstavljajo količino
dušika, ki ga za posamezne
rastline
z
upoštevanjem
pričakovanih
pridelkov
lahko
vnesemo v tla v obliki mineralnih in
organskih gnojil. Če se pričakuje
manjši pridelek od navedenega iz
preglednice 4 Priloge 1 te uredbe,
je treba odmerke dušika zmanjšati
skladno s potrebami rastlin po
dušiku. Če se pričakuje večji
pridelek
od
navedenega
iz
preglednice 4 Priloge 1 te uredbe,
se odmerki dušika lahko povečajo
skladno s potrebami rastlin po
dušiku, pri čemer mora imeti
kmetijsko gospodarstvo obvezno
izdelan gnojilni načrt.
13. člen
(2) Letni vnos dušika iz organskih
gnojil na posamezno enoto rabe
kmetijskih
zemljišč
ne sme
presegati 250 kg N/ha.
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(4) Kmetijsko gospodarstvo, na
katerem letni vnos dušika iz
živinskih
gnojil
iz
drugega
odstavka 5. člena te uredbe
presega 350 kg N/leto, hkrati pa
letna obremenitev z živinskimi
gnojili presega 140 kg N/ha
kmetijske zemlje v uporabi, mora
voditi podatke o uporabi živinskih
gnojil v pisni obliki. Podatki morajo
vsebovati seznam enot rabe
kmetijskih zemljišč, gnojenih z
živinskimi gnojili, ter količino, čas
in vrsto uporabljenih gnojil.

vse
nosilce
kmetijskih
gospodarstev, pri katerih letni vnos
dušika iz živinskih gnojil presega
350 kg N/leto, hkrati pa letna
obremenitev z živinskimi gnojili
presega 140 kg N/ha kmetijskih
površin.

13

Stran

12096 /
Št.
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14. člen
(1) Mineralna in organska gnojila
morajo biti po površini, ki se gnoji,
raztrošena
enakomerno.
Pri
prevozu in gnojenju je treba
preprečiti
nenadzorovano
raztrošanje gnojil in gnojenje zunaj
predvidenega območja gnojenja.
(2) Za gnojenje z mineralnimi
gnojili je dovoljeno uporabljati
široke trosilnike, metalne trosilnike
z vrtečo enojno ali dvojno ploščo
(centrifugalni ploščni trosilniki),
metalne trosilnike z nihajno cevjo,
pnevmatične trosilnike, trosilnike s
polžastim
transporterjem
in
naprave za tekoče gnojenje. Za
gnojenje s hlevskim gnojem in
drugimi netekočimi organskimi
gnojili je dovoljeno uporabljati
trosilnike s trosilno napravo s
horizontalnimi
ali
vertikalnimi
trosilnimi valji, trosilnike s trosilno
napravo z vrtečo ploščo in
trosilnike z bočno izmetalno
napravo. Za gnojenje s tekočimi
organskimi gnojili je dovoljeno
uporabljati cisterne z razpršilno
ploščo, cisterne z razpršilnim
topom, cisterne za nanašanje
tekočih organskih gnojil v pasovih
(vlečene cevi in vlečene sani),
cisterne za plitev vnos tekočih
organskih gnojil v tla z odprtimi
režami ali z zapiranjem rež in
cisterne za globok vnos tekočih
organskih gnojil v tla. Poleg cistern
je dovoljeno za gnojenje s tekočimi
organskimi gnojili uporabljati tudi
naprave s priključkom na cevi za
18. Mineralna in organska gnojila
so po površini, ki se gnoji,
enakomerno
nanešena.
Pri
prevozu
in
gnojenju
ni
nenadzorovanega raztrosa gnojil
in gnojenja zunaj predvidenega
območja gnojenja.
3
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distribucijo
tekočih
organskih
gnojil.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek
je za gnojenje z mineralnimi in
organskimi gnojili dovoljen tudi
ročni raztros.
(4) Naprave za gnojenje ne smejo
imeti poškodovanih tistih delov, ki
lahko vplivajo na enakomernost
raztrosa,
zagotavljati
morajo
pravilne odmerke in njihovo
porazdelitev ter čim manjše izgube
pri vnosu.

15

Stran
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Vzpostavitev varovalnih pasov
ob vodotokih

Varovalni pasovi ob
vodotokih
Varovalni pasovi ob vodotokih so različno širok pas zemljišča, kjer
je prepovedana uporaba sredstev in gnojil, ki bi se s površine ali
podzemno lahko izlivala v vodotoke in ogrozila življenje v vodi ali
ob njej.
Varovalni pas je lahko zaraščen s travo, divje rastočimi rastlinami,
grmovjem ali drevesi, lahko pa se obdeluje. Biti mora vzdrževan v
skladu z dobro kmetijsko prakso.

SMERNICE

19. Varovalni pasovi ob
vodotokih morajo biti
vzpostavljeni

ZAHTEVE

Za
uporabo
vode
za
namakanje
je
potrebno
dovoljenje,
kar
pomeni
ravnanje v skladu s postopki
za dodelitev dovoljenja

Vodno dovoljenje

Voda je splošna dobrina, zato je treba z njo ravnati
gospodarno. Njena razpoložljivost vpliva na rastline in
živali. Zaradi ohranjanja vode za njihovo osnovno
preživetje je potrebno za vsako rabo vode ustrezno z
Zakonom o vodah predpisano dovoljenje. Za uporabo
kapnice vodno dovoljenje ni potrebno.

SMERNICE

20. Vodno dovoljenje za
namakanje
kmetijskih
površin mora biti izdano.

ZAHTEVE

S
3

T

L

3

S

T

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL

L

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL

16

Št.

1
Varovalni pasovi v okviru dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč morajo na ranljivih območjih, določenih v skladu s členom 3(2) Direktive 91/676/EGS, in zunaj njih izpolnjevati vsaj zahteve v zvezi s
pogoji za vnos gnojil v tla blizu vodotokov, navedene v točki A.4 Priloge II k Direktivi 91/676/EGS, ki jih je treba uporabljati v skladu z delovnimi programi, ki jih države članice določijo v skladu s členom 5(4)
Direktive 91/676/EGS.

UKREP

NAČIN DELOVANJA

DKOS 2: VODNO DOVOLJENJE ZA NAMAKANJE
Kadar je za uporabo vode za namakanje potrebno dovoljenje, je treba ravnati v skladu s postopki za dodelitev dovoljenja

UKREP

NAČIN DELOVANJA

DKOS 1: VAROVALNI PASOVI OB VODOTOKIH
1
Vzpostavitev varovalnih pasov vzdolž vodotokov
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UKREP

Preprečevanje neposrednih
izpustov škodljivih snovi iz
kmetijskih virov v podzemne
vode.

NAČIN DELOVANJA

Zaščita podzemne vode
pred onesnaževanjem.
Prepoved
neposrednega
izpusta v podzemno vodo in
ukrepi za preprečevanje
posrednega onesnaževanja
podzemnih voda z izpustom
v tla in pronicanjem skozi tla
nevarnih snovi, navedenih v
Prilogi k Direktivi 80/68/EGS
v različici, ki je veljala na
zadnji dan njene veljavnosti,
kar
zadeva
kmetijsko
dejavnost.

L

T
5
na
vodovarstveni
h območjih

5
pravnomočna
odločba

S
3

3

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL

17

Št.

21.
Na
kmetijskem
gospodarstvu je preprečen
izpust
ali
pronicanje
nevarnih snovi s seznamov I
in II, ki sta sestavni del
Direktive Sveta 80/68/EGS.
v podtalnico
22.
Na
kmetijskem
gospodarstvu ni izpustov
nevarnih snovi v okolje kot
posledice
kmetijske
dejavnosti.

ZAHTEVE

12100 /

Slovenija ima izdatne in sorazmerno dobro ohranjene
zaloge podzemne vode, iz katerih se oskrbuje okoli 97 %
prebivalcev.
Podzemne vode so pomembne tudi kot tehnološke vode za
industrijo ter v kmetijstvu za namakanje, vode iz globljih
vodonosnikov pa za zdraviliški turizem in kot mineralne
vode.
Za ohranitev dobrega stanja podzemnih voda je treba
preprečevati neposredne izpuste (za potrebe te uredbe iz
kmetijskih virov) škodljivih snovi v podtalnico.

SMERNICE

DKOS 3: ZAŠČITA PODTALNICE PRED ONESNAŽEVANJEM
Zaščita podtalnice pred onesnaževanjem: prepoved neposrednega izpusta v podtalnico in ukrepi za preprečevanje posrednega onesnaževanja podtalnice z izpustom v
tla in pronicanjem skozi tla nevarnih snovi, navedenih v Prilogi k Direktivi 80/68/EGS v različici, ki je veljala na zadnji dan njene veljavnosti, kar zadeva kmetijsko
dejavnost.

Stran
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Na kmetijskih površinah je
treba zagotavljati ustrezno
zalogo ogljika v tleh.

Minimalna talna odeja

Za zagotavljanje ustrezne zaloge ogljika v tleh in
preprečevanje erozije se zagotavlja pokritost tal z
rastlinami, strniščem ali zastirko v vegetacijskem obdobju.

SMERNICE

Pri obdelavi tal je treba
upoštevati
njihovo
razmočenost.
Globina
kolesnic na pretežnem delu
kmetijskeh površin ne sme
presegati 20 cm.

Kmetijske površine je treba
obdelovati tako, da bo
možnost erozije tal čim
manjša, in hkrati uporabljati
agrotehnične ukrepe, ki
zmanjšujejo njen učinek.

Minimalno
zemljišč,
specifične
omejitev
zemljiščih

upravljanje
ki
odraža
pogoje,
za
erozije
na

UKREP

NAČIN DELOVANJA

Dober gospodar na kmetijskih površinah pri rabi izvaja
najnujnejše ukrepe skladno z ustrezno tehnologijo, zlasti
tako da ne razvrednoti zemljišč (erozija, zbitost,
onesnaženje) z neustrezno tehnologijo.
Erozija tal je razpadanje in premeščanje talnih delcev
zaradi delovanja vode ali vetra na tla. Pri načrtovanju
varovanja tal pred erozijo je treba predvsem upoštevati
naklon kmetijskega zemljišča, njegovo izpostavljenost
vodni ali vetrni eroziji ter čas in način obdelave tal (poleg
preostalih dejavnikov). Z oranjem po plastnicah prečno na
naklon ob upoštevanju primernega časa precej preprečimo
vodno erozijo (ki je v naših krajih najpogostejša).
Zbitost tal je največkrat posledica čezmerne uporabe
kmetijskih strojev v neprimernem času. Občutljivost tal za
zbijanje se povečuje z večjim deležem gline v njih in
neustrezno setveno sestavo (monokulture in ozki
specializirani kolobarji). Pri preprečevanju nastajanja zbitih
tal se ob njihovem tipu upoštevajo tudi raba primernih
kmetijskih strojev v primernem stanju tal, kolobar, različna
in s potrebami rastlin usklajena globina oranja, občasno
globoko rahljanje in vzdrževanje drenaže.

SMERNICE

DKOS 5: MINIMALNO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠČ (EROZIJA)
Minimalno upravljanje zemljišč, ki odraža specifične pogoje, za omejitev erozije na zemljiščih

UKREP

NAČIN DELOVANJA

GLAVNA ZADEVA: Prst in zaloga ogljika
DKOS 4: MINIMALNA TALNA ODEJA
Minimalna talna odeja

26. Na pretežnem delu
kmetijskih površin ni očitnih
sledi zaradi neprimerne
uporabe mehanizacije.

24. Ohranjanje teras zaradi
zaščite pred erozijo.
25. Na kmetijskih površinah
z rabo njiva, ki imajo srednji
naklon 20 % ali več, je treba
med 15. novembrom in 15.
februarjem upoštevati vsaj
enega od teh ukrepov:
– ali oranje po plastnicah
– ali ohraniti strnišče
– ali poskrbeti za ozelenitev.

ZAHTEVE

23.
Talna
odeja
na
kmetijskih površinah se
vzdržuje
v
skladu
z
običajnimi
načini
kmetovanja.

ZAHTEVE
S
3

T

L

3

3

3

S

T

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL

L

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL

18

Uradni list Republike Slovenije
Št.

97 / 11. 12. 2015 /
Stran

12101

Obvezen
je
ustrezen
kolobar kot je določen v
drugem odstavku 4. člena
Pravilnika o integriranem
varstvu
rastlin
pred
škodljivimi
organizmi
(Uradni list. RS, št. 43/2014,
z dne 13. 6. 2014).

Vzdrževanje ravni vsebnosti
organskih snovi v prsti z
ustreznimi
praksami,
vključno
s
prepovedjo
sežiganja ornih strnišč,
razen zaradi zdravstvenega
varstva rastlin
Dober gospodar na kmetijskih površinah pri rabi izvaja
najnujnejše ukrepe skladno z ustrezno tehnologijo, zlasti
tako da: zagotavlja ohranitev ali izboljševanje rodovitnosti
tal z ustreznim načinom rabe.
Pri pridelavi kmetijskih rastlin na njivah se mora izvajati
ustrezen kolobar na najmanj 50 % njivskih površin. Kot
ustrezen kolobar se šteje vsak kolobar, ki ustreza izbrani
tehnologiji pridelave, in kot takega lahko štejemo dvoletni
kolobar, priporočljiv pa je triletni. Koruza na vseh njivskih
površinah gospodarstva se lahko v monokulturi prideluje
največ tri leta. Trave, travno-deteljne mešanice in deteljnotravne mešanice na njivah del kolobarja in so lahko na
istem zemljišču več kot tri leta. Praha, podsevki in dosevki
se štejejo kot kolobarni členi.
Delež organske snovi in humusa v tleh je posledica
delovanja podnebja in rastlinja na matično podlago.
Razgradnja organskih ostankov in biokemični procesi v
tleh so najpomembnejši za rodovitnost in stabilnost talnega
ekosistema. Gospodarjenje z organsko snovjo v tleh je
pomembno za preprečevanje erozije in drugih slabih
vplivov na tla (slabšanje strukture, sposobnost za
zadrževanje vode), še posebno če so plitva, lahka in
hidromorfna.
Za
načrtovanje
povečevanja
in/ali
vzdrževanja deleža organske snovi in humusa v tleh se
predvsem upoštevajo kolobar, zaoravanje žetvenih
ostankov, redna in uravnotežena uporaba živinskih gnojil
ali vključevanje metuljnic v kolobar.
Zahteva se nadzira na kraju samem in na podlagi pregleda
vsakoletnih zbirnih vlog oziroma drugih evidenc, ki jih hrani
kmet. Hranjenje drugih evidenc zaradi navzkrižne
skladnosti ni obvezno, je pa priporočljivo.
Žetveni ostanki so bogat vir organske snovi, ki je nujna za
rodovitnost tal. Vesten gospodar v skladu z dobro
kmetijsko prakso žetvene ostanke primerno obdela in jih
zaorje oziroma jih porabi za steljo živalim ter jo vrne tlom v
obliki hlevskega gnoja. Kot žetveni ostanki se štejejo
strnišča in slama po žetvi strnih žit, oljnic ali koruze za
zrnje .

SMERNICE

L

T
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28. Žetveni ostanki na ornih
strniščih se ne smejo kuriti.

27. V triletnem obdobju je
upoštevan ustrezen kolobar.

ZAHTEVE

12102 /

Žetveni ostanki na njivah se
ne smejo kuriti.

UKREP

NAČIN DELOVANJA

DKOS 6: VZDRŽEVANJE RAVNI VSEBNOSTI ORGANSKE SNOVI V TLEH
Vzdrževanje ravni vsebnosti organskih snovi v prsti z ustreznimi praksami, vključno s prepovedjo sežiganja ornih strnišč, razen zaradi zdravstvenega varstva rastlin

Stran
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Člen 4
1. Vrste iz Priloge I so predmet
posebnih ukrepov za ohranitev
njihovih habitatov, da se zagotovi
preživetje in razmnoževanje teh
vrst na njihovem območju
razširjenosti.
V zvezi s tem se upoštevajo:
(a) vrste, ki jim grozi izumrtje;
(b) vrste, občutljive na določene
spremembe v svojih habitatih;
(c) vrste, za katere se šteje, da so
redke, ker so njihove populacije
majhne ali pa so omejeno lokalno
razširjene;
(d) druge vrste, ki zahtevajo
posebno pozornost zaradi
posebne narave svojih habitatov.

Člen 3
1. Glede na zahteve iz člena 2
države članice sprejmejo potrebne
ukrepe za ohranitev, vzdrževanje
ali ponovno vzpostavitev zadostne
raznovrstnosti in površine
habitatov za vse vrste ptic iz člena
1.
2. Ohranjanje, vzdrževanje in
ponovno vzpostavljanje biotopov
in habitatov vključujejo zlasti
naslednje ukrepe:
(b) vzdrževanje in upravljanje
habitatov v skladu z ekološkimi
zahtevami na zavarovanih
območjih in izven njih;

Direktiva Sveta
2009/147 ES
Evropskega
parlamenta in
Sveta z dne 30.
novembra 2009 o
ohranjanju prosto
živečih ptic (UL L
št. 20 z dne 26.1.
2010, str. 7)

prvi odstavek 3.
člena, točka (b)
drugega odstavka
3. člena ter prvi,
drugi in četrti
odstavek 4. člena

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo
pri
navzkrižni
skladnosti

PREDPIS EU

GLAVNA ZADEVA: Biotska raznovrstnost
PZR 2: OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC

Uredba o posebnih varstvenih
območjih (območjih Natura 2000)
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04,
59/07, 43/08, 8/12 in 33/13, 35/13,
39/13 in 3/14)

Uredba o ekološko pomembnih
območjih
(Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in
99/13)

Uredba o zavarovanih prosto
živečih živalskih vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04, 109/04,
84/05, 115/07, 96/08, 36/09,
102/11 in 15/14)

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU
Na vseh območjih Natura
(območja iz Priloge 2, Poglavje 1
Uredbe o posebnih varstvenih
območjih (območja Natura 2000 –
ptice)) z varstvenimi cilji ohraniti
sedanji obseg ali povečati obseg
trajnih travnikov, kot so določeni v
9. členu te uredbe, ali ohraniti
obstoječe razmerje med gozdnimi
in travniškimi površinami, ali
ohraniti obstoječe ekološke
značilnosti ekstenzivno
obdelovanih travišč velja za vse
zavezance iz 3. člena te uredbe,
ki imajo v obdelavi (lasti ali
najemu) travniške površine, da
deleža teh površin ne smejo
zmanjšati na račun površin v
zaraščanju. Pretežni del
zemljišča mora biti nezaraščen.
Na vseh območjih Natura 2000 ptice z varstvenim ciljem ohraniti
sedanji delež ekstenzivnih
sadovnjakov (če ne izpolnjuje
prve in druge alineje tretjega
odstavka 25. člena Pravilnika o
registru kmetijskih gospodarstev)
velja za vse zavezance iz 3.
člena te uredbe, ki imajo v
obdelavi (lasti ali najemu) take
sadovnjake, da se površine ne
smejo zmanjšati na račun površin
v zaraščanju. Pretežni del
zemljišča mora biti nezaraščen.

IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS
na ravni kmetijskega gospodarstva

30. Zatravljene površine travniških
visokodebelnih sadovnjakov v
območju Natura 2000 - ptice so
vzdrževane vsaj enkrat letno,
najpozneje do 15. 10. tekočega
leta.

29. Travniške površine v območju
Natura 2000 - ptice so vzdrževane
vsaj enkrat letno, najpozneje do
15. 10. tekočega leta.

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

3
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Kot osnova za vrednotenje se
upoštevajo trendi in nihanja
populacijskih nivojev.
Države članice razvrstijo zlasti
ozemlja, ki so glede na število in
velikost najprimernejša, kot
posebna območja varstva za
ohranjanje teh vrst, upoštevaje
varstvene zahteve teh vrst na
geografskem območju morja in
kopnega, kjer se uporablja ta
direktiva.
2. Države članice sprejmejo
podobne ukrepe za redno
pojavljajoče se selitvene vrste, ki
niso navedene v Prilogi I,
upoštevaje njihovo potrebo po
varstvu na geografskem območju
morja in kopnega, kjer se
uporablja ta direktiva, kar zadeva
njihova območja za
razmnoževanje, goljenje in
prezimovanje ter počivališča na
njihovih selitvenih poteh. Države
članice zato posvetijo posebno
pozornost varovanju mokrišč ter
zlasti mokrišč mednarodnega
pomena.
4. V zvezi z območji varstva iz
odstavkov 1 in 2 države članice
sprejmejo primerne ukrepe, da ne
pride do onesnaženja ali
poslabšanja stanja habitatov ali
kakršnih koli motenj, ki v taki meri
vplivajo na ptice, da bi bilo to
pomembno glede na cilje tega
člena. Države članice si
prizadevajo, da ne bi prišlo do
onesnaženja ali poslabšanja
stanja habitatov tudi izven teh
območij varstva.
Na vseh območjih Natura 2000 –
ptice obrezovanje in redčenje
mejic nista dovoljeni od obdobja
olistanja mejice do 30. septembra,
razen na Primorskem, kjer nista
dovoljeni od 15. marca do 30.
septembra.
31. Izkrčitev z dovoljenjem in
obrezovanje ter redčenje mejic v
območju Natura 2000 - ptice samo
v dovoljenem času.

3
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Prvi in drugi
odstavek 6. člena

Člen 6

Direktiva Sveta
92/43/EGS z dne
21. maja 1992 o
ohranjanju
naravnih habitatov
ter prosto živečih
živalskih in
rastlinskih vrst (UL
L št. 206 z dne 22.
7. 1992, str. 7),
zadnjič
spremenjena z
Direktivo Sveta
2006/105/ES z dne
20. novembra 2006
(UL L št. 363 z dne
20. 12. 2006, str.
368)

2. Države članice storijo vse
potrebno, da na posebnih
ohranitvenih območjih preprečijo
slabšanje stanja naravnih
habitatov in habitatov vrst ter
vznemirjanje vrst, za katere so bila
območja določena, kolikor bi tako
vznemirjanje lahko pomembno
vplivalo na cilje te direktive.

1. Za posebna ohranitvena
območja države članice določijo
potrebne ohranitvene ukrepe, ki
po potrebi vključujejo ustrezne
načrte upravljanja, pripravljene
posebej za ta območja ali zajete v
drugih razvojnih načrtih, ter
ustrezne zakonske, upravne ali
pogodbene ukrepe, ki ustrezajo
ekološkim zahtevam naravnih
habitatnih tipov iz Priloge I in vrst
iz Priloge II na teh območjih.

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo
pri
navzkrižni
skladnosti

PREDPIS EU

Pravilnik o presoji sprejemljivosti
vplivov izvedbe planov in posegov
v naravo na varovana območja
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06,
38/10, 3/11)

Uredba o posebnih varstvenih
območjih (območjih Natura 2000)
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04,
59/07, 43/08, 8/12 in 33/13, 35/13,
39/13 in 3/14)

Uredba o ekološko pomembnih
območjih
(Uradni list RS, št. 48/04 in 33/13
in 99/13)

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU

Na vseh območjih Natura
(območja iz Priloge, Poglavje 2
Uredbe o posebnih varstvenih
območjih (območja Natura 2000 habitati)) z varstvenimi cilji ohraniti
sedanji obseg ali povečati obseg
trajnih travnikov, kot so določeni v
9. členu te uredbe, ali ohraniti
obstoječe razmerje med gozdnimi
in travniškimi površinami, ali
ohraniti obstoječe ekološke
značilnosti ekstenzivno
obdelovanih travišč velja za vse
zavezance iz 3. člena te uredbe, ki
imajo v obdelavi (lasti ali najemu)
travniške površine, da deleža teh
površin ne smejo zmanjšati na
račun površin v zaraščanju.
Pretežni del zemljišča mora biti
nezaraščen.
Tehnike obdelave zemljišča
morajo omogočati normalno
uspevanje habitatov – travnikov.
Agresivne tehnike košnje in/ali
mulčenja, ki poškodujejo travno
rušo na pretežnem delu površine
niso dovoljeni

IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS
na ravni kmetijskega gospodarstva

33. Košnja in/ali mulčenje
travniških površin v območju
Natura 2000 - habitati, ki
poškoduje travno rušo, ni
dovoljeno.

32. Travniške površine v območju
Natura 2000 - habitati so
vzdrževane vsaj enkrat letno,
najpozneje do 15. 10. tekočega
leta.

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

PZR 3: OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST

L
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Krajinske značilnosti na
kmetijskih površinah se
ohranja.

Ohranjanje
krajinskih
značilnosti,
vključno,
kadar je to ustrezno, z
živimi mejami, ribniki,
jarki, drevesi v vrsti,
skupini ali posamično,
omejki,
ozarami
in
terasami,
vključno
s
prepovedjo rezanja žive
meje in sekanja dreves v
času razmnoževanja in
vzreje mladičev pri ptičih
in ukrepi za odvračanje
invazivnih
tujerodnih
rastlinskih vrst.
35. Na pretežnem delu
kmetijskih površin ni
invazivnih tujerodnih vrst.

34. Na kmetijskih
površinah kmetijskega
gospodarstva se ohranjajo
krajinske značilnosti

ZAHTEVE

L

3

S
3

T

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
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Št.

Dober gospodar ohranja krajinske značilnosti na svojem
gospodarstvu. Pri tem upošteva Nacionalne smernice za krajinske
značilnosti, ki so objavljene na spletnem mestu Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvi in prehrano in v katerih so določeni posamezni
tipi krajinskih značilnosti in način njihovega vzdrževanja.
Invazivne tujerodne vrste se na kmetijskih površinah, ki so v obdelavi,
največkrat pojavljajo po robovih in na delih, ki so manj primerni za
kmetijsko pridelavo. Kmetje že obstoječe sestoje invazivnih tujerodnih
vrst s košnjo/pašo ali drugimi načini mehanske odstranitve vsaj
obvladujejo. Cilj je odstranjevanje in s tem preprečevanje širjenja
sestojev invazivnih tujerodnih vrst, saj so te prepoznane kot ena od
največjih groženj biotski pestrosti. Posebna pozornost bo namenjena
tudi ozaveščanju, kako lahko kmetje delujejo preventivno ter
preprečijo vnos in širjenje invazivnih tujerodnih vrst, saj gre v ožjem
pomenu besede »invazivka« za vrste, ki so lahko s človekovo
pomočjo prispele na novo območje in se tam tako udomačile, da s
svojim širjenjem povzročajo očitne spremembe v zgradbi ali delovanju
naravnih ekosistemov.
Seznam invazivnih tujerodnih vrst, na katere se zahteva nanaša:
 ambrozija/pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia)
 rudbekija/deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)
 kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)
 orjaška zlata rozga (Solidago gigantea)
 enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

SMERNICE

12106 /

Invazivne
tujerodne
rastline
se
redno
odstranjuje.

UKREP

NAČIN DELOVANJA

GLAVNA ZADEVA: Krajina, minimalna raven vzdrževanja
DKOS 7: OHRANJANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI
Ohranjanje krajinskih značilnosti, vključno, kadar je to ustrezno, z živimi mejami, ribniki, jarki, drevesi v vrsti, skupini ali posamično, omejki, ozarami in terasami,
vključno s prepovedjo rezanja žive meje in sekanja dreves v času razmnoževanja in vzreje mladičev pri ptičih in morda ukrepi za odvračanje invazivnih rastlinskih vrst
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Uredba (ES) št.
178/2002
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 28.
januarja 2002 o
določitvi
splošnih
načel in zahtevah
živilske
zakonodaje,
ustanovitvi
Evropske agencije
za varnost hrane in
postopkih,
ki
zadevajo
varnost
hrane (UL L št. 31 z
dne 1. 2. 2002, str.
1),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo (ES) št.
596/2009
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 18.
junija 2009 (UL L
št. 188 z dne 18. 7.
2009,
str.
14)
14. člen

PREDPIS EU

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
PREDPIS RS
IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
zahteve iz predpisov EU, ki se predpisi RS, ki povzemajo zahteve PREDPISOV RS
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti iz predpisov EU
izvajanje zahtev iz predpisov RS na
ravni kmetijskega gospodarstva
Zahteve veljajo za vse nosilce
Člen 14
Uredba se uporablja neposredno,
Zahteve glede varnosti živil
Dodatno: Pravilnik o določitvi dejavnosti primarne pridelave
1. Živila, ki niso varna, se ne smejo majhnih količin živil, pogojih za živil.
dajati v promet.
njihovo pridelavo ter o določitvi
pridelava
obsega
2. Šteje se, da živilo ni varno, če se nekaterih odstopanj za obrate na Primarna
smatra, da je:
področju živil živalskega izvora pridelavo, rejo ali gojenje primarnih
proizvodov, vključno z žetvijo,
(a) škodljivo za zdravje;
(Uradni list RS, št. 96/2014).
molžo in prirejo domačih živali pred
(b) neustrezno za prehrano ljudi.
zakolom.
3. Pri odločanju, ali je neko živilo
varno ali ni, se upoštevajo:
(a) običajni pogoji uporabe živila s
strani potrošnika in pri vsaki fazi
pridelave, predelave in distribucije;
ter
(b) informacije, ki jih je potrošnik
prejel, vključno z navedbami na
oznaki, ali druge informacije, ki so
običajno na voljo potrošniku o
preprečevanju posebnih neželenih
vplivov nekega živila ali skupine
živil na zdravje.
4. Pri odločanju, ali je živilo
škodljivo za zdravje, se upoštevajo:
(a) verjetni takojšni in/ali kratkoročni
in/ali dolgoročni učinki živila na
zdravje osebe, ki živilo uživa, pa
tudi na poznejše rodove;
(b) verjetni kumulativni toksični
učinki;
(c)
posebna
zdravstvena
preobčutljivost posebnih skupin
potrošnikov,
kadar
je
živilo
namenjeno tej skupini.

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih mora
izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor
36. Nosilec živilske dejavnosti ne
daje v promet primarnih proizvodov
živinorejske
ali
rastlinske
proizvodnje,
če
ugotovi
ali
utemeljeno sumi, da proizvodi niso
varni.

Za ta PZR se uporablja ta opredelitev:
– primarna proizvodnja – pridelava kmetijskih pridelkov in krme
– tržni pridelovalci – vsi pridelovalci kmetijski pridelkov ali krme, ki jih prodajajo kot hrano ali krmo končnim potrošnikom na lokalnih trgih

PZR 4: VARNOST ŽIVIL IN KRME

PODROČJE : Javno zdravje, zdravje živali in rastlin
Glavna zadeva: Varnost hrane

Št.
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Pravnomočna
odločba

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom
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Uredba se uporablja neposredno
Dodatne zahteve so predpisane v
Pravilnik o pogojih za zagotavljanje
varnosti krme (Uradni list RS, št.
58/11, 35/14) – 4. člen
4. člen
(pogoji za zagotavljanje varnosti
proizvodov za prehrano živali)
(1) Proizvodi za prehrano živali se

Zahteve veljajo za vse nosilce
dejavnosti primarne pridelave
krme. Zahteve, opisane v stolpcih 2
in 3, se preverjajo v celotni primarni
proizvodnji krme in v naslednjih z
njo
povezanih
postopkih:
(a) prevoz in skladiščenje primarnih
proizvodov ter ravnanje z njimi na
kraju
proizvodnje;

37. Nosilec dejavnosti poslovanja s
krmo ne daje v promet primarnih
proizvodov
živinorejske
ali
rastlinske proizvodnje namenjenih
za krmo, če ugotovi ali utemeljeno
sumi, da niso varni.

3
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Pravnomočna
odločba

5
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Uredba (ES) št.
178/2002
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 28.
januarja 2002 o
določitvi
splošnih
načel in zahtevah
živilske

5. Pri presoji, ali je neko živilo
neustrezno za prehrano ljudi, se
upošteva, ali je živilo nesprejemljivo
za prehrano ljudi glede na namen
uporabe zaradi onesnaženosti s
tujo snovjo ali kako drugače, ali
zaradi gnitja, kvarjenja ali razkroja.
6. Kadar je neko živilo, ki ni varno,
del serije, partije ali pošiljke živil
istega razreda ali poimenovanja, se
predpostavlja, da tudi vsa živila v tej
seriji, partiji ali pošiljki niso varna,
razen če po natančni presoji ni
nobenega dokaza, da preostanek
serije, partije ali pošiljke ni varen.
7. Za živilo, ki je v skladu s
posebnimi določbami Skupnosti, ki
urejajo varnost živil, se šteje, da je
varno, kolikor gre za vidike, ki so
zajeti s posebnimi določbami
Skupnosti.
8. Skladnost živila s posebnimi
določbami, ki veljajo za to živilo,
pristojnih organov ne ovira pri
sprejetju ustreznih ukrepov za
uvedbo omejitev pri dajanju živila v
promet ali pri zahtevi za umik živila
iz prometa, kadar obstaja utemeljen
sum, da kljub skladnosti z
navedenimi določbami, živilo ni
varno.
9. Kadar ni posebnih določb
Skupnosti, se šteje, da je živilo
varno, če je v skladu s posebnimi
določbami
živilske
zakonodaje
države članice, na ozemlju katere
se živilo trži, pri čemer se te
določbe sprejmejo in uporabljajo
brez poseganja v Pogodbo, zlasti v
člena 28 in 30 Pogodbe.
Člen 15
Zahteve glede varnosti krme
1. Krma, ki ni varna, se ne sme
dajati v promet ali se z njo krmiti
živali za pridobivanje hrane.
2. Šteje se, da krma ni varna za
namen uporabe, če se smatra:
— da škodljivo vpliva na zdravje
ljudi ali živali,
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zakonodaje,
ustanovitvi
Evropske agencije
za varnost hrane in
postopkih,
ki
zadevajo
varnost
hrane (UL L št. 31 z
dne 1. 2. 2002, str.
1),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo (ES) št.
596/2009
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 18.
junija 2009 (UL L
št. 188 z dne 18. 7.
2009,
str.
14)
15. člen

— če živilo, proizvedeno iz živali za
pridobivanje hrane, zaradi krme ni
varno za prehrano ljudi.
3. Kadar je krma, za katero je bilo
ugotovljeno, da ne izpolnjuje zahtev
za varnost krme, del serije, partije
ali pošiljke krme istega razreda ali
poimenovanja, se predpostavlja, da
tudi vsa krma v tej seriji, partiji ali
pošiljki ni varna, razen če po
natančnem preverjanju ni nobenega
dokaza, da preostanek serije,
partije ali pošiljke ne izpolnjuje
zahtev za varnost krme.
4. Šteje se, da je krma, ki je v
skladu s posebnimi določbami
Skupnosti o varnosti krme varna,
kolikor gre za vidike, ki so zajeti s
posebnimi določbami Skupnosti.
5. Skladnost krme s posebnimi
določbami, ki veljajo za to krmo,
pristojnih organov ne ovira pri
sprejetju ustreznih ukrepov za
uvedbo omejitev pri dajanju krme v
promet ali pri zahtevi za umik krme
iz prometa, kadar obstaja utemeljen
sum, da kljub skladnosti z
navedenimi določbami, krma ni
varna.
6. Kadar ni posebnih določb
Skupnosti, se šteje, da je krma
varna, če je v skladu s posebnimi
določbami zakonodaje o varnosti
krme države članice, na ozemlju
katere je krma v prometu, pri čemer
se take določbe sprejmejo in
uporabljajo brez poseganja v
Pogodbo, zlasti v člena 28 in 30
Pogodbe.

ne smejo dajati na trg, uporabljati
ali uvažati na ozemlje Republike
Slovenije, če:
vsebnost neželenih snovi presega
najvišjo dovoljeno mejno vrednost,
določeno v Prilogi I Direktive
2002/32/ES;
ne
ustrezajo
minimalnim
mikrobiološkim kriterijem iz Priloge,
ki je sestavni del tega pravilnika, ali
mikrobiološkim
kriterijem,
določenim s predpisi Unije, ali
se v njih ugotovijo snovi, za katere
ni predpisana najvišja dovoljena
mejna vsebnost, vendar pa ocena
tveganja, ki jo zagotovi Uprava
Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin (v nadaljnjem besedilu:
UVHVVR) ali Evropska Komisija,
potrdi tveganje za zdravje ljudi
oziroma živali ali za okolje.
(2) Proizvodi iz prejšnjega odstavka
niso varni v skladu s 15. členom
Uredbe (ES) 178/2002 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 28.
januarja 2002 o določitvi splošnih
načel
in
zahtevah
živilske
zakonodaje, ustanovitvi Evropske
agencije za varnost hrane in
postopkih, ki zadevajo varnost
hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002,
str. 1), zadnjič spremenjene 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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
178/2002/ES).

(b) prevoz primarnih proizvodov s
kraja
proizvodnje
v
obrat;
(c) mešanje krme za izključne
potrebe lastnega gospodarstva brez
uporabe dodatkov, razen dodatkov
za
siliranje;
(d) krmljenje živali, namenjenih za
proizvodnjo hrane za dajanje na trg.
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Uredba (ES) št.
178/2002
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 28.
januarja 2002 o
določitvi
splošnih
načel in zahtevah
živilske
zakonodaje,
ustanovitvi
Evropske agencije
za varnost hrane in
postopkih,
ki
zadevajo
varnost
hrane (UL L št. 31 z
dne 1. 2. 2002, str.
1),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo (ES) št.
596/2009
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 18.
junija 2009 (UL L
št. 188 z dne 18. 7.
2009,
str.
14)
prvi odstavek 17.
člena

17(1).
Člen Uredbe se uporabljajo neposredno,
Pristojnosti
1. Nosilci živilske dejavnosti in
dejavnosti proizvodnje krme v vseh
fazah pridelave, predelave in
distribucije v podjetjih pod njihovim
nadzorom zagotavljajo, da živila in
krma izpolnjujejo zahteve živilske
zakonodaje, ki veljajo za njihove
dejavnosti,
in
preverjajo
izpolnjevanje
teh
zahtev.
Za izvajanje tega člena je potrebno
za
živila
upoštevati
določbe
naslednjih
EU predpisov:
- Uredba
(ES)
št.
470/2009
Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 6. maja 2009 o določitvi
postopkov Skupnosti za določitev
mejnih
vrednosti
ostankov
farmakološko aktivnih snovi v živilih
živalskega izvora in razveljavitvi
Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in
spremembi Direktive 2001/82/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ter
Uredbe
(ES)
št.
726/2004
Evropskega parlamenta in Sveta
UL L 152, 16.6.2009, str. 11, 14.
člen in
- Priloga k Uredbi (ES) št. 37/2010,
Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z
dne 22. decembra 2009 o
farmakološko aktivnih snoveh in
njihovi razvrstitvi glede mejnih
vrednosti
ostankov
v
živilih
živalskega izvora (UL L 15,
20.1.2010,
str.
1)
zadnjič
spremenjena z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) št. 418/2014 z dne
24. aprila 2014
- Uredba
(ES)
št.
852/2004
Evropskega parlamenta in Sveta
(ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila
2004 o higieni živil (UL L št. 139 z
dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič
spremenjena z Uredbo (ES) št.
219/2009 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. marca 2009 (UL
L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 109):

Zahteve veljajo za vse nosilce
dejavnosti primarne pridelave
živil.
Nosilec dejavnosti mora pri primarni
proizvodnji živil živalskega izvora
zagotoviti, da primarni proizvodi
dani na trg ne vsebujejo ostankov
dovoljenih farmakološko aktivnih
snovi nad predpisanim MRL,
ostankov
nedovoljenih
in
prepovedanih
substanc.
Kot neskladna z zakonodajo
Skupnosti se smatrajo živila
živalskega izvora, ki vsebujejo
ostanke farmakološko aktivne snovi
in ki so razvrščena v skladu s
členom 14(2)(a), (b) ali (c) Uredbe
470/2009 ES, na raven, ki je višja
od
najvišje
mejne
vrednosti
ostankov, določene v skladu s to
uredbo; ali ki so razvrščene v
skladu in v skladu s Prilogo k
Uredbi (ES) 37/2010; ali ki niso
razvrščena v skladu s členom
14(2)(a), (b) ali (c) Uredbe (ES)
470/2009, razen v primerih, kjer je
za to snov določena referenčna
vrednost za ukrepe v skladu s to
uredbo in raven ostankov ni enaka
tej referenčni vrednosti za ukrepe
ali od nje ni višja.
Zahteva velja za vse nosilce
dejavnosti primarne pridelave
živil in krme.
Nosilec dejavnosti mora pri primarni
proizvodnji živil in krme zagotoviti,
da proizvodi iz Priloge I Uredbe
396/2005 ES od trenutka, ko so
dani na trg kot hrana ali krma ali se
z njimi krmi živali, ne vsebujejo
nobenih ostankov pesticidov, ki
presegajo
mejnih
vsebnosti
ostankov (MVO) za te proizvode,
določene 18. členu in Prilogah II in
III Uredbe 396/2005 ES.
Zahteva velja za vse nosilce
primarne pridelave živil in krme.
Ravnanje in skladiščenje odpadkov
in nevarnih snovi, ki nastajajo
3

3

3

38. Živila živalskega izvora ne
vsebujejo
ostankov
dovoljenih
farmakološko aktivnih snovi nad
predpisanim
MRL,
ostankov
nedovoljenih in prepovedanih snovi.

39. Krma oziroma živilo se ne daje
v promet kot hrana ali krma ali se z
njimi krmi živali, če presega mejne
vsebnosti ostankov pesticidov.

40. Z odpadki in nevarnimi snovmi
se ravna in se skladiščijo tako, da ni
možnosti, da pridejo v stik (ni
možnosti za onesnaženje) s krmo,
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člen 4(1) v povezavi z delom A
Priloge I (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8
(a, b, d, e), 9 (a, c));
- Uredba
(ES)
št.
853/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 29. aprila 2004 o posebnih
higienskih
pravilih
za
živila
živalskega izvora (UL L št. 139 z
dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič
spremenjena z Uredbo Komisije
(EU) št. 218/2014 z dne 7. marca
2014 o spremembi prilog k
uredbama (ES) št. 853/2004 in (ES)
št. 854/2004
Evropskega
parlamenta in Sveta ter k Uredbi
Komisije (ES) št. 2074/2005 (UL L
št. 69 z dne 8.3.2014, str. 95): člen
3(1) iv povezavi s Poglavjem I
oddelka IX Priloge III (I-1 b, c, d, e;
I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5;
II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a,
b)), poglavje 1 (1) oddelka X Priloge
III.
- UREDBA
EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN SVETA (ES) Št.
396/2005 z dne 23. februarja 2005
o mejnih vrednostih ostankov
pesticidov v ali na hrani in krmi
rastlinskega in živalskega izvora ter
o spremembi Direktive Sveta
91/414/EGS – 18 člen

44. Nosilec živilske dejavnosti
izvede
ukrepe,
odrejene
s
pravnomočno ureditveno odločbo,
ki jo izda uradni veterinar, v roku
določenem z odločbo.
45.
(MK)
Nosilec
živilske
dejavnosti
vodi
in
hrani
evidence/dokumente:
 dnevnik
veterinarskih
posegov,
 izsledke vseh laboratorijskih
preiskav vzorcev, odvzetih

43. Fitofarmacevtska sredstva in
biocide je treba uporabljati skladno
z navodili proizvajalca. Ni dovoljeno
uporabljati sredstev s pretečenim
rokom uporabe ali sredstev, za
katera se ugotovi, da so bila
neustrezno skladiščena, ali katerih
embalaža je bila poškodovana
zaradi
neustreznih
pogojev
skladiščenja in ravnanja.

Ob pojavu znakov, po katerih je
mogoče sumiti, da so živali zbolele,
jih
mora
nosilec
nemudoma
oskrbeti in po potrebi namestiti
ločeno od zdravih živali ter takoj
obvestiti
pristojno
veterinarsko
službo.
42. Nosilec živilske dejavnosti hrani
in uporablja dodatke h krmi in
veterinarska zdravila skladno z
zakonodajo, navodili proizvajalca
oziroma, v primeru veterinarskih
zdravil, v skladu z navodili
veterinarja.

41. Nosilec živilske dejavnosti mora
redno preverjati zdravstveno stanje
živali, pri tem mora posebno
pozornost nameniti dokupljenim
živalim.

živili ali živalmi.

1

3

3

3

3
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Nosilec živilske dejavnosti, ki redi
živali, prideluje ali lovi živali,
proizvaja
primarne
proizvode
živalskega izvora mora voditi
evidence o:
- vrsti in izvoru krme, ki jo dajejo
živalim *

Na kmetijskem gospodarstvu se
sprejmejo ustrezni ukrepi za
odpravo nepravilnosti, ugotovljenih
pri uradnem nadzoru.

Na kmetijskem gospodarstvu je
treba zagotoviti pravilno uporabo
dodatkov h krmi in zdravil za
uporabo v veterinarski medicini,
Zahteva velja za nosilca živilske
dejavnosti, ki redi živali, prideluje ali
lovi živali, proizvaja primarne
proizvode živalskega izvora.
Pravilna uporaba fitofarmacevtskih
sredstev in biocidov.
Zahteva velja za nosilca živilske
dejavnosti, ki proizvaja rastlinske
proizvode ali opravlja spravilo teh
proizvodov.

oziroma so prisotni na kmetijskem
gospodarstvu, se mora izvajati na
način, da se prepreči kontaminacija
primarnih proizvodov.
Na kmetijskem gospodarstvu je
potrebno zagotavljati:
primerno zdravstveno stanje živali,
namenjenih za proizvodnjo hrane
higiensko rokovanje s primarnimi
proizvodi
Zahteva velja za nosilca živilske
dejavnosti, ki redi živali, prideluje ali
lovi živali, proizvaja primarne
proizvode živalskega izvora
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ZDRAVSTVENE ZAHTEVE ZA
PROIZVODNJO
SUROVEGA
MLEKA
Surovo mleko in kolostrum morata
biti pridobljena od živali:
ki
so v dobrem splošnem
zdravstvenem stanju, ki ne kažejo
nobenih znakov bolezni, ki bi lahko
imela za posledico kontaminacijo
mleka in kolostruma, in še zlasti, ki
niso zbolele za okužbo genitalnih
poti, enteritisom z diarejo in vročino,
ali z vidnim vnetjem vimen;
ki nimajo nobenih ran na vimenih, ki
bi utegnile vplivati na mleko in

46. (MK) Nosilec živilske dejavnosti 1
vodi in hrani evidence/dokumente
o:
- kakršni
koli
uporabi
fitofarmacevtskih sredstev in
biocidov;
- izsledkih
vseh
analiz,
pomembnih za zdravje ljudi,
opravljenih na rastlinam odvzetih
vzorcih ali na drugih vzorcih,
odvzetih
za
diagnostične
namene.
47. Nosilec živilske dejavnosti
pridelave
surovega
mleka/kolostruma dnevno preverja
zdravstveno stanje živali, tako da:
 pred vsako molžo oceni splošno
počutje živali;
 preverja
prisotnost
pojava
nenormalnih vaginalnih izcedkov;
 preverja pojav morebitne hude
driske;
 pred vsako molžo preveri, ali je
prišlo do morebitnega vnetja
vimena (oteklina, prvi curki);
 preverja morebitni pojav ran na
vimenu;
Živalim se dajejo le dovoljene snovi
ali pripravki. Nosilec upošteva
karenco,
predpisano
za
te
proizvode ali snovi.





živalim, ali drugih vzorcev,
odvzetih
za
diagnostične
namene,
zapisnike
in
poročila
o
preverjanjih, opravljenih na
živalih
ali
proizvodih
živalskega izvora,
vrsti in izvoru krme, ki jo dajejo
živalim

Št.

* če surovine in krma niso
pridelane na KMG
Nosilec živilske dejavnosti, ki
proizvaja ali opravlja spravilo
rastlinskih proizvodov, mora voditi
evidenco o:
kakršnikoli
uporabi
fitofarmacevtskih
sredstev
in
biocidov;
- rezultatih vseh analiz, pomembnih
za zdravje ljudi, opravljenih na
rastlinam odvzetih vzorcih ali na
drugih
vzorcih,
odvzetih
za
diagnostične namene.
Naslednje zahteve veljajo le za
nosilce
živilske
dejavnosti
pridelave surovega mleka in/ali
kolostruma

zdravilih
za
uporabo
v
veterinarski medicini ali drugih
sredstvih,
danih
živalim,
datumih dajanja in karencah;
rezultatih
vseh
analiz,
pomembnih za zdravje ljudi,
opravljenih na živalim odvzetih
vzorcih ali na drugih vzorcih,
odvzetih
za
diagnostične
namene; in
vseh ustreznih poročilih o
preverjanjih, opravljenih na
živalih ali proizvodih živalskega
izvora.
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kolostrum
ki jim niso dajali nedovoljenih snovi
ali pripravkov in pri katerih ni bilo
nobene nezakonite uporabe v
smislu Direktive 96/23/ES;
pri katerih se po dajanju dovoljenih
proizvodov ali snovi upošteva
karenca,
predpisana
za
te
proizvode ali snovi.
STATUS
ŽIVALI
GLEDE
BRUCELOZE IN LEVKOZE
Še zlasti je treba glede bruceloze
mleko / kolostrum pridobiti od:
(i) krav ali bivolov, ki spadajo k
čredi in v smislu Direktive
64/432/EGS (28) nimajo ali uradno
nimajo
bruceloze;
(ii) ovc ali koz, ki spadajo h
gospodarstvu in so v smislu
Direktive 91/68/EGS (29) nimajo ali
uradno nimajo bruceloze; ali
(iii) ženskih živali drugih vrst, ki v
primeru
vrst,
dovzetnih
za
brucelozo, spadajo k čredam, ki se
v okviru odobrenega kontrolnega
programa pristojnega organa redno
pregledujejo glede te bolezni.
Glede tuberkuloze je treba surovo
mleko in kolostrum pridobiti od:
(i) krav ali bivolov, ki spadajo k
čredi in so v smislu Direktive
64/432/EGS
uradno
nimajo
tuberkuloze;
ali
(ii) ženskih živali drugih vrst, ki v
primeru vrst, ki so dovzetnih za
tuberkulozo, spadajo k čredam, ki
se v okviru odobrenega kontrolnega
programa pristojnega organa redno
pregledujejo glede te bolezni.
(c) Če se koze redijo skupaj s
kravami, morajo biti te koze
pregledane
in
testirane
na
tuberkulozo.
Vendar se surovo mleko živali, ki ne
izpolnjujejo zahtev iz točke 2, sme
uporabiti z odobritvijo pristojnega
organa:
(a) kadar gre za krave ali bivole, ki
ne pokažejo pozitivne reakcije na
48. Nosilec živilske dejavnosti
pridelave
surovega
mleka
/
kolostruma izvede vse odrejene
ukrepe, ki jih z odločbo, naloži
uradni veterinar in se nanašajo na
zdravstveni
status
živali
in
proizvode teh živali v povezavi z
brucelozo in/ali tuberkulozo.
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teste na tuberkulozo ali brucelozo
niti nobenih znakov teh bolezni,
potem ko je bilo mleko toplotno
obdelano, tako da je pokazalo
negativno reakcijo na test alkalne
fosfataze;
(b) kadar gre za koze ali ovce, ki ne
pokažejo pozitivne reakcije na teste
na brucelozo ali so bile cepljene
proti brucelozi kot del odobrenega
programa izkoreninjenja in ki ne
kažejo znakov te bolezni, bodisi:
(i) za izdelavo sira z zorenjem
najmanj dveh mesecev bodisi
(ii) kadar je mleko tako toplotno
obdelano,
da
testi
pokažejo
negativno reakcijo na test alkalne
fosfataze;
in
(c) kadar gre za ženske živali
drugih vrst, ki ne pokažejo pozitivne
reakcije na teste na tuberkulozo ali
brucelozo niti nobenih znakov teh
bolezni, temveč spadajo k čredi, pri
kateri je bila ugotovljena bruceloza
ali tuberkuloza v okviru pregledov iz
točke 2(a)(iii) ali 2(b)(ii), potem ko je
bilo mleko toplotno obdelano tako,
da je bila zagotovljena njegova
neoporečnost.
Surovo mleko in kolostrum živali, ki
ne izpolnjujejo ustreznih zahtev
točk 1 do 3, zlasti živali, ki kažejo
posamično pozitivno reakcijo na
profilaktične teste na tuberkulozo ali
brucelozo skladno z Direktivo
64/432/EGS
in
Direktivo
91/68/EGS, se ne smeta uporabljati
za prehrano ljudi.
Živali, ki so inficirane ali obstaja
utemeljeni sum, da so inficirane s
tuberkulozo ali brucelozo, je treba
osamiti, tako da se prepreči
škodljivi učinek na mleko in
kolostrum drugih živali.
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49. Nosilec živilske dejavnosti
pridelave
surovega
mleka/kolostruma zagotovi:
 uporabo
ustrezne
molzne
opreme,
ki
preprečuje
onesnaženje
mleka
in/ali
kolostruma;
 ločen prostor za skladiščenje in
hlajenje mleka in/ali kolostruma;
 zaščito pred škodljivci (učinkovito
tesnjenje vrat, zaščitna mreža na
oknih, po potrebi uporaba vab in
pasti, …);
 uporabo gladkih in pralnih površin
iz netoksičnega materiala;
 najmanj enkrat dnevno čiščenje
in razkuževanje opreme in posod
(cistern) za mleko.

50. Nosilec živilske dejavnosti
pridelave
surovega
mleka/kolostruma zagotovi:
 čiščenje seskov in vimena pred
Molzenje se mora izvršiti pod
vsako molžo;
higienskimi
pogoji,
ki
zlasti  da so zdravljene živali v karenci
zagotavljajo:
ustrezno označene in/ali ločene
da so seski, vimena in sosednji deli
od drugih živali. Te živali se, če

HIGIENSKI
PREDPISI
ZA
GOSPODARSTVA
S
PROIZVODNJO
MLEKA
IN
KOLOSTRUMA
Zahteve za prostore in opremo
1. Molzna oprema in prostori, kjer
se mleko in kolostrum skladiščita,
obdelujeta ali ohlajujeta, morajo biti
locirani in izdelani tako, da se omeji
nevarnost kontaminacije mleka in
kolostruma.
2. Prostori za skladiščenje mleka in
kolostruma morajo biti zaščiteni
pred mrčesom, morajo biti ustrezno
ločeni od prostorov, v katerih so
nastanjene živali, in, kadar morajo
biti izpolnjene zahteve glede
hlajenja surovega mleka, imeti
ustrezno hladilno opremo.
3. Površine opreme, ki pridejo v stik
z mlekom in kolostrumom (posode,
vsebniki, cisterne itd., namenjene
za molžo, zbiranje ali prevoz), se
morajo z lahkoto čistiti ter po
potrebi dezinficirati in ohranjati v
dobrem stanju. To zahteva uporabo
gladkih, pralnih in netoksičnih
materialov.
4. Po uporabi se morajo takšne
površine očistiti in po potrebi
dezinficirati. Po vsaki poti ali po
vsaki seriji poti, kadar je čas med
raztovarjanjem
in
naslednjo
ponovno napolnitvijo zelo kratek,
ampak v vseh primerih vsaj enkrat
na dan, je treba vsebnike in
cisterne, ki se uporabljajo za prevoz
surovega mleka in kolostruma,
očistiti in dezinficirati na ustrezen
način,
preden
se
ponovno
uporabijo.
HIGIENA
MED
MOLŽO,
ZBIRANJEM IN TRANSPORTOM
MLEKA
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17(1).
Člen
KRMA
Pristojnosti
1. Nosilci živilske dejavnosti in
dejavnosti proizvodnje krme v vseh
fazah pridelave, predelave in
distribucije v podjetjih pod njihovim
nadzorom zagotavljajo, da živila in
krma izpolnjujejo zahteve živilske
zakonodaje, ki veljajo za njihove

52.
(MK)
Nosilec
dejavnosti 1
poslovanja s krmo upošteva
izsledke
vseh
laboratorijskih
preiskav vzorcev iz primarnih
proizvodov ali drugih vzorcev, ki so
pomembni za varnost krme.

33
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Za izvajanje tega člena je potrebno
za
krmo
upoštevati
določbe
naslednjih nacionalnih predpisov:
Pravilnik o registraciji in odobritvi
obratov nosilcev dejavnosti na
področju krme (Uradni list RS, št.

Uredbe se uporabljajo neposredno

3

Št.

51. Nosilec živilske dejavnosti
pridelave jajc zagotovi, da so jajca
po znesenju nameščena v prostor,
v katerem je omogočena njihova
zaščita pred onesnaženjem, udarci,
vlago, neprijetnimi vonjavami in
neposrednim
vplivom
sončnih
žarkov.

jih je treba molsti, molzejo ločeno
od drugih po končani molži živali,
ki niso zdravljene;
 takojšnje hlajenja mleka na
največ 8 C pri dnevnem zbiranju
ali na največ 6 C, če zbiranje
mleka ne poteka dnevno, razen
če se mleko predela dve uri po
molži ali pa je višja temperatura
potrebna
zaradi
tehnoloških
vzrokov, povezanih s proizvodnjo
določenih mlečnih proizvodov (v
ta namen mora biti izdana
odločba uradnega veterinarja).

12116 /

Uredba (ES) št.
178/2002
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 28.
januarja 2002 o
določitvi
splošnih
načel in zahtevah
živilske

čisti, preden se začne molzenje;
da se živali, ki lahko zaradi
zdravljenja prenesejo ostanke v
mleko in kolostrum, identificirajo, ter
da se mleko in kolostrum, ki se
pridobita od takih živali pred
potekom predpisane karence, ne
uporabljata za prehrano ljudi; in
Neposredno po molzenju je treba
mleko in kolostrum hraniti v čistem
prostoru,
načrtovanem
in
opremljenem tako, da se prepreči
kontaminacija.
Mleko in/ali kolostrum morata biti
takoj po molži ohlajena na
temperaturo, ki ni višja od 8°C v
primeru dnevnega zbiranja, ali na
temperaturo, ki ni višja od 6°C, če
zbiranje ne poteka dnevno;
Nosilcem živilske dejavnosti ni
treba upoštevati temperaturnih
zahtev iz prejšnje alineje, če mleko
izpolnjuje merila glede SŠMO in
somatskih celic in:
(a) se predela v dveh urah po molži;
ali
(b) je potrebna višja temperatura
zaradi
tehnoloških
vzrokov,
povezanih s proizvodnjo določenih
mlečnih proizvodov, in pristojni
organ dodeli ustrezno dovoljenje.
Naslednje zahteve veljajo le za
nosilce
živilske
dejavnosti
pridelave
jajc
Jajca se morajo hraniti čista, suha,
brez tujega vonja, učinkovito
zaščitena pred udarci in pred
neposrednimi sončnimi žarki v
prostorih proizvajalca in do prodaje
potrošniku
Zahteve veljajo za vse nosilce
dejavnosti primarne pridelave
krme
Nosilci dejavnosti poslovanja s
krmo upoštevajo rezultate vseh
ustreznih analiz, izvedenih na
vzorcih, odvzetih iz primarnih
proizvodov, ali drugih vzorcih, ki so
pomembni za varnost krme.

Stran
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zakonodaje,
ustanovitvi
Evropske agencije
za varnost hrane in
postopkih,
ki
zadevajo
varnost
hrane (UL L št. 31 z
dne 1. 2. 2002, str.
1),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo (ES) št.
596/2009
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 18.
junija 2009 (UL L
št. 188 z dne 18. 7.
2009,
str.
14)
prvi odstavek 17.
člena

dejavnosti,
in
preverjajo
izpolnjevanje
teh
zahtev.
Za izvajanje tega člena je potrebno
za
krmo
upoštevati
določbe
naslednjih EU predpisov:
Uredba Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12.
januarja 2005 o zahtevah glede
higiene krme (UL L št. 35 z dne 8.
2.
2005,
str.
1),
zadnjič
spremenjena z Uredbo Komisije
(EU) št. 225/2012 z dne 15. marca
2012 (UL L št. 77 z dne 16. 3. 2012,
str. 1): člen 5(1) in del A Priloge I (I4 e, g; II-2 a, b, e). , člen 5(5) in
Priloga III (1,2) člen 5(6)

50/15)
Pravilnik o registraciji in odobritvi
obratov na področju živil (Uradni list
RS, št. 96/14)

* če surovine in krma niso
pridelane na KMG
Zahteve veljajo za vse nosilce
dejavnosti primarne pridelave
krme
in
za
vse
nosilce
dejavnosti, ki krmijo živali
Shranjevanje
Krmo je treba shranjevati ločeno od
kemičnih
sredstev
in
drugih
proizvodov, ki se ne smejo
uporabljati za živalsko krmo.
Semena (tretirana) je treba pravilno
hraniti tako, da niso dosegljiva
živalim.
Medicirana krma in nemedicirana
krma za različne kategorije ali vrste
živali se shranjuje tako, da se
zmanjša tveganje krmljenja živali, ki
jim taka krma ni namenjena.
Zahteve veljajo za vse nosilce
dejavnosti primarne pridelave
krme
in
za
vse
nosilce
dejavnosti, ki krmijo živali
2.
Distribucija
Sistem distribucije krme na kmetiji
mora zagotoviti, da je prava krma
poslana na pravo namembno
mesto.
Med
distribucijo
in
krmljenjem se s krmo ravna na
način, ki zagotavlja, da ne pride do
kontaminacije
iz
onesnaženih
skladiščnih območij in opreme.
Nemedicirana krma se obravnava
ločeno od medicirane krme, zato da
se
prepreči
kontaminacija.

Zahteve veljajo za vse nosilce
dejavnosti primarne pridelave
krme
Nosilci dejavnosti poslovanja s
krmo morajo zlasti voditi evidence
o:
(a) morebitni uporabi proizvodov za
zaščito
rastlin
in
biocidov;
(b) uporabi genetsko spremenjenih
semen;
(e) viru in količini vseh surovin za
krmo ter namembnem kraju in
količini vse proizvedene krme,*

55. Sistem distribucije krme na
kmetiji mora zagotoviti, da je prava
krma poslana na pravo namembno
mesto in da se med distribucijo na
kmetiji krma ne onesnaži.

Kemična
sredstva,
tretirana
semena, fitofarmacevtska sredstva,
biocidi in veterinarska zdravila ter
medicirana krma se morajo hraniti
na
varnem
in
ne
smejo
nenačrtovano priti v stik s krmo,
živili ali živalmi.

54. Zagotovljena je ustrezna
higiena skladiščenja krme.

53.
(MK)
Nosilec
dejavnosti 1
poslovanja s krmo vodi in hrani
evidence/dokumente o:
 morebitni uporabi proizvodov za
zaščito rastlin in biocidov;
 uporabi gensko spremenjenih
semen.
 viru in količini vseh surovin za
krmo ter namembnem kraju in
količini vse proizvedene krme

3

3

Št.

34

Pravnomočna
odločba

5

Pravnomočna
odločba
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3

35

Pravnomočna
odločba

5

Št.

57. (MK) Nosilec živilske dejavnosti 1
in/ali nosilec poslovanja s krmo
razpolaga s podatki o izvoru rejnih
živali in vseh snovi ki jih uporablja
pri proizvodnji živil, viru in količini
vseh surovin za krmo ter s podatki
komu je dobavil živila ali krmo.

56. Nosilci dejavnosti nabavljajo
krmo samo iz obratov, ki so
registrirani ali odobreni pri pristojnih
organih, razen če se registracija v
skladu z Uredbo 183/2005 ES ne
zahteva.
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Uredba (ES) št.
178/2002
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 28.
januarja 2002 o
določitvi
splošnih
načel in zahtevah
živilske
zakonodaje,
ustanovitvi
Evropske agencije
za varnost hrane in
postopkih,
ki
zadevajo
varnost
hrane (UL L št. 31 z
dne 1. 2. 2002, str.
1),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo (ES) št.
596/2009
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 18.
junija 2009 (UL L
št. 188 z dne 18. 7.
2009,
str.
14)
18. člen

Vozila za prevoz krme na kmetiji in
oprema za krmljenje se periodično
čistijo, zlasti kadar se uporabijo za
dostavo in distribucijo medicirane
krme
Zahteve veljajo za vse nosilce
dejavnosti, ki krmijo živali
Uredba (ES) št. 183/2005, člen
5(6);
Člen 5:
6. Nosilci dejavnosti poslovanja s
krmo in kmetje pridobivajo in
uporabljajo krmo samo iz obratov,
ki so registrirani in/ali odobreni v
skladu s to uredbo
18.
člen Uredba se uporablja neposredno Zahteve glede sledljivosti iz 18.
Sledljivost
člena veljajo za vse nosilce
dejavnosti primarne pridelave
1. Za vsa živila, krmo, živali za
živil in krme
pridobivanje hrane in vse druge
Sledljivost
živil
in
krme:
snovi, namenjene uporabi ali za
katere se pričakuje, da se bodo
Nosilci živilske dejavnosti in nosilci
uporabile v živilih ali krmi, se
poslovanja s krmo vzpostavijo
zagotovi sledljivost v vseh fazah
sisteme in postopke za določitev
pridelave, predelave in distribucije.
dobaviteljev živali, krme in snovi za
2. Nosilcem živilske dejavnosti in
katere se pričakuje, da se bodo
dejavnosti proizvodnje krme mora
uporabile v živilih ali krmi
biti omogočeno določiti vsako
in prejemnikov njihovih proizvodov.
osebo, ki jim je dobavila živilo,
krmo, žival za pridobivanje hrane ali
Podatki o sledljivosti morajo biti na
snov, namenjeno uporabi ali za
voljo pristojnim organom na njihovo
katero se pričakuje, da se bo
zahtevo.
uporabila v živilu ali krmi.
Nosilci dejavnosti zato vzpostavijo
Izjema
glede
zagotavljanja
sisteme in postopke, ki omogočajo
sledljivosti velja za lastno krmo, za
sporočanje teh informacij pristojnim
katero nosilcu ni treba zagotavljati
organom na njihovo zahtevo.
podatkov o obsegu pridelave in
3. Nosilci živilske dejavnosti in
površinah na katerih je bila
dejavnosti
proizvodnje
krme
pridelana in za živila, ki jih nosilec
vzpostavijo sisteme in postopke za
dobavi
neposredno
končnemu
določitev
podjetij,
prejemnikov
potrošniku.
njihovih proizvodov. Te podatke
dajo na voljo pristojnim organom na
Nosilec živilske dejavnosti ni dolžan
njihovo
zahtevo.
zagotavljati
podatkov
o
tem
4. Živila in krma, ki se dajejo v
kateremu končnemu potrošniku je
promet ali se bodo verjetno dajali v
dobavil živilo.
promet v Skupnosti, se ustrezno
označijo ali opredelijo za lažjo
Nosilcu poslovanja s krmo morajo
sledljivost z ustrezno dokumentacijo
zagotavljati podatke i viru in količini
ali
informacijami
skladno
z
vseh surovin za krmo vključno z
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Uredba (ES) št.
178/2002
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 28.
januarja 2002 o
določitvi
splošnih
načel in zahtevah
živilske
zakonodaje,
ustanovitvi
Evropske agencije
za varnost hrane in
postopkih,
ki
zadevajo
varnost
hrane (UL L št. 31 z
dne 1. 2. 2002, str.
1),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo (ES) št.
596/2009
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 18.
junija 2009 (UL L
št. 188 z dne 18. 7.
2009,
str.
14)
19. člen

zahtevami

posebnih

19.
člen Uredba se uporablja neposredno.
Odgovornosti za živila: nosilci
živilske
dejavnosti
1. Če nosilec živilske dejavnosti
presodi ali utemeljeno meni, da
živilo, ki ga je uvozil, pridelal,
predelal, proizvedel ali distribuiral,
ni v skladu z zahtevami varnosti
živil, takoj sproži postopke za umik
zadevnega živila iz prometa, če
živilo ni več pod neposrednim
nadzorom tega začetnega nosilca
živilske dejavnosti, ter o tem obvesti
pristojne organe. Če je proizvod
morda že lahko v rokah potrošnika,
nosilec
živilske
dejavnosti
učinkovito in natančno obvesti
potrošnike o razlogih za umik živila
in po potrebi odpokliče že
dobavljene izdelke, če drugi ukrepi
ne zadoščajo za doseganje visoke
ravni
varovanja
zdravja.
3. Nosilec živilske dejavnosti mora
takoj obvestiti pristojne organe, če
presodi ali utemeljeno meni, da
živilo, ki ga je dal v promet, lahko
škodi
zdravju
ljudi.
Nosilci
dejavnosti
obvestijo
pristojne
organe o ukrepih, sprejetih za
preprečevanje
tveganja
za
končnega potrošnika, in nikomur ne
preprečujejo ali ga odvračajo od
sodelovanja s pristojnimi organi v
skladu z nacionalno zakonodajo in
pravno prakso, kadar to lahko
prepreči, zmanjša ali odpravi
tveganje, povezano z živilom.
4. Nosilci živilske dejavnosti
sodelujejo s pristojnimi organi pri
sprejetih ukrepih za preprečevanje
ali
zmanjševanje
tveganja,
povezanega z živilom, ki ga
dobavljajo ali so ga dobavili.

ustreznimi
določb.
Zahteve 19. člena veljajo za vse
nosilce
dejavnosti
primarne
pridelave živil
Nosilec dejavnosti proizvodnje živil:
zagotovi umik oziroma odpoklic
živila
natančno obvesti potrošnike o
razlogih za umik živila in po potrebi
odpokliče že dobavljene izdelke
obvesti pristojni organ o nevarnem
živilu in
sodeluje s pristojnimi organi

doma pridelano krmo.
58. Nosilec živilske dejavnosti ob
sumu ali ugotovitvi, da njegovo
živilo ni varno, sprejme ustrezne
ukrepe (obveščanje kupcev, umik in
odpoklic) in obvesti o tem pristojne
organe (npr. o pozitivnem izvidu
notranje kontrole).

3

Št.

36

Pravnomočna
odločba
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Uredba (ES) št.
178/2002
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 28.
januarja 2002 o
določitvi
splošnih
načel in zahtevah
živilske
zakonodaje,
ustanovitvi
Evropske agencije
za varnost hrane in
postopkih,
ki
zadevajo
varnost
hrane (UL L št. 31 z
dne 1. 2. 2002, str.
1),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo (ES) št.
596/2009
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 18.
junija 2009 (UL L
št. 188 z dne 18. 7.
2009,
str.
14)
20. člen

20.
člen Uredba se uporablja neposredno. Zahteve 20. člena veljajo za vse
Odgovornosti za krmo: nosilci
nosilce
dejavnosti
primarne
dejavnosti proizvodnje krme
pridelave krme.
1. Če nosilec dejavnosti proizvodnje
Nosilec dejavnosti na področju
krme presodi ali utemeljeno meni,
krme:
da krma, ki jo je uvozil, pridelal,
učinkovito in natančno obvesti
predelal, proizvedel ali distribuiral,
uporabnike krme o vzroku za njen
ne izpolnjuje zahtev varnosti krme,
umik in odpoklic,zagotovi umik
takoj sproži postopke za umik
oziroma odpoklic krme obvesti
zadevne krme s trga in o tem
pristojni organ o nevarni krmi in
obvesti pristojne organe. V teh
sodeluje s pristojnimi organi pri
okoliščinah ali v primeru člena
ukrepih, sprejetih za preprečevanje
15(3), tj. kadar serija, partija ali
ali
zmanjševanje
tveganja,
pošiljka ne izpolnjuje zahtev
povezanega s krmo.
varnosti krme, se ta krma uniči, če
pristojni organ ne določi drugače.
Nosilec dejavnosti učinkovito in
natančno obvesti uporabnike krme
o vzroku za njen umik in po potrebi
odpokliče že dobavljene izdelke, če
drugi ukrepi ne zadoščajo za
doseganje visoke ravni varovanja
zdravja.
3. Nosilec dejavnosti proizvodnje
krme mora takoj obvestiti pristojne
organe, če presodi ali utemeljeno
meni, da krma, ki jo je dal v promet,
ne izpolnjuje zahtev varnosti krme.
Pristojne organe obvesti o sprejetih
ukrepih za preprečitev tveganja pri
uporabi take krme in nikomur ne
preprečuje ali ga odvrača od
sodelovanja s pristojnimi organi v
skladu z nacionalno zakonodajo in
pravno prakso, kadar to lahko
prepreči, zmanjša ali odpravi
tveganje,
povezano
s
krmo.
4. Nosilci dejavnosti proizvodnje
krme sodelujejo s pristojnimi organi
pri
ukrepih,
sprejetih
za
preprečevanje ali zmanjševanje
tveganja, povezanega s krmo, ki jo
dobavljajo ali so jo dobavili.
59. Nosilec dejavnosti poslovanja s
krmo ob sumu ali ugotovitvi, da
njegova krma ni varna, sprejme
ustrezne
ukrepe
(obveščanje
kupcev, umik in odpoklic) in obvesti
o tem pristojne organe (npr. o
pozitivnem izvidu notranje kontrole).
3
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točke (a), (b), (d) in
(e) 3. člena ter 4.,
5. in 7. člen

Člen 3

Direktiva
Sveta
96/22/ES z dne 29.
aprila
1996
o
prepovedi uporabe
v
živinoreji
določenih snovi, ki
imajo hormonalno
ali
tirostatično
delovanje, in betaagonistov ter o
razveljavitvi direktiv
81/602/EGS,
88/146/EGS
in
88/299/EGS (UL L
št. 125 z dne 23. 5.
1996,
str.
3),
zadnjič
spremenjena
z
Direktivo
2008/97/ES
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 19.
novembra
2008
(UL L št. 318 z dne
28. 11. 2008, str. 9)

1. dajanje živalim na kmetiji, za terapevtske
namene testosterona in progesterona ter
derivatov, ki po absorpciji na mestu uporabe
hitro razpadejo v izhodne (starševske)
komponente. Zdravila za uporabo v veterinarski
medicini, ki se uporabljajo za zdravljenje,
morajo biti v skladu z zahtevami v prometu,
predpisanimi v Direktivi 81/851/EGS, in jih
lahko da samo veterinar, z injekcijo ali v obliki
nožničnih spiral pri zdravljenju disfunkcije
jajčnikov, ni pa dovoljeno dajanje zdravil v obliki
podkožnih vstavkov živalim na kmetiji, ki so bile
nedvoumno
identificirane.
Zdravljenje

Ne glede na člena 2 in 3 smejo države članice
dovoliti:

(d) dajanje na trg mesa živali iz točke (b);
(e) predelavo mesa iz točke (d).
Člen 4

(a) dajanje navedenih snovi farmskim živalim in
živalim iz ribogojstva, po kakršnih koli metodah;
(b)
— rejo, razen pod uradnim nadzorom, živali iz
točke (a) na gospodarstvu, in
— dajanje na trg ali v zakol za prehrano ljudi
farmskih živali, ki vsebujejo snovi iz Priloge II in
Priloge III ali v katerih je bila ugotovljena
prisotnost navedenih snovi, razen če je mogoče
dokazati, da so bile zadevne živali zdravljene v
skladu s členi 4, 5

Države članice prepovejo, za snovi iz Priloge II,
in začasno prepovejo, za snovi iz Priloge III:

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

PREDPIS EU

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom
L
S
T

3

3

62. Akvakulture ali meso živali, ki
je bilo obdelano s prepovedanimi
snovmi, se ne daje v promet in ne
predeluje.
63.
Samo
veterinar
daje
preparate, ki vsebujejo testosteron
in progesteron ter derivate.

Imetniki živali ne smejo dati v
promet
za
prehrano
ljudi
akvakultur, živali ali izdelkov iz
njih, če so bili obdelani s snovmi iz
prilog 1 ali priloge 2 pravilnika.
Prepovedan
je
promet
z
akvakulturami in mesom ter
predelava mesa živali, če so bile
obdelane s snovmi iz priloge 1 ali
priloge 2 pravilnika.
Samo veterinar sme živalim na
kmetiji za terapevtske namene
dajati testosteron in progesteron
ter derivate, ki po absorpciji na
kraju uporabe hitro razpadejo v
izhodne (starševske) sestavine.
Zdravila, ki vsebujejo aliltrenbolon
ali betaagoniste, sme dajati
kopitarjem in hišnim ljubljenčkom
le
veterinar
ali
oseba
z
neposredno
odgovornostjo
veterinarja.
Imetniki živali ne smejo imeti
zdravil za uporabo v veterinarski
medicini
z
vsebnostjo
betaagonistov,
ki
se
lahko
uporabijo za indukcijo tokolize.
Veterinar sme za zootehnično
uporabo pri farmskih živalih dajati
zdravila z estrogenim (razen
estradiola 17ß in njegovih estrom
podobnih derivatov), androgenim
ali gestagenim učinkovanjem, če

3

3

66. Imetnik živali daje snovi za
sinhronizacijo estrusa in pripravo
živali darovalk in prejemnic za
presaditev zarodkov samo z
neposrednim
dovoljenjem
veterinarja

3

65. Imetnik živali nima zdravil, ki
vsebujejo betaagoniste, ki se
lahko uporabijo za indukcijo
tokolize.

64. Le veterinar ali oseba z
neposredno
odgovornostjo
veterinarja daje kopitarjem oralna
zdravila, ki vsebujejo alil trenbolon
ali betaagoniste.

3

61. Živali, ki so bile obdelane s
prepovedanimi snovmi, se ne
dajejo v promet za prehrano ljudi.

Imetniki živali ne smejo uporabljati
snovi in pripravkov, ki vsebujejo
snovi iz prilog 1 in 2 pravilnika.

Pravilnik o prepovedi
uporabe
določenih
snovi s hormonskim
ali
tireostatskim
delovanjem in betaagonistov v živinoreji
(Uradni list RS, št.
4/09)

3

60. Upoštevana je prepoved
uporabe prepovedanih snovi pri
farmskih živalih ali akvakulturah.

IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS
na ravni kmetijskega gospodarstva

PREDPIS RS
predpisi
RS,
ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

38

Pravnomočna
odločba

5

Št.

Pravnomočna
odločba

5

Pravnomočna
odločba

5

Pravnomočna
odločba

5

Pravnomočna
odločba

5

Pravnomočna
odločba

Pravnomočna
odločba
5

5

Za te predpisane zahteve ravnanja se uporablja naslednja opredelitev:
– promet je komercialni premik živali in živalskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, živalskih proizvodov, krme in nekaterih sestavin za prodajo, vključno s ponujanjem za
prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali za plačilo, pa tudi prodaja, distribucija in druge oblike njihovega prenosa v EU.

PZR 5: ZDRAVSTVENO VARSTVO LJUDI IN ŽIVALI
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Ne glede na člen 3(a) in brez vpliva na člen 2
lahko države članice dovolijo dajanje farmskim

Člen 5

68. Imetnik živali ne daje živali,
namenjene
za
pleme,
in
plemenskih živali, ki jim je
veterinar dajal snovi s hormonskim

67. Imetnik živali nima zdravil za
uporabo v veterinarski medicini, ki
vsebujejo estradiol 17 ß ali
njegove estrom podobne derivate.

3

3

39

Pravnomočna
odločba

5

Pravnomočna
odločba

5

97 / 11. 12. 2015

Vendar pa je brez poseganja v določbe prvega
pododstavka
točke
2(ii)
prepovedano
zdravljenje živali za proizvodnjo, vključno s
plemenskimi živalmi, ki se ne uporabljajo več
za razplod.

Kmetom je prepovedano posedovanje zdravil
za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo
beta-agoniste, ki se lahko uporabljajo za
indukcijo pri zdravljenju tokolize.

Take snovi mora dajati veterinar, ali, pri
zdravilih za uporabo v veterinarski medicini,
navedenih pod (i), na njegovo neposredno
odgovornost; zdravljenje mora evidentirati
odgovorni veterinar, ki mora zabeležiti vsaj
podatke iz točke 1.

2. za terapevtske namene dajanje zdravil za
uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem
za promet, ki vsebujejo:
(i) alil trenbolon za peroralno uporabo ali betaagoniste kopitarjem, če se uporabljajo v skladu
z navodili proizvajalca;
(ii) beta-agoniste v obliki injekcije za sprožanje
tokolize pri kravah, ki se telijo.

Register mora biti na voljo pristojnemu organu,
če ga ta zahteva.

V zvezi z akvakulturami sme
veterinar dajati mladim ribam v
prvih treh mesecih življenja zaradi
spremembe spola zdravila za
uporabo v veterinarski medicini z
androgenim delovanjem, če imajo
dovoljenje za promet.

Št.

— identiteto zdravljenih živali.

imajo dovoljenje za promet in če
so živali jasno označene. Za
sinhronizacijo estrusa in pripravo
živali darovalk in prejemnic za
presaditev zarodkov lahko zdravila
daje tudi druga oseba, za katero je
neposredno odgovoren veterinar.
Veterinar
sme
v
zvezi
z
akvakulturo dajati mladim ribam v
prvih treh mesecih življenja zaradi
spremembe spola zdravila za
uporabo v veterinarski medicini z
androgenim delovanjem, če imajo
dovoljenje za promet.
Zootehnična uporaba zdravil z
estrogenim (razen estradiol 17 ß
in njegove estrom podobne
derivate),
androgenim
ali
gestagenim
učinkovanjem
je
prepovedana
pri
proizvodnih
živalih, vključno s plemenskimi
živalmi med pitanjem proti koncu
razplodnega obdobja.
Veterinar sme za zdravljenje
farmskih živali ob maceraciji ali
mumifikaciji plodu pri govedu ali
za zdravljenje piometre pri govedu
dati zdravila za uporabo v
veterinarski medicini, ki vsebujejo
estradiol 17 ß ali njegove estrom
podobne derivate v skladu z
Direktivo 2001/82/ES.
Veterinar sme za indukcijo estrusa
pri govedu, konjih, ovcah ali kozah
dati zdravila za uporabo v
veterinarski medicini, ki vsebujejo
estradiol 17 ß ali njegove estrom
podobne
derivate,
vendar
najpozneje do 14. oktobra 2006 in
v skladu z Direktivo 2001/82/ES.
Imetniki živali ne smejo imeti
zdravil za uporabo v veterinarski
medicini, ki vsebujejo estradiol 17
ß ali njegove estrom podobne
derivate.
Z živalmi, namenjenimi za pleme,
in plemenskimi živalmi proti koncu
njihovega razplodnega obdobja
življenja je promet dovoljen, če so

12122 /

— datum zdravljenja,

— vrsto zdravila za uporabo v veterinarski
medici, ki ima dovoljenje za promet, ki je bilo
uporabljeno,

— način zdravljenja,

identificiranih živali mora evidentirati odgovorni
veterinar. Zabeležiti mora vsaj naslednje
podatke v registru, ki je lahko register,
predpisan v Direktivi 81/851/EGS:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1. Za namene trgovine lahko države članice
dovolijo dajanje na trg živali, namenjenih za
pleme in plemenskih živali proti koncu
njihovega razplodnega obdobja življenja, ki so
bile v navedenem obdobju zdravljene v skladu
s členi 4, 5 in lahko dovolijo tudi za Skupnost
veljavno označevanje zdravstvene ustreznosti

bili upoštevani prej našteti pogoji.
Meso teh živali lahko dobi
veterinarsko oznako, če so
izpolnjeni pogoji iz 4., 5. ali 6.
člena pravilnika, upoštevana pa
mora biti karenca, določena v
dovoljenju za promet z zdravilom.
Promet z dragocenimi konji ter
posebno
dirkalnimi
in
tekmovalnimi konji, cirkuškimi
konji ali s konji, namenjenimi za
razplod ali razstave, vključno z
registriranimi kopitarji, ki jim je bilo
dano zdravilo za uporabo v
veterinarski medicini z vsebnostjo
aliltrenbolona ali betaagonistov v
skladu in za namene iz 4. člena
tega pravilnika, je dovoljen tudi
pred potekom karence, vendar
mora biti dokazano, da so
izpolnjeni vsi pogoji za dajanje v
promet in da sta v veterinarskem
spričevalu ali potnem listu, če
vsebuje veterinarsko spričevalo, ki
spremlja te živali, navedena datum
in vrsta zdravljenja.
Meso in izdelki živali, ki jim je bila
dana
snov
z
estrogenim,
androgenim
ali
gestagenim
učinkom ali so jim bili dani
betaagonisti v skladu s tem
pravilnikom, se ne smejo dajati v
promet za prehrano ljudi, razen če
je bilo živalim dano zdravilo za
uporabo v veterinarski medicini, ki
ima dovoljenje za promet, in če je
upoštevana karenca, preden so
bile zaklane.
70. Meso in izdelki živali, ki so jim
bile dane snovi z estrogenim,
androgenim
ali
gestagenim
učinkom ali betaagonisti, se ne
dajejo v promet za prehrano ljudi,
razen če je živali zdravil veterinar
in je upoštevana karenca, preden
so bile zaklane.

69. Imetnik živali skrbi, da
dragocene konje ter dirkalne in
tekmovalne konje ali konje,
namenjene
za
razplod
ali
razstave, vključno z registriranimi
kopitarji, ki jim je bilo dano zdravilo
za uporabo v veterinarski medicini
z vsebnostjo aliltrenbolona ali
betaagonistov,
spremlja
veterinarsko spričevalo ali potni
list s podatki o zdravljenju.

ali tireostatskim delovanjem in
betaagoniste,
v
promet
za
prehrano ljudi pred potekom
karence.

3

3

40

Pravnomočna
odločba

5

Pravnomočna
odločba

5

Št.

Člen 7

Vendar pa so prepovedani zootehnični ukrepi
pri živalih za proizvodnjo, in tudi v času pitanja
pri plemenskih živalih, ki se ne uporabljajo več
za razplod.

V primerih, predvidenih v tem členu, veterinar
napiše recept za enkratno uporabo, v katerem
opredeli zdravljenje oz. ukrepe in količino
potrebnega proizvoda ter evidentira predpisane
proizvode.

Pri vodnih živalih je dovoljeno, da se za
spremembo spola mladim ribam v prvih treh
mesecih življenja dajejo zdravila za uporabo v
veterinarski medicini, ki imajo androgeno
delovanje in ki imajo dovoljenje za promet v
skladu z določbami direktiv 81/851/EGS in
81/852/EGS.

Vendar pa lahko države članice dovolijo, da
sinhronizacijo estrusa in pripravo darovalk in
prejemnic za presajanje zarodka ne opravi
veterinar sam, temveč da se to opravi na
njegovo odgovornost.

živalim, za zootehnično uporabo, zdravil za
uporabo v veterinarski medicini z estrogenim
(razen estradiola 17ß in njegovih estrom
podobnih
derivatov),
androgenim
ali
gestagenim delovanjem, ki so dovoljena v
skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o
kodeksu Skupnosti v zvezi z zdravili za
uporabo v veterinarski medicini ( 14 ). Taka
zdravila za uporabo v veterinarski medicini
mora dajati odgovorni veterinar nedvoumno
identificiranim
živalim;
zdravljenje
mora
evidentirati odgovorni veterinar v skladu z
določbami točke 1 člena 4.
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Št.

2. Meso ali proizvodi živali, ki so jim bile dane
snovi z estrogenim, androgenim ali gestagenim
delovanjem ali beta-agonisti, v skladu s
farmakopejskimi določbami te direktive,
nesmejo biti dani v prodajo na trg za prehrano
ljudi, razen če so živali dobivale zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, ki izpolnjujejo
zahteve člena 6, in če je bila pred zakolom
živali upoštevana predpisana karenca.

Vendar pa je dovoljena trgovina z dragocenimi
konji in zlasti dirkalnimi in tekmovalnimi konji,
cirkuškimi konji in konji za vzrejo ali za
razstave, vključno z registriranimi kopitarji, ki so
jim bila za namene iz člena 4 dana zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo alil
trenbolon ali beta-agoniste, še pred koncem
karence zdravil za uporabo v veterinarski
medicini, če so izpolnjeni pogoji, ki urejajo
uporabo zdravil, in če sta na potrdilu o
zdravstvenem stanju ali na potnem listu, ki
spremlja živali, napisana vrsta in datum
zdravljenja.

mesa, pridobljenega od takih živali, če so
izpolnjeni pogoji, predpisani v členih 4, 5 in je
bila upoštevana karenca, določena v dovoljenju
za promet z zdravilom.

Stran
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Glavna zadeva: Identifikacija in registracija živali

Direktiva
Sveta
2008/71/ES z dne
15. julija 2008 o
identifikaciji
in
registraciji prašičev
(UL L št. 213 z dne
8. 8. 2008, str. 31)
3., 4. in 5. člen:

PREDPIS EU

Označitev živali

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo
pri
navzkrižni
skladnosti
Evidenca imetnikov rejnih živali
(EIRŽ)

Pravilnik
o
identifikaciji
in
registraciji prašičev (Uradni list
RS, št. 112/13)
Pravilnik o Evidenci imetnikov
rejnih živali in Evidenci rejnih živali
(Uradni list RS, št. 87/14)

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU

PZR 6: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA PRAŠIČEV
IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS
na ravni kmetijskega gospodarstva
Evidenca imetnikov rejnih živali
(EIRŽ) je seznam gospodarstev v
katerem so opredeljeni imetniki
živali v skladu s točko (a) prvega
odstavka 3. člena Direktive
2008/71/ES;
Izjema so gospodarstva, kjer se
naenkrat redi en prašič za lastno
domačo uporabo in kjer se žival ne
premika z gospodarstva. Tako
gospodarstvo
se
v
CRPš
evidentira na podlagi priglasitve
odhoda živali na to gospodarstvo.
Gospodarstva oziroma kmetijska
gospodarstva, ki so vpisana v
uradne evidence, ki se vodijo v
okviru uprave ali ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo, in iz
katerih je razvidno, da imetnik na
gospodarstvu redi prašiče, se v
EIRŽ vpišejo po uradni dolžnosti,
dolžnosti najpozneje v 30 dneh od
datuma vpisa podatka v omenjeno
uradno evidenco.
2. Živali je treba označiti čim prej
po rojstvu, vendar najpozneje pred
premikom z rojstnega na drugo
gospodarstvo.
3. Živali se označujejo z
namestitvijo ušesne znamke v
desno
uho,
lahko
tudi
s
tetoviranjem v desno uho ali na
desno stran hrbta tik za plečetom.
4. Če se označitev pri živalih
izgubi ali postane nečitljiva, se
žival na gospodarstvu, na katerem
je bilo to opaženo, nemudoma
označi na novo. Uporabi se
identifikacijska oznaka, ki se
uporablja na gospodarstvu, na
katerem se žival označuje.
72. Označitev živali
(v skupno število živali se štejejo
samo tiste, ki morajo biti označene
v skladu s predpisi – in sicer
najpozneje,
preden
zapustijo
gospodarstvo).

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor
71. Imetnik je vpisan v EIRŽ kot
imetnik prašičev.

3
Več
kot
20%
do
vključno 50
%,neoznač
enih živali

42

5
več kot 50
%
neoznačeni
h živali

Št.

11 ali več
živali
na
KMG

1
do vključno
20
%
neoznačeni
h živali,

do
vključno
10 živali na
KMG

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom
L
S
T
3
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Sporočanje premikov prašičev
Spremni identifikacijski dokument

prašičev

na

74. Premiki se sporočajo v CRPš,
kot je predpisano
(največje število zamujenih dni
priglasitve premika med vsemi
premiki
na
gospodarstvu
v
obdobju, določenem s predpisom,
ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike).

73.
Register
gospodarstvu.

1
nad 14 do
vključno 60
zamujenih
dni

(MK)
do vključno
14
zamujenih
dni

1
se ne vodi
sproti in v
skladu
s
predpisi

3
nad
60
zamujenih
dni

43

več kot 30
%
neoznačeni
h živali

Št.

5. Vsak imetnik prašičev, razen
prevoznikov,
mora
sproti
dopolnjevati RPG.
6. Iz RPG morajo biti razvidni
trenutni stalež živali, kronološko
vodeni zapisi o prihodih živali na
gospodarstvo in odhodih z njega
ter o ponovnih označitvah živali.
7. Vse spremembe morajo biti
redno vpisane v CRPš, najpozneje
v sedmih dneh.
8. Vsak imetnik prašičev mora v
CRPš sporočati podatke o odhodih
živali z gospodarstva in prihodih
nanj najpozneje v sedmih dneh po
premiku živali.
9. Žival mora v Republiki Sloveniji
spremljati dokument (spremni list)
z izpolnjenimi obveznimi podatki.
10. Dokument napiše in s
podpisom potrdi imetnik, ki žival
oddaja.

Več
kot
10%
do
vključno 30
%
neoznačeni
h živali
3
se ne vodi

do vključno
10
%
neoznačeni
h živali

5
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Vodenje registra prašičev (v
nadaljnjem besedilu: RPG) na
gospodarstvu

3

1

Stran
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UREDBA (ES) št.
1760/2000
EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN
SVETA z dne 17.
julija 2000 o uvedbi
sistema
za
identifikacijo
in
registracijo govedi
ter o označevanju
govejega mesa in
proizvodov
iz
govejega mesa in
razveljavitvi Uredbe
Sveta
(ES)
št.
820/97 z dne 17.
julija
(UL L št. 204 z dne
11. 8. 2000, str. 1),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo Sveta (ES)
št. 1791/2006 z
dne 20. novembra
2006 (UL L št. 363

PREDPIS EU

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo
pri
navzkrižni
skladnosti

Pravilnik
o
identifikaciji
in
registraciji
goved
(Uradni list RS, št. 16/03 in 45/08
– ZKme-1)
Pravilnik o Evidenci imetnikov
rejnih živali in Evidenci rejnih živali
(Uradni list RS, št. 87/14)

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU

PZR 7: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI

1. Govedo mora biti označeno čim
prej po rojstvu oziroma preden se
premakne drugam, najpozneje pa
do starosti 20 dni.
2. Če se ušesna znamka izgubi,
močno poškoduje ali postane
nečitljiva, jo mora imetnik čim prej,
najpozneje pa v štirih tednih od
dneva, ko to opazi, nadomestiti z
njenim dvojnikom. Identifikacijska
številka živali mora biti ista kakor
na izvirniku.
3. Ob označitvi govedi, rojenih v
Republiki Sloveniji, mora njihov
imetnik poskrbeti tudi za njihovo
registracijo, kar mora storiti v roku,
določenem
za
sporočanje
podatkov v centralni register
govedi (v nadaljnjem besedilu:
CRG).
4. Govedo, ki prihaja v Republiko
Slovenijo iz držav članic EU, mora
biti označeno, spremljati pa ga
mora potni list, izdan v državi, iz
katere prihaja. Iz spremljajoče

IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS
na ravni kmetijskega gospodarstva

(v skupno število živali se štejejo
samo tiste, ki morajo biti označene
v skladu s predpisi).

75. Označitev živali

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

več kot 50
%
neoznačeni
h živali

do vključno
50
%
neoznačeni
h živali

3
več kot 5 %
do vključno
30
%
neoznačeni
h živali

1
do vključno
5
%
neoznačeni
h živali

4 živali ali
več
na
KMG

3

1

do
vključno 3
živali
na
KMG

Št.

44

več kot 30
%
neoznačeni
h živali

5

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom
L
S
T
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z dne 20. 12. 2006,
str. 1)
4. in 7. člen

dokumentacije mora biti razviden
tudi datum njegovega prihoda v
Republiko Slovenijo.
5. Uvoženo govedo, ki ne prihaja
iz držav članic EU, dobi novo
oznako, razen če je namenjeno za
zakol in je zaklano v 20 dneh po
opravljenih zdravstvenih pregledih
v karanteni.
6. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo
in
prehrano
(v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
izda potni list na podlagi
registracije govedi v CRG.
7. Imetnik goveda hrani potni list
na gospodarstvu, na katerem je
govedo.
8. Potni list mora spremljati
govedo pri vsakem premiku.
9. Vsak naslednji imetnik goveda
mora v potni list takoj po prejemu
vpisati
podatke
o
svojem
gospodarstvu in datum prejema
goveda ter se podpisati.
10. Če imetnik goveda izgubi potni
list, mora najpozneje v sedmih
dneh od dne, ko je izgubo opazil,
zaprositi za dvojnik potnega lista.
11. Potni list mora biti vrnjen
ministrstvu v sedmih dneh od
dneva izvoza, zakola, pogina,
kraje ali izgube goveda.
12. Imetnik goveda sme na
gospodarstvo ali z njega sprejeti
ali premakniti le označeno govedo,
ki ga spremlja veljavni potni list.
(v skupno število živali se štejejo
samo tiste, ki morajo biti označene
v skladu s predpisi).

76. Nepopolna označitev živali

3
več kot 20
%
do
vključno 50
%
nepopolno

več kot 10
%
do
vključno 20
%
nepopolno

45

več kot 50
%
nepopolno
označenih
živali

5

97 / 11. 12. 2015

1

do vključno
10
%
nepopolno
označenih
živali

(MK)

Št.

11 ali več
živali
na
KMG

12128 /

1
več kot 20
%
nepopolno
označenih
živali
oz.
več kot ena
nepopolno
označena
žival

(MK)
do vključno
20
%
nepopolno
označenih
živali
oz.
ena
nepopolno
označena
žival

do
vključno
10 živali na
KMG

Stran
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Označitev in registracija goveda, ki
prihaja na območje Republike

Registracija govedi

1. Govedo mora biti označeno čim
prej po rojstvu oziroma preden se
premakne drugam, najpozneje pa
do starosti 20 dni.
2. Če se ušesna znamka izgubi,
močno poškoduje ali postane

77. Potni listi za govedo
(v skupno število živali se štejejo
samo tiste, ki morajo imeti
predpisan potni list).

1

do
vključno 3
živali
na
KMG

3

označenih
živali

46

Št.

Označitev govedi

označenih
živali
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registracija

nečitljiva, jo mora imetnik čim prej,
najpozneje pa v štirih tednih od
dneva, ko to opazi, nadomestiti z
njenim dvojnikom. Identifikacijska
številka živali mora biti ista kakor
na izvirniku.
3. Ob označitvi govedi, rojenih v
Republiki Sloveniji, mora njihov
imetnik poskrbeti tudi za njihovo
registracijo, kar mora storiti v roku,
določenem
za
sporočanje
podatkov v centralni register
govedi (v nadaljnjem besedilu:
CRG).
4. Govedo, ki prihaja v Republiko
Slovenijo iz držav članic EU, mora
biti označeno, spremljati pa ga
mora potni list, izdan v državi, iz
katere prihaja. Iz spremljajoče
dokumentacije mora biti razviden
tudi datum njegovega prihoda v
Republiko Slovenijo.
5. Uvoženo govedo, ki ne prihaja
iz držav članic EU, dobi novo
oznako, razen če je namenjeno za
zakol in je zaklano v 20 dneh po
opravljenih zdravstvenih pregledih
v karanteni.
6. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo
in
prehrano
(v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
izda potni list na podlagi
registracije govedi v CRG.
7. Imetnik goveda hrani potni list
na gospodarstvu, na katerem je
govedo.
8. Potni list mora spremljati
govedo pri vsakem premiku.
9. Vsak naslednji imetnik goveda
mora v potni list takoj po prejemu
vpisati
podatke
o
svojem
gospodarstvu in datum prejema
goveda ter se podpisati.
10. Če imetnik goveda izgubi potni
list, mora najpozneje v sedmih
dneh od dne, ko je izgubo opazil,
zaprositi za dvojnik potnega lista.
11. Potni list mora biti vrnjen
ministrstvu v sedmih dneh od
78.
Register
govedi
gospodarstvu (RGG).

na

3
od vključno
50 %, a
manj kot 95
%
ima
potne liste
3
se ne vodi

od vključno
95 %, a
manj
kot
100 % ima
potne liste
1
se ne vodi
sproti in v
skladu
s
predpisi

manj kot 50
%
ima
potne liste

47

manj kot 50
% živali ima
potne liste

5

Št.

1

4 živali ali
več
na
KMG

od vključno
50 %, a
manj
kot
100 % ima
potne liste

12130 /

Potni list
Izguba potnega lista
Premiki govedi

Označitev
in
uvoženega goveda

Slovenije iz držav članic Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU)
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Roki za sporočanje podatkov o
kotitvah, poginih in premikih
goveda.

Register govedi na gospodarstvu
(v nadaljnjem besedilu: RGG

dneva izvoza, zakola, pogina,
kraje ali izgube goveda.
12. Imetnik goveda sme na
gospodarstvo ali z njega sprejeti
ali premakniti le označeno govedo,
ki ga spremlja veljavni potni list.
13. Vsak imetnik govedi, razen
prevoznika,
mora
sproti
dopolnjevati RGG.
14. RGG mora imetnik hraniti tam,
kjer je govedo oziroma tako, da je
praktično dostopen.
15. Roki za sporočanje in vpis
podatkov v CRG je 7 (sedem) dni
od
dogodka
oziroma
pred
premikom govedi drugam.
Odstotek kršitev = (št. kršitev/št.
dogodkov)*100
Število dogodkov na gospodarstvu
je število označitev, priglasitev
označitev ali premikov v CRG v
obdobju, določenem s predpisom,
ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike.
Za nepravilnost se po tej uredbi
štejejo premiki, ki so v CRG
zavedeni kot:
NEZNAN
ODHOD
ZAVRNJEN PRIHOD (le
v primeru, ko prihod
zavrne NVI ali klavnica)
ZAKOL/POGIN DOMA
NEPRAVILNOST
ODHOD V NEZNANO
NEPRAVILNOST.

79. Pravočasnost označitve ter
priglasitve označitve in premikov
govedi

3
več
kot
25% kršitev
nad 14 do
vključno 60
zamujenih
dni in/ali do
vključno
25% kršitev
nad 60 dni
in/ali
do
vključno 2
premika, ki
sta
evidentiran
a
kot
nepravilnost

1
do vključno
25
%
kršitev nad
14
do
vključno 60
zamujenih
dni

do vključno
14
zamujenih
dni

(MK)

Št.

48

nad
25%
kršitev nad
60
zamujenih
dni
in/ali
več kot 2
premika, ki
sta
evidentiran
a
kot
nepravilnost

5
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3., 4. in 5. člen

Pravilnik o identifikaciji in registraciji
drobnice
(Uradni list RS, št. 75/10 in 26/14)
Pravilnik o Evidenci imetnikov
rejnih živali in Evidenci rejnih živali
(Uradni list RS, št. 87/14)
Evidenca imetnikov rejnih živali (v
nadaljnjem besedilu: EIRŽ) je
evidenca v skladu s 7. členom
Uredbe 21/2004/ES;
Gospodarstva oziroma kmetijska
gospodarstva, ki so vpisana v
uradne evidence, ki se vodijo v
okviru ministrstva, in iz katerih je
razvidno,
da
imetnik
na
gospodarstvu redi drobnico, v EIRŽ
vpišejo
po
uradni
dolžnosti
najpozneje v 30 dneh od datuma
vpisa podatka v omenjeno uradno
evidenco. Kot imetnik drobnice se
vpiše
nosilec
kmetijskega
gospodarstva.
2 Žival je treba označiti čim prej po
rojstvu, najpozneje do starosti
šestih mesecev.
3 Živali, ki se redijo v ekstenzivnih
razmerah oziroma na prostem, se
lahko označijo najpozneje do
starosti devetih mesecev.
4
Jagnjeta
oziroma
kozliče,
namenjene
za
zakol
pred
dvanajstim mesecem in niso
namenjeni trgovanju na ozemlju EU
ali izvozu v tretje države, se lahko
označuje z eno ušesno znamko, na
kateri je skupna identifikacijska
oznaka.

IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS na
ravni kmetijskega gospodarstva

81. Označitev živali
(v skupno število živali se štejejo
samo tiste, ki morajo biti označene
v skladu s predpisi).

80. Imetnik je vpisan v EIRŽ kot
imetnik drobnice.

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

3
več kot 10%
do vključno
30
%
neoznačeni
h živali

do vključno
10%
neoznačeni
h živali

3
več kot 20%
do vključno
50
%
neoznačeni
h živali

1

11 ali več
živali
na
KMG

1
do vključno
20
%,
neoznačeni
h živali

do vključno
10 živali na
KMG

3

49

97 / 11. 12. 2015

več kot 30
%
neoznačeni
h živali

5

5
več kot 50
%
neoznačeni
h živali

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom
L
S
T

Št.

Označitev živali

Evidenca imetnikov rejnih živali
(EIRŽ)

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU

12132 /

Uredba Sveta (ES)
št. 21/2004 z dne
17. decembra 2003
o uvedbi sistema za
identifikacijo
in
registracijo ovc in
koz
ter
o
spremembi Uredbe
(ES) 1782/2003 in
direktiv 92/102/EGS
in 64/432/EGS (UL
L št. 5 z dne 9. 1.
2004, str. 8), zadnjič
spremenjena
z
Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) št.
45/2012 z dne 19.
januarja 2012 (UL L
št. 17 z dne 20. 1.
2012, str. 1)

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

PZR 8: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA OVC IN KOZ

PREDPIS EU

Stran
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5 Če žival ušesno znamko izgubi ali
ta postane nečitljiva, mora imetnik
drobnice ušesno znamko čim prej,
najpozneje pa v štirih tednih od
dneva, ko to opazi, nadomestiti z
dvojnikom ušesne znamke. Imetnik
mora najpozneje v sedmih dneh od
dneva, ko to opazi, naročiti dvojnik
ušesne znamke in ga vstaviti v uho
takoj oziroma najpozneje v sedmih
dneh od dneva prejema dvojnika
ušesne znamke. Izgubljena ušesna
znamka se lahko, pod pogojem, da
sledljivost ni ogrožena, nadomesti
tudi z novim parom ušesnih znamk,
na katerih je odtisnjena druga
identifikacijska številka. Preostalo
staro znamko mora v tem primeru
imetnik odstraniti iz ušesa.
(v skupno število živali se štejejo
samo tiste, ki morajo biti označene
v skladu s predpisi).

82. Nepopolna označitev živali

3
več kot 20
%
do
vključno 50
%
nepopolno
označenih

več kot 10
%
do
vključno 20
%
nepopolno
označenih

50

več kot 50
%
nepopolno
označenih
živali

5

Št.

1

do vključno
10
%
nepopolno
označenih
živali

(MK)

21 ali več
živali
na
KMG

več kot 20%
nepopolno
označenih
živali
oz.
več kot dve
nepopolno
označeni
živali

1

(MK)
do vključno
20
%
nepopolno
označenih
živali oz. do
vključno dve
nepopolno
označeni
živali

do vključno
20 živali na
KMG
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6 Vsak imetnik drobnice, razen
prevoznika, mora voditi register
drobnice na gospodarstvu (v
nadaljevanju RDG), v katerega
mora vpisovati podatke najpozneje
v sedmih dneh po dogodku.
7 Vsak imetnik drobnice mora v
centralni register drobnice (v
nadaljevanju
CRD)
sporočiti
podatke o premikih živali na
obrazcih (spremni list) v sedmih
dneh po premiku.
8 Žival mora pri premikih z enega
na drugo gospodarstvo spremljati
spremni list, ki ga napiše in s
podpisom potrdi imetnik, ki oddaja
žival.
9 Prejemnik živali mora hraniti
spremni list še najmanj tri leta po
prejemu živali.
10 Vsak imetnik drobnice mora
enkrat letno v CRD sporočiti
podatke o staležu na svojem
gospodarstvu.

drobnice

na

3
nad
60
zamujenih
dni

nad 14 do
vključno 60
zamujenih
dni

3
se ne vodi

1

do vključno
14
zamujenih
dni

(MK)

1
se ne vodi
sproti in v
skladu
s
predpisi

51

Št.

84. Premiki se sporočajo za CRD,
kot je predpisano
(največje število zamujenih dni
priglasitve premika med vsemi
premiki na gospodarstvu v obdobju,
določenem s predpisom, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike).

83.
Register
gospodarstvu.

živali

12134 /

Sporočanje premikov živali
Sporočanje staleža živali

Register drobnice na gospodarstvu

živali

Stran
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GLAVNA ZADEVA: Bolezni živali

7., 11., 12., 13. in
15. člen

Pravilnik o nekaterih ukrepih za
preprečevanje,
nadzor
in
izkoreninjenje
transmisivnimih
spongiformnimih
encefalopatij
(Uradni list RS, št. 74/2013 in
37/2014)

Zakon o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05,
90/12-ZdZPVHVVR, 23/13-ZZZiv in
40/14 - ZIN-B) 28. in 33. Člen

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU

IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS na
ravni kmetijskega gospodarstva
V skladu s 7. členom Uredbe
999/2001 ES je prepovedano
krmljenje
prežvekovalcev
z
beljakovinami, pridobljenimi iz živali
iz vrst sesalcev.
KRMLJENJE ŽIVALI
1. Prepoved, predvidena v prvem
odstavku 7. člena, se razširi na
krmljenje:
(a) prežvekovalcev z dikalcijevim in
trikalcijevim fosfatom živalskega
izvora ter krmno mešanico, ki
vsebuje ta dva proizvoda;
(b) neprežvekovalcev, ki niso
kožuharji, s:
(i)
predelanimi
živalskimi
beljakovinami;
(ii) kolagenom in želatino, ki sta
pridobljena iz prežvekovalcev;
(iii) proizvodi iz krvi;
(iv) hidroliziranimi beljakovinami
živalskega izvora;
(v) dikalcijevim in trikalcijevim
fosfatom živalskega izvora;
(vi) krmo, ki vsebuje proizvode iz
točk od (i) do (v).
Prepovedi, predvidene v prvem in
drugem odstavku 7. člena uredbe
999/2001 ES, se ne uporabljajo za
krmljenje:
(a) prežvekovalcev z:
(i) mlekom, proizvodi na osnovi
mleka, proizvodi, pridobljenimi iz
mleka, kolostrumom in proizvodi iz
kolostruma;
(ii) jajci in jajčnimi proizvodi;
(iii)
kolagenom
in
želatino,
pridobljenima iz neprežvekovalcev;
(iv) hidroliziranimi beljakovinami,
pridobljenimi iz:
— delov neprežvekovalcev ali
— kož prežvekovalcev;
86. Farmske živali se ne krmijo s
proizvodi živalskega izvora, razen
izjem iz priloge IV Uredbe
999/2001.

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor
85. Prežvekovalci se ne krmijo z
beljakovinami, pridobljenimi iz živali
iz vrst sesalcev, razen izjem iz
priloge IV Uredbe 999/2001.
3

52

Pravnomoč
na odločba

5

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom
L
S
T
5

Št.

(UL
L
179,
29.6.2013, str. 60)

7. člen
Prepovedi v zvezi s krmljenjem
živali

Uredba Evropskega
parlamenta in Sveta
(ES) št. 999/2001 z
dne 22. maja 2001
o
določitvi
predpisov
za
preprečevanje,
nadzor
in
izkoreninjenje
nekaterih
transmisivnih
spongiformnih
encefalopatij (UL L
št. 147 z dne 31. 5.
2001, str. 1), zadnjič
spremenjena
z
Uredba
Komisije
(EU) št. 630/2013 z
dne 28. junija 2013
o spremembi prilog
k
Uredbi
Evropskega
parlamenta in Sveta
(ES) št. 999/2001 o
določitvi predpisov
za preprečevanje,
nadzor
in
izkoreninjenje
nekaterih
transmisivnih
spongiformnih
encefalopatij
Besedilo velja za
EGP

1. Prepovedano je krmljenje
prežvekovalcev z beljakovinami,
pridobljenimi iz živali.
2. Prepoved iz odstavka 1 se razširi
tudi na druge živali, razen
prežvekovalcev, in se v zvezi s
krmljenjem takih živali omeji na
proizvode živalskega izvora v
skladu s Prilogo IV.
3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata
brez poseganja v določbe iz Priloge
IV o odstopanjih od prepovedi iz
omenjenih odstavkov.

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

PREDPIS EU

PZR 9: PREPREČEVANJE ŠIRJENJA TSE
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(v)
krmnimi
mešanicami,
ki
vsebujejo proizvode iz zgoraj
navedenih točk od (i) do (iv);
(b) rejnih neprežvekovalcev z
naslednjimi posamičnimi krmili in
krmnimi mešanicami:
(i) hidroliziranimi beljakovinami,
pridobljenimi
iz
delov
neprežvekovalcev
ali
kož
prežvekovalcev;
(ii) ribjo moko in krmno mešanico,
ki vsebuje ribjo moko, ki se
proizvaja, daje na trg in uporablja v
skladu s splošnimi pogoji iz
poglavja III ter posebnimi pogoji iz
oddelka A poglavja IV;
(iii) dikalcijevim in trikalcijevim
fosfatom živalskega izvora in krmno
mešanico, ki vsebuje ta fosfata, ki
se proizvajajo, dajejo na trg in
uporabljajo v skladu s splošnimi
pogoji iz poglavja III ter posebnimi
pogoji iz oddelka B poglavja IV;
(iv)
proizvodi
iz
krvi
neprežvekovalcev
in
krmnimi
mešanicami, ki vsebujejo navedene
proizvode iz krvi, ki se proizvajajo,
dajejo na trg in uporabljajo v skladu
s splošnimi pogoji iz poglavja III ter
posebnimi pogoji iz oddelka C
poglavja IV;
(c)
živali
iz
ribogojstva
s
predelanimi
živalskimi
beljakovinami, ki niso ribja moka,
pridobljenimi iz neprežvekovalcev,
in s krmno mešanico, ki vsebuje
navedene
predelane
živalske
beljakovine, ki se proizvajajo,
dajejo na trg in uporabljajo v skladu
s splošnimi pogoji iz poglavja III in
posebnimi pogoji iz oddelka D
poglavja IV;
(d) neodstavljenih prežvekovalcev
z
mlečnimi
nadomestki,
ki
vsebujejo ribjo moko in se
proizvajajo, dajejo na trg ter
uporabljajo v skladu s posebnimi
pogoji iz oddelka E poglavja IV;
(e) rejnih živali s posamičnimi

53

Stran
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Za kmetijska gospodarstva se v
skladu z 10(1) členom Pravilnika o
nekaterih
ukrepih
za
preprečevanje,
nadzor
in
izkoreninjenje
transmisivnih
spongiformnih encefalopatij (Uradni
list RS, št. 74/13) zahteva
dovoljenje Uprave za naslednje
dejavnosti:
- skladiščenje in uporabo mlečnih
nadomestkov z ribjo moko na
kmetijskem
gospodarstvu,
na
katerem se vzreja prežvekovalce
- skladiščenje in uporaba ribje
moke v obliki posamičnega krmila
za lastno proizvodnjo krmnih
mešanic
z
ribjo
moko
za
neprežvekovalce na kmetijskem
gospodarstvu,
ki
redi
le
neprežvekovalce
skladiščenje
in
uporaba
dikalcijevega
fosfata
in/ali
trikalcijevega fosfata živalskega
izvora v obliki posamičnega krmila
za lastno proizvodnjo krmnih
mešanic z dikalcijevim fosfatom

krmili rastlinskega izvora in krmno
mešanico, ki vsebuje navedena
posamična krmila, kontaminiranimi
z zanemarljivimi količinami drobcev
kosti, pridobljenih iz nedovoljenih
živalskih vrst. Države članice lahko
to odstopanje uporabijo samo, če
so pred tem izvedle oceno
tveganja, ki je potrdila, da je
tveganje
za
zdravje
živali
zanemarljivo. Pri tej oceni tveganja
se morajo upoštevati vsaj:
(i) raven kontaminacije;
(ii) narava in vir kontaminacije;
(iii)
predvidena
uporaba
kontaminirane
krme.
Nosilci dejavnosti, vključno s
kmetijskimi gospodarstvi, ki želijo
uporabljati
nekatere
živalske
proizvode
morajo
pridobiti
dovoljenje
oziroma
posebno
dovoljenje uprave.
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Za kmetijska gospodarstva se v
skladu z 10(2) členom Pravilnika o
nekaterih
ukrepih
za
preprečevanje,
nadzor
in
izkoreninjenje
transmisivnih
spongiformnih encefalopatij (Uradni
list RS, št. 74/13) zahteva
posebno dovoljenje Uprave za
naslednje dejavnosti:
- skladiščenje in uporabo krmnih
mešanic, ki vsebujejo ribjo moko
in/ali dikalcijev fosfat živalskega
izvora
in/ali
trikalcijev
fosfat
živalskega izvora in/ali krvne
proizvode neprežvekovalcev, na
kmetijskem gospodarstvu, ki vzreja
prežvekovalce in neprežvekovalce
(mešane kmetije)
- skladiščenje in uporabo krmnih
mešanic, ki vsebujejo predelane
živalske
beljakovine
neprežvekovalcev (ki niso ribja
moka) za živali iz ribogojstva, na
kmetijskem gospodarstvu, kjer se
vzreja tudi prežvekovalce in
neprežvekovalce.
Obrazci vlog so dostopni na spletni
strani
Uprave

in/ali
trikalcijevim
fosfatom
živalskega
izvora
za
neprežvekovalce na kmetijskem
gospodarstvu,
ki
redi
le
neprežvekovalce
- skladiščenje in uporaba krvnih
proizvodov neprežvekovalcev v
obliki posamičnih krmil za lastno
proizvodnjo krmnih mešanic iz
krvnih
proizvodov
neprežvekovalcev v na kmetijskem
gospodarstvu,
ki
ne
redi
prežvekovalcev
skladiščenje
in
uporaba
predelanih živalskih beljakovin kot
posamičnega krmila za proizvodnjo
krmnih mešanic za živali iz
ribogojstva,
na
kmetijskem
gospodarstvu, ki ne goji vrst rejnih
živali, ki jim ta krma ni namenjena
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IZKORENINJENJE

12. člen
Ukrepi pri živalih, pri katerih obstaja
sum TSE
Za vsako žival, pri kateri obstaja
sum, da je okužena z TSE, je
odrejena uradna omejitev gibanja,
dokler
niso
znani
rezultati
kliničnega
in
epidemiološkega
pregleda, ki ga izvede pristojni
organ, ali dokler ni pokončana za
laboratorijske
preiskave
pod
uradnim nadzorom
Če obstaja sum BSE pri živali iz
vrst govedi na gospodarstvu v
državi članici, se vse druge živali iz
vrst govedi na tem gospodarstvu
podredijo uradni omejitvi gibanja,
dokler niso na voljo rezultati
preiskav.
Če obstaja sum BSE pri eni živali iz

Pristojni organ nemudoma izvede
ukrepe, predpisane v členu 12 te
uredbe, skupaj z vsemi drugimi
potrebnimi ukrepi

Države članice redno obveščajo
druga drugo in Komisijo o
prijavljenih primerih TSE

Brez
poseganja
v
Direktivo
82/894/EGS
države
članice
zagotovijo,
da
se
pristojnim
organom takoj prijavi žival, za
katero se sumi, da je okužena s
TSE

Prijavljanje

11. člen

NADZOR
TSE

Pravilnik o nekaterih ukrepih za
preprečevanje,
nadzor
in
izkoreninjenje
transmisivnimih
spongiformnimih
encefalopatij
(Uradni list RS, št. 74/13, 37/14)
Pravilnik o boleznih živali (Uradni
list RS, št. 81/07 in 24/10)

Zakon o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05,
90/12-ZdZPVHVVR i,23/13-ZZZiv
in 40/14 - ZIN-B) 28. in 33. člen,

Pravilnik o nekaterih ukrepih za
preprečevanje,
nadzor
in
izkoreninjenje
transmisivnimih
spongiformnimih
encefalopatij
(Uradni list RS, št. 74/13, 37/14)

Pravilnik o boleznih živali (Uradni
list RS, št. 81/07 in 24/10)

Zakon o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05,
90/12-ZdZPVHVVR, 23/13-ZZZiv in
40/14 - ZIN-B) 28. in 33. člen

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna
_podrocja/krma/dovoljenja_in_pose
bna_dovoljenja/
17. člen
(pojav bolezni oziroma suma
bolezni)
(1) Če se pojavi bolezen ali se
pojavijo znaki, na podlagi katerih se
sumi, da je žival zbolela ali poginila
za boleznijo, mora imetnik živali to
takoj na predpisan način sporočiti
veterinarski organizaciji.
(3) Podrobnejši način sporočanja iz
prvega odstavka tega člena
predpiše minister.
26. člen
(trupla poginulih živali in VHS)
(1) Imetniki živali oziroma druge
fizične in pravne osebe morajo na
predpisan način prijaviti pogin živali
oziroma truplo živali organizaciji, ki
izvaja
veterinarsko
higiensko
službo (v nadaljnjem besedilu:
VHS) kot javno službo v skladu s
predpisi, ki urejajo veterinarske
dejavnosti, in ji truplo poginule
živali predati. Pred oddajo trupla
morajo imetniki z njim ravnati na
predpisan način.
17. člen
(pojav bolezni oziroma suma
bolezni)
(2) Imetnik živali mora do prihoda
veterinarja oziroma veterinarke
zavarovati ter preprečiti drugim
osebam in živalim dostop do
prizadete
živali,
črede,
jate,
čebelnjaka oziroma trupla poginule
živali.
18. člen
(ugotovitev bolezni)
(1) Veterinar oziroma veterinarka,
določena s predpisi, ki urejajo
veterinarske
dejavnosti
(v
nadaljnjem besedilu: veterinar), ki
posumi na bolezen iz prvega
odstavka 15. člena, mora s pisnim
navodilom v dnevniku veterinarskih
posegov
določiti
predpisane
88. Imetnik rejnih prežvekovalcev
(govedo,
ovce,
koze)
izvaja
predpisane ukrepe ob sumu bolezni
TSE.

87. Imetnik živali prijavi sum
bolezni
in
pogin
rejnih
prežvekovalcev (govedo, ovce,
koze) veterinarski organizaciji.
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vrst ovac ali koz na gospodarstvu v
državi članici na podlagi objektivnih
dokazov, kakršni so rezultati testov,
ki lahko praktično razločujejo med
raznimi oblikami TSE, se vse druge
živali iz vrst ovac in koz na
gospodarstvu podredijo uradni
omejitvi gibanja, dokler niso na
voljo rezultati preiskav.
Če
obstaja
dokaz,
da
gospodarstvo, kjer je bila žival
prisotna ob sumu na BSE, verjetno
ni gospodarstvo, na katerem bi
žival lahko bila izpostavljena BSE,
pristojni organ lahko odloči, da se
uradni omejitvi gibanja podredi le
žival, pri kateri obstaja sum okužbe
Če menijo, da je potrebno, pristojni
organ lahko odloči, da se
uradnemu nadzoru podredijo tudi
druga gospodarstva ali pa le
izpostavljeno
gospodarstvo,
odvisno
od
razpoložljivih
epidemioloških informacij.
Skladno s postopkom iz člena 24(2)
in z odstopanjem od zahtev
drugega, tretjega in četrtega
pododstavka tega odstavka, je
lahko država članica oproščena
uporabe uradnih omejitev premikov
živali, če uporabi ukrepe, ki
zagotavljajo enakovredno zaščito
2. Če pristojni organ oblasti
ugotovi, da ni mogoče izključiti
možnosti okužbe z eno od oblik
TSE, je treba žival pokončati, če je
še živanjene možgane in vsa druga
tkiva, ki jih določi pristojni organ, je
treba odstraniti in poslati v uradno
odobreni laboratorij, nacionalni
referenčni laboratorij, predviden v
členu 19(1), ali v referenčni
laboratorij Skupnosti, predviden v
členu 19(2), na preglede v skladu z
laboratorijskimi
metodami,
določenimi v členu 20.
3. Vsi deli trupa živali, za katero je
postavljen sum TSE, vključno s
kožo, se zadržijo pod uradnim
veterinarske ukrepe, o tem na
predpisani način obvestiti VURS ter
poskrbeti, da se sum na bolezen
potrdi ali ovrže oziroma ugotovi
vzrok pogina živali. Veterinar mora
izvesti vse potrebne ukrepe, da
sam ne predstavlja vira raznosa
bolezni. Pisno navodilo je za
imetnika živali obvezno.
(2) Podrobnejši način obveščanja
VURS, ukrepe veterinarja, način
prevoza materiala in ugotavljanja
bolezni ter način financiranja
predpiše minister.
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nadzorom, dokler ni ugotovljena
negativna diagnoza, ali pa se
uničijo v skladu s točko 3 ali 4
Priloge V.
4. Pravila za izvajanje tega člena
se sprejmejo v skladu s postopkom
iz člena 24(2).
13. člen
Ukrepi po potrditvi prisotnosti TSE
1. Ko je uradno potrjena prisotnost
TSE, je treba kar najhitreje
uporabiti naslednje ukrepe:
(a) (a) vsi deli trupa živali se
popolnoma uničijo v skladu s
Prilogo V razen snovi, ki se zadržijo
za evidenco v skladu s poglavjem
B, III, 2 Priloge III;
(b) opravi se poizvedba za
ugotavljanje vseh ogroženih živali v
skladu s točko 1 Priloge VII;}
c) vse živali in proizvodi živalskega
izvora iz točke 2 Priloge VII, ki so
bili ugotovljeni kot ogroženi s
poizvedbo iz (b), se pokončajo in
popolnoma uničijo v skladu s
točkama 3 in 4 Priloge V.
Z odstopanjem od tega odstavka
lahko države članice uporabijo
ukrepe, ki ponujajo enakovredno
stopnjo zaščite, če so ti ukrepi
predhodno odobreni v skladu s
postopkom iz člena 24(2).
2. Do izvedbe ukrepov iz odstavka
1(b) in (c) se gospodarstvo, na
katerem je bila žival navzoča, ko je
bila potrjena prisotnost TSE,
podredi uradnemu nadzoru, vse
premike živali, dovzetnih za TSE, in
proizvodov
živalskega
izvora,
pridobljenih iz njih, z gospodarstva
ali na gospodarstvo pa mora
odobriti pristojni organ, zato da se
zagotovi neposredna sledljivost in
identifikacija zadevnih živali in
proizvodov živalskega izvora.
Če
obstaja
dokaz,
da
gospodarstvo, na katerem je bila
okužena žival prisotna ob potrditvi
TSE, po vsej verjetnosti ni
Zakon o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05,
90/12-ZdZPVHVVR, 23/13-ZZZiv in
40/14 - ZIN-B ) 28. in 33. člen
Pravilnik o nekaterih ukrepih za
preprečevanje,
nadzor
in
izkoreninjenje
transmisivnimih
spongiformnimih
encefalopatij
(Uradni list RS, št. 74/13, 37/14)
Pravilnik o boleznih živali (Uradni
list RS, št. 81/07 in 24/10)
20. člen
(ukrepi)
(1) Ko se ugotovi bolezen in za čas
trajanja nevarnosti, uradni veterinar
glede
na
bolezen
odredi
predpisane ukrepe ter poroča na
predpisani način.
(2)
Natančnejši
ukrepi
za
ugotavljanje, preprečevanje širjenja
in zatiranja bolezni, pogoji za
prenehanje veljave ukrepov zaradi
bolezni ter način poročanja in
obveščanja so določeni s predpisi
Skupnosti oziroma jih predpiše
minister, če predpisi Skupnosti ne
določajo drugače.
Ukrepi, ki jih je potrebno izvesti po
potrditvi TSE, so predpisani v 13.
členu in prilogi VII Uredbe
999/2001.
89. Imetnik rejnih prežvekovalcev
(govedo, ovce, koze ) izvaja
predpisane ukrepe po potrditvi
TSE.
3
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gospodarstvo, na katerem je bila
žival izpostavljena TSE, pristojni
organ lahko odloči, da se
uradnemu nadzoru podredita obe
gospodarstvi ali le izpostavljeno
gospodarstvo.
3. Države članice, ki so izvedle
nadomestni
program
z
enakovredno zaščito, predvideno v
petem pododstavku člena 12(1), so
lahko z odstopanjem od zahtev iz
odstavka 1(b) in (c) oproščene, v
skladu s postopkom iz člena 24(2),
zahteve
po
uporabi
uradnih
omejitev premikov živali ter zahteve
po pokončanju in uničenju živali.
4. Lastniki nemudoma prejmejo
odškodnino za izgubo živali, ki so
bile pokončane, ali proizvode
živalskega izvora, ki so bili uničeni
v skladu s členom 12(2) ter
odstavkom 1(a) in (c) tega člena.
5. Brez poseganja v Direktivo
82/894/EGS
se
obveščanje
Komisije o potrjeni prisotnosti
katere koli oblike TSE razen BSE
izvaja na letni osnovi.
6. {Pravila za izvajanje tega člena
se sprejmejo v skladu s postopkom
iz člena 24(2).
DAJANJE NA TRG IN IZVOZ
15. člen
Žive živali, njihovo seme, zarodki in
jajčne celice
1. Dajanje na trg ali po potrebi
izvoz živali iz vrst govedi, ovac ali
koz in njihovega semena, zarodkov
in jajčnih celic se izvajata pod
pogoji, določenimi v Prilogi VIII, ali
pri uvozu pod pogoji, določenimi v
Prilogi IX. Žive živali in njihove
zarodke in jajčne celice morajo
spremljati ustrezna spričevala o
zdravstvenem stanju, kakor jih
zahteva zakonodaja Skupnosti, v
skladu s členom 17 ali pri uvozu v
skladu s členom 18.
2. Dajanje na trg potomstva prve
generacije, semena, zarodkov in
9. člen
(pogoji za premike)
(1) Nekomercialni premiki se
izvajajo v skladu s pogoji, ki so
določeni s predpisi Skupnosti
oziroma jih predpiše minister, če
predpisi Skupnosti ne določajo
drugače. Pri sprejetju državnega
programa
izkoreninjenja
posamezne bolezni za pridobitev
posebnega
statusa
glede
zdravstvenega stanja (v nadaljnjem
besedilu: status) lahko minister
predpiše dodatne oziroma posebne
pogoje za tovrstne premike.
(2) Promet z živalmi mora biti
usklajena s pogoji, ki jih predpiše
minister, če ni s predpisi Skupnosti
določeno drugače. Ob sprejetju

90. Rejec pri trgovanju in dajanju
na trg govedi, ovc in koz ter
njihovega semena in zarodkov ter
pri uvozu in izvozu govedi, ovc in
koz ter njihovega semena in
zarodkov upošteva predpisane
pogoje za premike živali, povezane
s TSE, navedene v 9. členu Zakona
o veterinarskih merilih skladnosti
ter Prilogi VII in Prilogi IX Uredbe
999/2001.
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Pravilnik o nekaterih ukrepih za
preprečevanje,
nadzor
in
izkoreninjenje
transmisivnimih
spongiformnimih
encefalopatij
(Uradni list RS, št. 74/2013,
37/2014)

Zakon o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05,
90/12-ZdZPVHVVR i,23/13-ZZZiv
in 40/14 - ZIN-B ) 28. in 33. člen
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jajčnih celic živali, pri katerih je
obstajal ali bil potrjen sum TSE, se
podredi pogojem, določenim v
poglavju B Priloge VIII.

državnega programa izkoreninjenja
posamezne bolezni za pridobitev
statusa lahko minister predpiše
dodatne oziroma posebne pogoje
prometa.
(3) Z živalmi se trguje pod pogoji, ki
jih predpiše minister v skladu s
predpisi Skupnosti. Pri posameznih
boleznih je za trgovanje treba
izpolnjevati tudi pogoje glede
statusov iz 15. člena tega zakona,
dodatna
jamstva
ali
druge
predpisane pogoje, ki se lahko
nanašajo
na
državo,
regijo,
gospodarstvo, čredo ali žival.
(4) Premik živali in proizvodov je
dovoljen samo, če v izvorni državi
ali regiji oziroma na gospodarstvu
izvora na ozemlju Skupnosti ni
omejitev pri trgovanju oziroma niso
uvedeni zaščitni ukrepi zaradi
bolezni živali. Bolezni živali, zaradi
katerih se lahko uvedejo omejitve
pri trgovanju oziroma se zaradi njih
uvedejo
zaščitni
ukrepi,
ter
območja, na katerih veljajo omejitve
oziroma zaščitni ukrepi, so določeni
s predpisi Skupnosti.
(5) Bolezni in območja ter dodatni
in posebni pogoji so določeni s
predpisi Skupnosti oziroma jih
predpiše minister, če ni s predpisi
Skupnosti določeno drugače.
(6) Izvoz se do izstopne točke z
ozemlja EU odvija v skladu s
pogoji, ki veljajo za trgovanje, po
izstopu pa se s pošiljkami ravna,
kot je to določeno v predpisih
namembne
oziroma
tranzitnih
držav zunaj območja EU.
Pogoji za dajanje na trg in izvoz
živih živali, njihovega semen,
zarodkov in jajčnih celic so
predpisani v 15. členu in Prilogi VIII
Uredbe 999/01.
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GLAVNA ZADEVA: Proizvodi za zaščito rastlin

Zakon o vodah (Uradni list RS,
67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 ZZdrI-A, 10/04 - Odl. US, 41/04 ZVO-1, 57/08, 57/2012, 100/13,
40/14 in 56/2015)

Pravilnik o integriranem varstvu
rastlin pred škodljivimi organizmi
(Uradni list RS, št. 43/14)

Pravilnik
o
pravilni
uporabi
fitofarmacevtskih sredstev (Uradni
list RS, št 71/14)

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, št. 83/12)

FFS se morajo pravilno uporabljati
v skladu z navodilom za uporabo in
navedbo na etiketi ob upoštevanju
načel dobre kmetijske prakse
varstva
rastlin
v skladu
s
Pravilnikom
o
dolžnostih
uporabnikov
fitofarmacevtskih
sredstev.
Treba je voditi evidenco in hraniti
račune od nakupa FFS skupaj z
evidenco v skladu s Pravilnikom o
integriranem varstvu rastlin pred
škodljivimi organizmi.

Fitofarmacevtskih sredstev, ki niso
registrirana v RS, ni dovoljeno
uporabljati.

IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS na
ravni kmetijskega gospodarstva
91. Uporaba samo registriranih
fitofarmacevtskih
sredstev
ali
sredstev, za katera je bilo izdano
izjemno dovoljenje, dovoljenje za
razširitev uporabe v RS ali
dovoljenje za promet enakih FFS iz
drugih držav članic EU.
92. Registrirana fitofarmacevtska
sredstva
je
treba
pravilno
uporabljati v skladu z navodilom za
uporabo, navedbo na etiketi ali s
podatki v dovoljenju za uporabo.
93. Fitofarmacevtsko sredstvo je
shranjeno v izvirni embalaži, ločeno
od živil in drugih predmetov
splošne rabe, zunaj dosega otrok,
pri ustrezni temperaturi, vlagi in
svetlobi v skladu z navedbami v
navodilu proizvajalca.
94. Izvajalec varstva rastlin na
kmetijskem
gospodarstvu
ima
veljavno potrdilo o pridobitvi znanja
iz fitomedicine.
95. Za varstvo rastlin se uporabljajo
samo redno pregledane naprave, ki
imajo znak o rednem pregledu.
96. Med cvetenjem gojenih rastlin
se ne uporabljajo sistemična,
označena kot čebelam nevarna
FFS, kontaktna, označena kot
čebelam nevarna FFS pa se
uporabljajo samo ponoči dve uri po
sončnem zahodu do dve uri pred
sončnim vzhodom če na etiketi FFS
ni drugače določeno.
97. Na priobalnih zemljiščih v
tlorisni širini 15 m od meje brega
voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda
se fitofarmacevtska sredstva ne

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

1
do vključno
20 %
pasu
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3
več kot 20
% do
vključno 80

3

3

3

3

3

5

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom
L
S
T

Št.

Pravilna uporaba vključuje uporabo
načel dobre prakse varstva rastlin
in skladnost s pogoji iz člena 31, ki
so navedeni na etiketi.

se

Člen 55

Uredba (ES) št.
1107/2009
Evropskega
parlamenta in Sveta
z dne 21. oktobra
2009 o dajanju
fitofarmacevtskih
sredstev v promet in
razveljavitvi direktiv
Sveta 79/117/EGS
in 91/414/EGS (UL
L št. 309 z dne 24.
11. 2009, str. 1),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo Sveta (EU)
št 518/2013 z dne
13. maja 2013 o
prilagoditvi Uredbe
(ES) št. 1107/2009
Evropskega
parlamenta in Sveta
zaradi
pristopa
Republike Hrvaške
(UL
L
158,
10.6.2013, str. 72)
55. člen (prvi in
drugi stavek)

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU
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Fitofarmacevtska
sredstva
pravilno uporabljajo.

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

PREDPIS EU

PZR 10: PRAVILNA UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Stran
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Št.

62

3
Evidence se
ne vodijo,
računi in/ali
evidence se
ne hranijo.
.

98. Na kmetijskem gospodarstvu se
vodijo evidence o uporabi FFS na
prostem in v zavarovanih prostorih
ter o uporabi obdelanega semena
po GERK-PID-u in kulturah (v
skladu s prilogo I Pravilnika o
integriranem varstvu rastlin pred
škodljivimi organizmi). Skupaj z
evidenco se hranijo računi od
nakupa FFS. Evidence in računi se
hranijo najmanj tri leta.

1
Evidence se
ne vodijo
ažurno in v
skladu s
predpisi.

%
pasu

uporabljajo.
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ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

Člen 3
1. Od 1. januarja 1998 se
uporabljajo za vsa na novo
zgrajena
ali
obnovljena
gospodarstva in za vsa tista, ki se
bodo po tem datumu uporabljala
prvič, naslednje določbe:
(a) teleta, starejša od osem tednov,
ne smejo biti nastanjena v
individualnih boksih, razen če
veterinar potrdi, da je žival zaradi
njenega
zdravja
ali
vedenja
potrebno izolirati, da bi se jo lahko
zdravilo.
Širina
vsakega
individualnega boksa, v katerem je
nastanjeno tele, je enaka najmanj
višini teleta pri vihru, merjeni v
stoječem položaju, višina pa
najmanj telesni dolžini teleta,
merjeni od konice nosu do repnega
roba tuber ischii (sednična grča),
pomnoženo z 1,1.
Individualni boksi za teleta (razen
tistih, ki se uporabljajo za izolacijo
bolnih živali) ne smejo imeti polnih
sten, temveč perforirane, ki teletom
omogočajo, da lahko drug drugega
vidijo in se med seboj dotikajo;
(b) za teleta, nastanjena v
skupinah, meri neovirani prostor, ki
je na voljo vsakemu teletu, najmanj
1,5 m2 za tele z živo maso pod 150
kilogrami, najmanj 1,7 m2 za tele z
živo maso 150 kilogramov ali več in
manj kakor 220 kilogramov ter
najmanj 1,8 m2 za tele z živo maso
220 ali več kilogramov.

PREDPIS EU

DIREKTIVA SVETA
2008/119/ES z dne
18. decembra 2008
o
določitvi
minimalnih pogojev
za zaščito telet
(Kodificirana
različica)
3. in 4. člen

PZR 11: DOBROBIT TELET

PODROČJE: Dobrobit živali
GLAVNA ZADEVA: Dobrobit živali

Druga točka 2. člena in 16. člen

1
če je odmik
≤ 10 %

1

1

L

63

3
če je odmik
> 10 %

S

T

ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom

97 / 11. 12. 2015

(4) Teleta iz prejšnjega odstavka se
lahko namesti v individualne bokse
v primerih, kadar veterinar presodi,
da je izolacija potrebna zaradi
zdravstvenih ali etoloških zahtev.
(5) Določbe tega člena se ne
uporabljajo za sesna teleta, ki so

101. Vsa teleta v skupini imajo
dovolj prostora, da se brez težav
obračajo, vstajajo in legajo ter
imajo na voljo minimalno neovirano
talno površino glede na težo.
(ne velja za gospodarstva, ki imajo
na dan pregleda manj kot šest telet,
in sesna teleta, ki so ob materi).

(ne velja za gospodarstva, ki imajo
na dan pregleda manj kot šest telet,
in sesna teleta, ki so ob materi).

(to ne velja za gospodarstva, ki
imajo na dan pregleda manj kot
šest telet in sesna teleta, ki so ob
materi).
Teleta, mlajša od osem tednov, so
lahko nameščena v skupinah.
100. (MK) Teleta, starejša od osem
tednov, morajo biti nameščena v
skupinah
Če so teleta zaradi zdravja ali
vedenja izolirana, posamezni boksi
ustrezajo predpisani širini in dolžini.

99. (MK) Če so teleta do osem
tednov
starosti
nameščena
posamezno, imajo posamezni boksi
za zdrava teleta take pregrade, da
se teleta med seboj vidijo,
zaznavajo in dotikajo ter ustrezajo
predpisani širini in dolžini .

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

Št.

Tele je govedo do šestega meseca
starosti
(1) Individualni boksi za teleta,
razen boksov za bolna teleta,
morajo imeti take pregradne stene,
da se lahko teleta med seboj vidijo
in dotikajo.
(2) Širina individualnega boksa
mora biti vsaj enaka višini vihra
teleta, dolžina individualnega boksa
mora biti vsaj enaka dolžini teleta
od konice nosu do sednične grče,
pomnoženi s faktorjem 1,1.
(3) Na gospodarstvih z več kot pet
teleti morajo biti teleta, starejša od
osem tednov, nameščena v
skupinah. Vsa teleta v skupini
morajo imeti dovolj prostora, da se
brez težav obračajo, vstajajo,
legajo in negujejo. Minimalna
neovirana talna površina, ki jo mora
imeti vsako tele v skupini, je
najmanj:
Živa teža teleta v Najmanjša talna
kg
površina na žival
v m2
manj kot 150
1,5
150 - manj kot 220 1,7
220 in več
1,8

IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS na
ravni kmetijskega gospodarstva
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Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10);

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU

Stran
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Vendar pa se določbe iz prvega
pododstavka ne uporabljajo za:
(a)gospodarstva z manj kot šestimi
teleti;
(b) sesna teleta, nastanjena skupaj
z materjo.
2. Od 31. decembra 2006 se
določbe
iz
prvega
odstavka
uporabljajo za vsa gospodarstva
Člen 4
Države članice zagotovijo, da
pogoji za rejo telet izpolnjujejo
splošne določbe iz Priloge I.
PRILOGA I
1. Materiali, ki se uporabljajo za
gradnjo prostorov za teleta ter zlasti
boksov in opreme, s katero lahko
teleta pridejo v stik, ne smejo biti
škodljivi za teleta in mogoče jih
mora biti povsem očistiti in
razkužiti.
10. Tla morajo biti gladka, toda ne
spolzka,
da
se
teleta
ne
poškodujejo, in zasnovana tako, da
ne morejo povzročiti poškodb ali
bolečin teletom, ki na njih stojijo ali
ležijo. Ustrezati morajo velikosti in
masi telet ter imeti trdno, ravno in
stabilno površino. Ležišče mora biti
udobno, čisto in imeti primerne
odtoke ter ne sme škodljivo vplivati
na teleta.
2. Do določitve pravil Skupnosti o
tej zadevi morajo biti električna
vezja in oprema nameščeni v
skladu z veljavnimi nacionalnimi
pravili, da se preprečijo elektrošoki.
3. Izolacija, ogrevanje in zračenje
poslopja morajo zagotavljati, da se
kroženje zraka, raven prahu,
temperatura, relativna vlažnost
zraka in koncentracije plinov
ohranjajo v mejah, ki ne škodijo
teletom.
4. Vsa avtomatska ali mehanska
oprema, nujna za zdravje in dobro
počutje telet, mora biti pregledana
vsaj enkrat dnevno. Kjer se
(1) Tla morajo biti takšna, da
teletom ne povzročajo poškodb,
bolezni in neugodja.
(2) Teleta morajo imeti ves čas
neomejen dostop do ležišča, ki
mora biti udobno, čisto, suho in ne
sme škodljivo vplivati na teleta.
.

(5) Električna napeljava oziroma
električno
orodje
mora
biti
nameščeno tako, da ne predstavlja
nevarnosti za živali.
(3) Toplota, vlažnost, kroženje
zraka,
zračenje,
koncentracija
plinov, higiena in intenzivnost hrupa
v prostorih, kjer so živali, morajo
ustrezati njihovi vrsti in stopnji
razvoja, prilagoditvi in udomačitvi,
fiziološkim in etološkim potrebam
ter higienskim pogojem.

Prvi in drugi odstavek 20. člena

Peti odstavek 9. člena

Tretji odstavek 9. člena in 11. člen

Kadar sta zdravje in dobrobit telet
odvisna
od
umetnega
prezračevanja,
je
potrebno
zagotoviti alarmni sistem, ki
opozarja na okvare in ustrezen

105. Zahtevi po zračenju ustreza
pogoj, da so 1/15 talne površine
odprtine v steni (okna in vrata) ali
umetno zračenje, primerno vrsti
živali.

104. Električna napeljava in
oprema sta urejeni tako, da preboj
elektrike na teleta ni mogoč
(preprečeni elektrošoki).

103. Tla teletom ne povzročajo
poškodb, bolezni in neugodja.
Vsa teleta imajo neomejen dostop
do ležišča, ki je udobno, čisto, suho
in ne vpliva škodljivo na teleta.

102. Objekti, boksi in oprema so iz
materialov, ki ne povzročajo
poškodb in niso škodljivi za teleta.
Materiali morajo biti dovolj odporni
in primerni za enostavno čiščenje in
razkuževanje.

3

3

3

3

64

5
Pravnomoč
na odločba

Pravnomoč
na odločba

5

5
Pravnomoč
na odločba

Št.

(1) Skrbnik živali mora poskrbeti,
da je tehnična oprema v objektih

1) Materiali za gradnjo objektov,
prostorov za nastanitev, boksov in
opreme, s katerimi pridejo živali v
stik, ne smejo biti škodljivi za živali.
Biti morajo dovolj odporni in
primerni za temeljito čiščenje in
razkuževanje.

Prvi odstavek 9. člena

ob materi.
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ugotovijo nepravilnosti, jih je treba
nemudoma odpraviti ali, če je to
nemogoče,
sprejeti
ustrezne
ukrepe za varovanje zdravja in
dobrega počutja telet, dokler se
nepravilnost ne odpravi, zlasti z
uporabo
alternativnih
metod
hranjenja
in
vzdrževanjem
zadovoljivega okolja.
Če se uporablja sistem umetnega
prezračevanja, je treba zagotoviti
ustrezen rezervni
sistem
za
zagotavljanje zadostnega kroženja
zraka, da se ohrani zdravje in
dobro počutježivali, tudi če se
sistem pokvari, in alarmni sistem
za opozarjanje skrbnika na okvaro.
Alarmni sistem je treba redno
preskušati.
5. Teleta ne smejo biti nenehno v
temi. Za zadovoljevanje njihovih
vedenjskih in fizioloških potreb je
treba poskrbeti, ob upoštevanju
različnih podnebnih sprememb v
državah članicah, za primerno
naravno ali umetno osvetlitev;
slednja mora delovati najmanj
toliko, kolikor traja obdobje naravne
svetlobe, ki je navadno na voljo
med 9. in 17. uro. Poleg tega mora
biti na voljo dovolj močna primerna
osvetlitev (pritrjena ali prenosna), ki
omogoča preverjanje telet kadar
koli.
6. Lastnik ali oseba, ki je
odgovorna za živali, vsa teleta v
hlevski reji pregleda najmanj
dvakrat na dan, teleta v pašni reji
pa najmanj enkrat na dan. Teleta,
ki kažejo znake bolezni ali
poškodbe, se takoj ustrezno
zdravijo, pri čemer se za vsako
tele, ki se na oskrbo skrbnika ne
odziva, čim prej pokliče veterinarja.
Kadar je to potrebno, se bolna ali
poškodovana teleta izolirajo v
primernih prostorih s suhim in
udobnim nastiljem.
107. Vsa teleta v objektu so vsaj
dvakrat dnevno pod nadzorom
skrbnika.
Vsa teleta, ki so nameščena zunaj
objekta, so vsaj enkrat dnevno pod
nadzorom skrbnika.
Teleta, ki kažejo znake bolezni ali
poškodbe, se takoj ustrezno
zdravijo, pri čemer se za vsako
tele, ki se na oskrbo skrbnika ne
odziva, čim prej pokliče veterinarja
Zagotovljena mora biti ločena
namestitev bolnih, poškodovanih ali
onemoglih telet v boksih z nastilom.

3

3

65

Pravnomoč
na odločba

5

97 / 11. 12. 2015

(1) Skrbnik živali mora pravočasno
zahtevati veterinarsko pomoč in
oskrbo bolnih ali poškodovanih
živali, veterinarsko pomoč pri
porodih, kadar je potrebna, in

(1) Teleta v objektu morajo biti vsaj
dvakrat dnevno pod kontrolo
skrbnika živali.
(2) Teleta, ki so nameščena izven
objekta, morajo biti vsaj enkrat
dnevno pod kontrolo skrbnika živali.
Vsa teleta v objektu morajo biti vsaj
dvakrat dnevno pod nadzorom
skrbnika.

18. člen in 6. člen

Pri umetni osvetlitvi je zagotovljenih
80 luksov. Osvetlitev v slednjem
primeru ustreza naravni osvetlitvi
od 9. do 17. ure.
Na voljo je dovolj močan vir
svetlobe, ki omogoča pregled telet
ob vsakem času

106. Teleta v objektih ne smejo biti
v stalni temi.
Pri naravni osvetlitvi so 1/20 talne
površine odprtine v steni (okna in
vrata).

Št.

(1) Teleta v objektih ne smejo biti v
stalni temi. Zagotovljena mora biti
zadovoljiva naravna ali umetna
osvetlitev v jakosti najmanj 80 lux.
V primeru umetne osvetlitve mora
ta ustrezati najmanj naravni
osvetlitvi od 9. do 17. ure.
(2) Na voljo mora biti dovolj močan
vir svetlobe, ki omogoča pregled
telet ob vsakem času.

rezervni sistem za zagotavljanje
zadostnega kroženja zraka.
Vso avtomatsko ali mehansko
opremo, nujno za zdravje in dobro
počutje telet, je treba pregledati
najmanj enkrat na dan.
Nepravilnosti
se
nemudoma
odpravijo oziroma se sprejmejo
ustrezni ukrepi za varovanje
zdravja in dobrega počutja telet.

12148 /

17. člen

enkrat
dnevno
pregledana.
Morebitne okvare morajo biti
odpravljene v najkrajšem času. Do
popravila morajo biti zagotovljeni
pogoji za zagotavljanje zdravja in
dobrobiti živali.
(2) V
primeru
umetnega
prezračevanja objektov mora biti
zagotovljen alarmni sistem, ki
opozarja skrbnika živali na okvaro v
prezračevalnem sistemu. Alarmni
sistem mora biti redno vzdrževan in
preizkušen v skladu z navodili
proizvajalca. Zagotovljen mora biti
rezervni
sistem
zračenja,
ki
zadošča za ohranitev zdravja in
dobrobiti živali do odprave napake
na osnovnem sistemu.

Stran
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(1) Materiali za gradnjo objektov,
prostorov za nastanitev, boksov in
opreme, s katerimi pridejo živali v
stik, ne smejo biti škodljivi za živali.
Biti morajo dovolj odporni in
primerni za temeljito čiščenje in
razkuževanje.

15. člen

Prvi odstavek 9. člena in 19. člen

8. Telet se ne sme privezovati,
razen telet v skupni hlevski reji, ki
so lahko med pitjem mleka ali
mlečnih nadomestkov privezana za
največ eno uro. Priprave za privez
na teletih ne smejo povzročati
poškodb in se morajo redno
pregledovati
in
po
potrebi
naravnati, tako da se udobno
prilegajo telesu. Vsaka priprava za
privez mora biti narejena tako, da
se tele ne more zadušiti ali
poškodovati in da teletu omogoča
gibanje v skladu s točko 7.
9. Namestitveni objekti, boksi,
oprema in pripomočki za teleta
morajo biti ustrezno čiščeni in
razkuženi, da se prepreči okužba
prek njih in kopičenje organizmov,
ki prenašajo bolezni. Iztrebke, urin
ter nepojedeno ali raztreseno krmo
je
treba
čim
pogosteje
odstranjevati, da se čim bolj
zmanjša smrad in prepreči zbiranje
muh ali glodalcev.
110. (MK) Namestitveni objekti,
boksi, oprema, pripomočki in
posoda, ki se uporabljajo za teleta,
se redno čistijo in razkužujejo, da
se prepreči prenos bolezni.
Blato, urin in polita ali raztresena
krma se redno odstranjujejo, da se
čim bolj zmanjša smrad in prepreči
zbiranje
muh
ali
glodalcev.
Navedeno se izvaja skladno z
načinom reje.

(Med napajanjem je dovoljeno
teleta privezati, vendar ne več kot
eno uro. Privezi teletom ne smejo
povzročati poškodb in pretiranega
zategovanja, dopuščati morajo
nemoteno
vstajanje,
leganje,
stanje, ležanje in nego telesa.
Priveze
je
treba
redno
pregledovati.)

109. (MK) Teleta se ne privezujejo.

108. Teletom je zagotovljena
primerna svoboda gibanja, če so
razmere v boksu vsaj take, da
nemoteno legajo, vstajajo, se
obračajo in opravljajo fiziološke
potrebe.

1

1

3

66

Št.

(1) Bokse, opremo in posodo, ki se
uporabljajo za teleta, je treba redno
čistiti in razkuževati, da se prepreči
prenos bolezni.
(2) Blato, urin ter polito, nepoužito
ali raztreseno krmo je treba redno
odstranjevati, da se prepreči
prenos bolezni.

(1) Telet se ne sme privezovati.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je
dopustno teleta privezati v času
napajanja z mlekom ali mlečnim
nadomestkom, vendar ne več kot
za eno uro. Privezi teletom ne
smejo povzročati poškodb in
pretiranega zategovanja, dopuščati
morajo
nemoteno
vstajanje,
leganje, stanje, ležanje in nego
telesa. Priveze je treba redno
pregledovati in prilagajati.

Tretji odstavek 16. Člena
1. odstavek 8. člena

7. Prostori za teleta morajo biti
zgrajeni tako, da se lahko v njih
vsako tele uleže, leži, vstane in se
očisti brez težav.

zagotoviti ustrezno nego bolnih,
poškodovanih in onemoglih živali.
(2) Skrbnik živali mora zagotoviti
bolnim,
poškodovanim
in
onemoglim
živalim
ločeno
namestitev v primernih prostorih s
suhim in udobnim nastiljem, kadar
je potrebno.
(3) . Vsa teleta v skupini morajo
imeti dovolj prostora, da se brez
težav obračajo, vstajajo, legajo in
negujejo.
(1) Živalim mora biti zagotovljena
svoboda gibanja, primerna njihovi
vrsti, pasmi, starosti, stopnji
razvoja, prilagoditvi in udomačitvi,
ki preprečuje nepotrebno trpljenje
ali poškodbe živali.
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Tretji odstavek 20. člena

Prvi do četrti odstavek 21. člena

10. Vsem teletom, mlajšim od dveh
tednov, je treba zagotoviti primerno
steljo.

11. Z namenom spodbujanja
zdravja in dobrega počutja se vsem
teletom
zagotovi
ustrezna
prehrana,
prilagojena
njihovi
starosti, telesni masi ter vedenjskim
in fiziološkim potrebam. V ta namen
krma za teleta vsebuje zadostne
količine železa, ki zagotavlja, da
znaša povprečna vrednost krvnega
hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l,
vsakemu teletu, starejšemu od
dveh tednov, pa se zagotovi
najmanjši dnevni obrok vlakninaste
krme, ki se za teleta, stara od osem
do dvajset tednov, poveča za 50 g
do 250 g na dan. Teletom se ne
sme natikati nagobčnikov.
12. Vsa teleta se morajo krmiti
najmanj dvakrat na dan. Če so
teleta nastanjena v skupinah in se
ne krmijo po želji ali prek
avtomatskega sistema za krmljenje,
mora imeti vsako tele dostop do
krme sočasno kot druga v skupini.
13. Vsa teleta, starejša od dveh
tednov, morajo imeti dostop do
zadostne količine sveže vode ali pa
potrebe po napajanju zadostiti s
pitjem drugih tekočin. Vendar pa se
teletom, ki so izpostavljena visokim
temperaturam ali ki so bolna,
zagotovi stalen dostop do sveže
pitne vode.
(6) Teleta morajo imeti dostop do
sveže in čiste pitne vode v
zadostnih količinah ali pa morajo
biti njihove potrebe po tekočini
zadovoljene s pomočjo drugih, za
napajanje primernih tekočin.
(7) V primeru visoke zunanje
temperature ali pri bolnih teletih
mora biti sveža in čista pitna voda
ves čas na razpolago.

115.Vsa teleta, starejša od dveh
tednov, imajo dostop do pitne vode
v zadostnih količini ali pa zadostijo
potrebe po tekočini z drugimi, za
napajanje primernimi tekočinami.
Teletom, ki so izpostavljena
visokim temperaturam ali so bolna,
se zagotovi stalen dostop do sveže
pitne vode.

114. Vsa teleta so krmljena najmanj
dvakrat dnevno.
V skupinski reji in pri omejevalnem
krmljenju brez elektronskih krmilnih
postaj imajo vsa teleta istočasno
nemoten dostop do krme.

113. (MK) Teletom je treba
zagotoviti
ustrezno
prehrano,
primerno njihovi starosti, telesni teži
ter
etološkim
in
fiziološkim
potrebam.
Krma za teleta mora vsebovati
dovolj
železa,
ki
zagotavlja
povprečno
stopnjo
krvnega
hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l.
Teleta od drugega tedna starosti
imajo
na
razpolago
dovolj
strukturne krme glede na starost,
težo ter etološke in fiziološke
potrebe.
Teletom je prepovedano natikati
nagobčnike.

111. (MK) Oprema za napajanje in
krmljenje
je
oblikovana,
grajena,nameščena in vzdrževana
tako, da je onesnaženje vode in
krme čim manjše in do so možnosti
poškodb zaradi prerivanja za vodo
in krmo med teleti čim manjše.
112. (MK) Vsem teletom, mlajšim
od dveh tednov, je zagotovljen
nastil.
1

1

1
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Pravnomoč
na odločba

5

Št.

Šesti in sedmi odstavek 21. člena

(3) Teletom, mlajšim od dveh
tednov (z izjemo sesnih telet ob
materah na paši), je treba
zagotoviti primeren čist, suh in
zdravju telet neškodljiv nastilj.
(1) Teletom se mora zagotoviti
ustrezna prehrana, primerna njihovi
starosti, telesni teži ter etološkim in
fiziološkim potrebam.
(2) Krma za teleta mora vsebovati
dovolj
železa,
ki
zagotavlja
povprečno
stopnjo
krvnega
hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l.
(3) Teleta, starejša od dveh tednov,
morajo imeti ponujeno mrvo
primerne kakovosti tako, da jo
lahko zauživajo, kadar želijo. V
obdobju od osmega do 20. tedna
starosti se količina mrve zvišuje od
50 g na 250 g na dan.
(4) Teletom je prepovedano natikati
nagobčnike.
(5) Teleta morajo biti krmljena
najmanj
dvakrat
dnevno.
V
skupinski reji in pri restriktivnem
krmljenju brez elektronskih krmilnih
postaj morajo imeti vsa teleta
istočasno nemoten dostop do krme.

(8) Oprema
za
napajanje
in
krmljenje mora biti oblikovana,
grajena, nameščena in zaščitena
tako, da je kontaminacija vode in
krme minimalna.

12150 /

Peti odstavek 21. člena

Osmi odstavek 21. člena

14. Oprema za krmljenje in
napajanje mora biti načrtovana,
konstruirana,
nameščena
in
vzdrževana tako, da se čim bolj
zmanjša kontaminacija krme in
vode za teleta.
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15. Vsako tele prejme kolostrum
čim prej po rojstvu in v vsakem
primeru v prvih šestih urah
življenja.

Deveti odstavek 21. člena

(9) Tele
mora
prejeti
goveji
kolostrum čim prej po rojstvu, ne
pozneje kot v prvih šestih urah
življenja..
116. (MK) Vsako tele prejme
kolostrum čim prej po rojstvu in
vsekakor pa v prvih šestih urah
življenja.

1
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ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

3. člen
Države članice zagotovijo da:
1. vsa gospodarstva izpolnjujejo
naslednje zahteve:
a) vsakemu tekaču ali pitancu, ki
živi v skupini, razen mladicam po
osemenitvi in svinjam, mora biti na
voljo neovirana talna površina, ki
meri najmanj:
Živa masa (kg)
m²
do 10
0,15
nad 10 do 20
0,20
nad 20 do 30
0,30
nad 30 do 50
0,40
nad 50 do 85
0,55
nad 85 do 110
0,65
nad 110
1,00
(b)
skupna
neovirana
talna
površina, ki je na voljo vsaki mladici
po osemenitvi in vsaki svinji, kadar
so mladice in/ali svinje v istih
skupinah, mora meriti najmanj 1,64
m² oziroma 2,25 m². Če so živali
nastanjene v skupinah z manj kot
šestimi živalmi, mora biti neovirana
talna površina večja za 10 %. Če
so živali nastanjene v skupinah s
40 ali več živalmi, je lahko
neovirana površina manjša za 10
%.

DIREKTIVA SVETA
2008/120/ES
z dne 18. decembra
2008
o
določitvi
minimalnih pogojev
za zaščito prašičev
(Kodificirana
različica)
(UL L št. 47 z dne
18. 2. 2009, str. 5)
3. in 4. člen

PZR 12: DOBROBIT PRAŠIČEV

PREDPIS EU

(1) Minimalna
neovirana
talna
površina, ki jo mora imeti vsak
tekač ali pitanec v skupini, razen
mladice po osemenitvi in svinje, je
navedena v tabeli:.
teža (kg) m2
do 10 ….. 0,15
10–20 ..… 0,20
20–30 ..… 0,30
30–50 ….. 0,40
50–85 ….. 0,55
85–110 ..… 0,65
več kot 110 … 1,00
(2) Minimalna
neovirana
talna
površina za živali v skupini mora
biti na mladico po osemenitvi 1,64
m2, na svinjo pa 2,25 m2. Če je v
skupini pet ali manj živali, mora biti
talna površina na žival večja za
10%. Če je v skupini 40 ali več
živali, je lahko talna površina na
žival manjša za 10%.

IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS na
ravni kmetijskega gospodarstva

teža (kg) ....m²
30–50 ….. 0,40
50–85 ….. 0,55
85–110 ..… 0,65
več kot 110 … 1,00

118. Zagotovljena je najmanjša
predpisana
neovirana
talna
površina za pitance v skupini.

3

3
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ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom
L
S
T

Št.

teža (kg) ....m²
do 10 ….. 0,15
10–20 ..… 0,20
20–30 ..… 0,30

117. Zagotovljena je najmanjša
predpisana
neovirana
talna
površina za tekače v skupini.

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

12152 /

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)
prva in druga točka 22. člena

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU
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2. Države članice zagotovijo, da
površine izpolnjujejo naslednje
zahteve:
(a) za mladice po osemenitvi in
breje svinje: na celotnem delu talne
površine iz točke (b) odstavka 1, ki
meri najmanj 0,95 m² za mladico in
najmanj 1,3 m² za svinjo, morajo
biti polna tla, pri katerih je lahko
največ 15 % namenjenih drenažnim
odprtinam;
(b) kadar se betonske rešetke
uporabljajo za prašiče v skupinah,
(i) največja širina rež med
rešetkami ne sme presegati:
— 11 mm za pujske,
— 14 mm za odstavljence,
— 18 mm za pitance,
— 20 mm za mladice po parjenju in
svinje;
(ii) mora širina rešetke znašati
najmanj:
— 50 mm za pujske in odstavljence
ter
— 80 mm za pitance, mladice po
osemenitvi in svinje.

(3) Za breje živali mora biti
minimalna površina polnih tal 0,95
m2 na mladico in 1,30 m2 na svinjo.
Največ 15% te površine lahko
predstavljajo drenažne odprtine.

(4) Če se za prašiče v skupini
uporabljajo betonske rešetke, mora
maksimalna
širina
rež
med
rešetkami ustrezati zahtevam, ki so
navedene v tabeli 2.2, minimalna
širina rešetk pa zahtevam, ki so
navedene v tabeli
a) največja širina rež med
rešetkami:
vrsta prašičev
največja širina
rež (mm)
pujski
11
tekači
14
pitanci
18
mladice in svinje 20
b) najmanjša širina rešetk:
vrsta prašičev
največja širina
rešetk (mm)
pujski in tekači
50
pitanci, mladice 80
in svinje

Tretji odstavek 22. člena

Četrti odstavek 22. člena

121. Največja širina rež in
najmanjša širina betonskih rešetk
ustrezata predpisanim velikostim.

40 živali in več v skupini
1,47 m² / mladico
2,22 m² / svinjo
120. Zagotovljena je najmanjša
predpisana površina polnih tal za
mladice po osemenitvi in breje
svinje. Delež odprtin za drenažo je
ustrezen.

6-39 živali v skupini:
1,64 m² / mladico
2,25 m² / svinjo

2-5 živali v skupini
1,804 m² / mladico
2,475 m² / svinjo

119.Zagotovljena je najmanjša
predpisana
neovirana
talna
površina za mladice po osemenitvi
in svinje v skupini.

3

3

3
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(3) Prepovedano je privezovanje
svinj in mladic.
(1) Svinje in mladice morajo biti v
času od štirih tednov po osemenitvi
do enega tedna pred pričakovano
prasitvijo nameščene v skupine.
Stranice boksa, v katerem je
nameščenih pet ali manj živali,
morajo biti daljše od 2,4 m.
Stranice boksa, v katerem je
skupina šestih ali več živali, morajo
biti daljše od 2,8 m. Treba je
skrbeti, da med živalmi v skupini ne
prihaja
do
medsebojnega
agresivnega vedenja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega
odstavka
so
lahko
na
gospodarstvih z manj kot desetimi
svinjami in mladicami živali v času
od štirih tednov po osemenitvi do
enega tedna pred pričakovano
prasitvijo tudi v individualnih boksih,
v katerih imajo dovolj prostora za
obračanje.
(5) Prašiči morajo imeti na voljo
slamo ali drug ustrezen material za
zadostitev njihovih etoloških potreb
in s tem za preprečevanje grizenja
repov in drugih motenj v obnašanju.

(8) Gradnja in ureditev objektov, v
katerih so svinje in mladice
privezane, sta prepovedani.

124. (MK) Vsi prašiči imajo na voljo
primeren
material
oziroma
predmete za zadostitev svojih
etoloških potreb skladno z načinom
reje.

123. Svinje in mladice so od štirih
tednov po paritvi ali osemenitvi do
enega tedna pred pričakovano
prasitvijo nameščene v skupine.
Stranice boksa, v katerem je
skupina šestih ali več živali, morajo
biti daljše od 2,8 m. Stranice boksa,
v katerem je nameščenih pet ali
manj živali, morajo biti daljše od 2,4
m.
Na gospodarstvih z desetimi
svinjami in mladicami ali manj so
lahko živali tudi v individualnih
boksih, v katerih imajo dovolj
prostora za obračanje.

122. (MK) Svinje in mladice niso
privezane.

1

1
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Št.

Peti odstavek 29. člena

Prvi in drugi odstavek 33. člena

Osmi odstavek 33. člena in tretji
odstavek 27. člena
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5. Države članice zagotovijo, da se
brez poseganja v zahteve iz Priloge
I svinjam in mladicam omogoči
trajen dostop do materiala, s
katerim se lahko ukvarjajo in ki
izpolnjuje vsaj ustrezne zahteve iz
navedene priloge.
Priloga I
Poglavje II
4. Brez poseganja v člen 3(5) se
mora prašičem omogočiti stalen
dostop do zadostne količine
materiala, ki ga lahko brez težav
raziskujejo in premikajo, ne da bi
bilo pri tem ogroženo njihovo
zdravje, kot je na primer slama,
seno, les, stržine, gobji kompost,
šota
ali
mešanica
takšnega
materiala.

3. Države članice zagotovijo, da je
gradnja ali predelava objektov, v
katerih so svinje in mladice
privezane, prepovedana. Od 1.
januarja 2006 je privezovanje svinj
in mladic prepovedano.
4. Države članice zagotovijo, da se
svinje in mladice v obdobju od štirih
tednov po parjenju do enega tedna
pred predvideno prasitvijo redijo v
skupinah. Stranice boksa, v
katerem je nastanjena skupina,
morajo biti daljše od 2,8 m. Če je v
skupini manj kot šest živali, morajo
biti stranice boksa, v kateri je
nastanjena skupina, daljše od 2,4
m.
Z
odstopanjem
od
prvega
pododstavka so lahko svinje in
mladice,
ki
se
redijo
na
gospodarstvih z manj kot desetimi
svinjami, v obdobju iz omenjenega
pododstavka
nastanjene
individualno, pod pogojem, da se v
boksih lahko neovirano obračajo.
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8. Države članice zagotovijo, da so
prašiči, ki morajo živeti v skupinah,
močno agresivni, prašiči, ki so jih
napadli drugi prašiči, ter bolni ali
poškodovani prašiči lahko začasno
nastanjeni v individualnih boksih. V
tem primeru individualni boks živali
omogoča neovirano obračanje, če
to ni v nasprotju s posebnimi
veterinarskimi nasveti.
Člen 4
Države članice zagotovijo, da
pogoji za rejo prašičev ustrezajo
splošnim določbam, določenim v
Prilogi I.
PRILOGA I
SPLOŠNI POGOJI
Poleg ustreznih določb Priloge k
Direktivi 98/58/ES se uporabljajo
naslednje zahteve:
1. V objektih, v katerih se redijo
prašiči, se je treba izogibati stalnim
ravnem hrupa, ki so enake ali višje
od 85 dBA. Izogibati se je treba
trajnemu ali nenadnemu hrupu.

6. Države članice zagotovijo, da
krmljenje svinj in mladic v skupinah
poteka na način, ki vsaki živali
zagotovi zadostno količino krme,
tudi če se zanjo hkrati potegujejo
druge živali.
Priloga I
6. Vsi prašiči se morajo krmiti
najmanj enkrat na dan. Če se
prašiči krmijo v skupinah in ne po
želji ali preko avtomatskega
sistema za individualno krmljenje,
mora imeti vsak prašič dostop do
krme istočasno kot drugi prašiči v
skupini.
7. Države članice zagotovijo, da
vse breje svinje in mladice za
potešitev lakote in potrebe po
žvečenju dobijo zadostno količino
voluminozne ali visoko vlakninaste
krme in visoko energetske krme.
(2) Prašiče,
ki
so
pretirano
agresivni do drugih prašičev ali so
pretirano
izpostavljeni
agresiji
drugih prašičev, je treba odstraniti
iz skupine ter jih začasno namestiti
v individualne bokse. V tem primeru
morajo biti boksi tako veliki, da se
prašič lahko nemoteno obrača,
vstaja in lega.
V objektih s prašiči stopnja hrupa
ne sme biti višja od 85 dB. Izogibati
se je treba stalnemu ali nenadnemu
hrupu.

24. člen

(7) Breje živali morajo imeti dovolj
krme z visokim deležem surove
vlaknine kot tudi dovolj močnih
krmil, da bi se nasitile in zadovoljile
potrebo po žvečenju..

sedma točka 33. člena

druga točka 26. člena

(1) Prašiče je treba krmiti najmanj
enkrat dnevno. V skupinski reji in
pri restriktivnem krmljenju brez
elektronskih krmilnih postaj morajo
imeti vse živali istočasen dostop do
krme.
(7) Živalim je treba pokladati
zadostno količino krme

Prvi odstavek 30. člena in sedma
točka 33. člena

128. V objektu, kjer se redijo
prašiči, se je potrebno izogibati
stalnemu ali nenadnemu hrupu

126. Vse breje svinje in mladice
morajo za potešitev lakote in
potrebe
po
žvečenju
dobiti
zadostno količino voluminozne ali
visoko
vlakninaste
krme
in
visokoenergetske krme, glede na
obdobje brejosti.
127. Iz skupinske reje je treba
individualno namestiti prašiče:
 ki so izredno agresivni,
 ki jih napadejo drugi prašiči,
 ki so bolni ali poškodovani.
Pri
tem
individualni
boksi
omogočajo neovirano obračanje, če
to ni v nasprotju s posebnimi
veterinarskimi nasveti.

125. Vsi prašiči se krmijo najmanj
enkrat dnevno.
V skupinski reji in pri omejevalnem
krmljenju brez elektronskih krmilnih
postaj imajo vsi prašiči istočasno
nemoten dostop do krme.
Svinje in mladice v skupini morajo
imeti zadostno količino krme, tudi
če se zanjo hkrati potegujejo druge
živali.
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8. Vsi posegi, ki se ne opravljajo za
terapevtske
ali
diagnostične
namene ali ki niso namenjeni
označevanju prašičev v skladu z
ustrezno zakonodajo, ki pri živalih
povzročijo poškodbo ali izgubo

31. člen

(2) Prašiči morajo imeti ves čas
dostop do sveže in čiste pitne vode
v zadostnih količinah ali pa morajo
biti njihove potrebe po tekočini
zadovoljene s pomočjo drugih, za
napajanje primernih tekočin.
(1) Kastracijo samcev do vključno
sedmega dneva starosti lahko na
način, ki ne vključuje trganja tkiva,
opravi veterinar ali druga oseba v
skladu z zakonom, ki ureja
veterinarstvo.

(1) Tla v boksih za prašiče morajo
biti
takšna,
da
živalim
ne
povzročajo poškodb, bolezni in
neugodja.
(2) Prašiči morajo imeti dostop do
ležišča, ki mora biti udobno, čisto,
suho in ne sme škodljivo vplivati na
njih.
(3) V boksu mora biti dovolj
prostora, da lahko vsi prašiči
istočasno ležijo, normalno vstajajo
in legajo.
(4) Boksi morajo biti urejeni tako,
da se lahko prašiči vidijo med
seboj.

132. Kastracija se opravlja do
sedmega dneva starosti na način,
ki ne vključuje trganja tkiva. Po
sedmem dnevu jo opravlja uradni
veterinar z uporabo anestezije in
dodatne dolgotrajne analgezije.

131. Vsi prašiči starejši od dveh
tednov morajo imeti stalen dostop
do pitne vode.

Pri umetni osvetlitvi je zagotovljenih
40 luksov.
Na voljo je dovolj močan vir
svetlobe, ki omogoča pregled
prašičev ob vsakem času
130. Prostori in tla, kjer so
nameščeni prašiči, morajo biti
ustrezno urejeni.

129. Pri naravni osvetlitvi so 1/40
talne površine odprtine v steni
(okna in vrata).

3
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druga točka 30. člena

prva do četrta točka 29. člena

3. Prostori za prašiče morajo biti
zgrajeni
tako,
da
živalim
omogočajo:
— dostop do ležišča, ki je primerno
glede velikosti in temperature ter
čisto in opremljeno z ustreznim
sistemom odvajanja, tako da lahko
vse živali ležijo istočasno,
— da lahko ležijo in normalno
vstajajo,
— da lahko vidijo druge prašiče, pri
čemer so lahko v tednu pred
načrtovano prasitvijo in med
prasitvijo svinje in mladice ločene
od sovrstnikov.

(1) Prašiči v objektih ne smejo biti
stalno v temi. Zagotovljena mora
biti minimalna osvetlitev 40 lux
najmanj osem ur dnevno.
(2) Na voljo mora biti dovolj močan
vir svetlobe, ki omogoča pregled
prašičev ob vsakem času.

12156 /

5. Tla morajo biti gladka, toda ne
spolzka,
da se
prašiči
ne
poškodujejo,
in
zasnovana,
zgrajena in vzdrževana tako, da pri
prašičih ne morejo povzročiti
poškodb ali bolečin. Ustrezati
morajo velikosti in teži prašičev ter,
če ni na voljo nastilja, imeti trdno,
ravno in stabilno površino.
7. Vsi prašiči, ki so stari več kot dva
tedna, morajo imeti stalen dostop
do zadostne količine sveže pitne
vode.

23. člen

2. Prašiči morajo biti osem ur na
dan nastanjeni pri svetlobi z močjo
najmanj 40 luksov.
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občutljivega
dela
telesa
ali
spremembo zgradbe kosti, so
prepovedani, razen:
—
enakomernega
skrajšanja
podočnikov
z
brušenjem
ali
ščipanjem pri pujskih, ki niso stari
več kot sedem dni, pri čemer se
mora oblikovati nepoškodovana
gladka površina; pri merjascih se
lahko čekani skrajšajo, kjer je to
potrebno zaradi preprečevanja
poškodb pri drugih živalih ali zaradi
varnosti,
— krajšanje dela repa,
— kastracije samcev na način, ki
ne vključuje pretrganja tkiva,
— nameščanja nosnih obročev
samo pri živalih, ki se redijo na
prostem, in v skladu z nacionalno
zakonodajo.
Krajšanje
repa
in
krajšanje
podočnikov se ne smeta opravljati
rutinsko, temveč samo takrat, kadar
se lahko dokaže, da so na seskih
svinj ali na uhljih ali repih drugih
prašičev nastale poškodbe. Pred
izvajanjem takšnih posegov se
sprejmejo
drugi
ukrepi
za
preprečevanje grizenja repov in
drugih vedenjskih motenj, pri čemer
se upoštevata okolje in gostota
živali. Zaradi tega se morajo
neprimerne
bivalne
razmere
nastanitve
ali
sistemi
reje
spremeniti.
Vse zgoraj navedene posege lahko
opravi samo veterinar ali oseba,
usposobljena v skladu s členom 6,
z izkušnjami pri opravljanju takšnih
posegov z ustreznimi sredstvi in
pod ustreznimi higienskimi pogoji.
Kastracijo ali krajšanje repov pri
pujskih, starih več kot sedem dni,
lahko opravi samo veterinar z
uporabo anestezije ali dodatne
dolgotrajne analgezije.
POGLAVJE II
POSEBNE
DOLOČBE
ZA
RAZLIČNE
KATEGORIJE
32. člen

134. Talna površina boksa za
odraslega merjasca je najmanj 6 m2
ali 10 m2, če se boks uporablja tudi

133. Repi se krajšajo pri sesnih
živalih do starosti sedem dni. Pri
starejših živalih opravlja to le uradni
veterinar.
Repi se ne krajšajo rutinsko.
Zobje se pri prašičih brusijo ali
ščipajo do sedmega dneva starosti.

1
če je odmik
≤ 10 %

74

3
če je odmik
> 10 %

3

Št.

(1) Boksi za merjasce morajo biti
nameščeni in zgrajeni tako, da se
lahko merjasci obračajo, slišijo,

(2) Pri prašičih, ki so starejši od
sedmih dni, lahko opravi kastracijo
le veterinar z uporabo anestezije in
dodatne dolgotrajne analgezije.
(3) Krajšanje dela repa oziroma
enakomerno krajšanje podočnikov
z brušenjem je dovoljeno opravljati
samo v primerih, kadar skrbnik
živali dokaže, da v nasprotnem
primeru lahko pride do hujših
poškodb na seskih svinj ali na uhljih
oziroma repih drugih prašičev. Pred
izvajanjem takšnih posegov mora
skrbnik živali dokazati, da je izvedel
druge ukrepe za preprečevanje
grizenja repov in drugih vedenjskih
motenj, pri čemer upošteva okolje
in gostoto naseljenosti.
(4) Krajšanje
dela
repa
in
enakomerno krajšanje podočnikov
do vključno sedmega dneva
starosti prašiča lahko opravlja
veterinar ali ustrezno usposobljen
skrbnik živali v skladu z zakonom,
ki ureja živinorejo. Pri prašičih, ki so
starejši od sedmih dni, lahko opravi
krajšanje repa ali krajšanje zob le
veterinar z uporabo anestezije in
dodatne dolgotrajne analgezije.
(5) Če se v tem členu našteti
posegi opravljajo v nasprotju z
določbami tega člena pravilnika, se
šteje, da gre za mučenje živali v
skladu z zakonom, ki ureja zaščito
živali.
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2. Če je potrebno, se morajo breje
svinje in mladice tretirati pred
zunanjimi in notranjimi zajedavci.
Če so nastanjene v prasitvenih
boksih, je treba breje svinje in
mladice temeljito očistiti.
3. V tednu pred predvideno
prasitvijo morajo svinje in mladice
dobiti na razpolago zadostne
količine ustreznega materiala za
izdelavo gnezda, razen kadar to
zaradi sistema za odvajanje
gnojevke, ki se uporablja na obratu,
ni tehnično izvedljivo.
4. Za svinjo ali mladico mora biti na
voljo neoviran prostor, ki omogoča
lažji potek naravne prasitve ali
prasitve, pri kateri je potrebna
pomoč.
5. Prasitveni boksi, v katerih se
svinje lahko prosto gibljejo, morajo
peta in šesta točka 33. člena

četrta točka 33. člena

tretja in četrta točka 33. člena

(5) Za ležiščem vsake breje svinje
ali mladice mora biti na razpolago
dovolj velik prostor, ki omogoča
nemoteno prasitev ali pomoč pri
prasitvi.
(6) Prasitveni boksi morajo imeti
pregrado, ki ločuje gnezdo od

(1) Pri reji prašičev v skupinah je
treba z ustreznimi ukrepi preprečiti
medsebojne spopade, ki presegajo
mero normalnega vedenja.
(2) Prašiče, ki so pretirano
agresivni do drugih prašičev ali so
pretirano
izpostavljeni
agresiji
drugih prašičev, je treba odstraniti
iz skupine ter jih začasno namestiti
v individualne bokse. V tem primeru
morajo biti boksi tako veliki, da se
prašič lahko nemoteno obrača,
vstaja in lega.
(3) Brejim svinjam in mladicam se
mora, če je to potrebno, odpraviti
zunanje in notranje zajedavce.
(4) Breje svinje in mladice je treba
pred namestitvijo v prasitvene
bokse temeljito očistiti.
(4) Na voljo morajo imeti čist,
primerno suh in udoben prostor za
počitek ter primeren material za
gradnjo
gnezda,
če
to
ni
onemogočeno
zaradi
sistema
perforiranih tal in gnojevke.
139. Za brejo svinjo v porodnem
boksu je dovolj prostora, da se
omogoči nemotena prasitev ali
pomoč pri prasitvi. V prasitvenih
boksih je pujskom zagotovljena
možnost umika.

137. Če je potrebno, se morajo
breje svinje in mladice tretirati pred
zunanjimi in notranjimi zajedavci
Breje svinje in mladice je treba pred
namestitvijo v prasitvene bokse
temeljito očistiti.
138. (MK) Svinje imajo v tednu
pred prasitvijo na voljo material
(slamo) za gradnjo gnezda, razen
če uporabe materiala ne dopušča
način reje (sistem preluknjanih tal
in sistem odgnojevanja).

136. Nosilec sprejme ukrepe za
zmanjšanje agresivnosti pri svinjah
in mladicah v skupinah.

za pripust.
135. Boksi za merjasce morajo
omogočati, da se v njih merjasec
lahko obrača ter sliši, voha in vidi
druge prašiče.

1

3

3

3

3

75

Pravnomoč
na odločba

5

Št.

za
v

26. člen

vohajo in vidijo ostale prašiče. Na
voljo morajo imeti čist, suh in
udoben prostor za ležanje.
(2) Talna površina boksa za
odraslega merjasca mora biti
najmanj 6 m2.
(3) Če je boks za merjasce
namenjen tudi za pripust, mora biti
talna površina boksa za odraslega
merjasca najmanj 10 m2 in v njem
ne sme biti ovir.

12158 /

1. Sprejmejo se ukrepi
zmanjšanje
agresivnosti
skupinah.

PRAŠIČEV
A. Merjasci
Boksi za merjasce morajo biti
postavljeni in zgrajeni tako, da se v
njih merjasec lahko obrača ter sliši,
voha in vidi druge prašiče.
Odraslemu merjascu mora biti na
voljo neovirana površina, ki meri
najmanj 6 m².
Če se boksi uporabljajo tudi za
pripust, mora površina, ki je na
voljo odraslemu merjascu, meriti
najmanj 10 m², boks pa ne sme
imeti ovir.
B. Svinje in mladice
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na

Vendar pa se lahko sesni pujski
odstavijo do sedem dni prej, če se
premestijo v posebne prostore, ki
se pred nastanitvijo nove skupine
izpraznijo, temeljito očistijo in
razkužijo ter so ločeni od prostorov,
v katerih se nahajajo svinje, z
namenom zmanjševanja možnosti
prenosa bolezni na pujske.
D. Tekači in pitanci
1.Če se prašiči redijo v skupinah,
se morajo sprejeti ukrepi za
preprečevanje
medsebojnih
spopadov, ki presegajo mero
normalnega vedenja.
2. Prašiči morajo biti nastanjeni v
skupinah, ki se, kolikor je mogoče,
med seboj ne mešajo. Če se
morajo prašiči, ki se ne poznajo,
združiti v skupino, se mora to
zgoditi v kar se da zgodnji starosti,
po možnosti najkasneje v enem
tednu po odstavitvi. Kadar se
skupine prašičev mešajo, se jim na
primeren način omogoči, da se
lahko umaknejo in skrijejo pred
drugimi prašiči.
3. Ob znakih hudih spopadov med
prašiči se nemudoma preučijo
vzroki zanje in sprejmejo ustrezni

C. Sesni pujski
1. Del celotne površine tal, ki
živalim omogoča, da lahko ležijo
istočasno, mora biti poln ali prekrit
z blazino, slamo ali drugim
primernim materialom.
2. Kadar se uporablja prasitveni
boks, morajo imeti pujski dovolj
prostora, da lahko sesajo brez
težav.
3. Sesni pujski, mlajši od 28 dni, ne
smejo biti odstavljeni od svinje,
razen kadar bi nadaljnje sesanje
škodljivo vplivalo na dobro počutje
ali zdravje svinje ali pujska.

omogočati zaščito pujskov,
primer z zaščitnimi rešetkami.

35. člen in 26. člen

34. člen

Prašiči iz različnih socialnih skupin
se ne smejo mešati med seboj.
Pri reji prašičev v skupinah je treba
z ustreznimi ukrepi preprečiti
medsebojne spopade, ki presegajo
mejo normalnega vedenja.
Uporaba pomirjeval zaradi lajšanja
prilagoditve tekačev in pitancev reji
v skupini se uporablja samo
izjemoma, če veterinar presodi, da
je uporaba pomirjeval upravičena

140. (MK) Tla v gnezdu so polna
(nepreluknjana). Če so preluknjana,
so pokrita z blazino, slamo ali
drugim primernim materialom.
141. (MK) Vsi pujski imajo možnost
istočasnega počivanja.
Pri ukleščenih svinjah imajo pujski
možnost, da nemoteno sesajo.
Kadar se uporablja prasitveni boks,
morajo imeti pujski dovolj prostora,
da lahko sesajo brez težav
142. Pujski se ne odstavljajo pred
28. dnem starosti, razen kadar bi
nadaljnje sesanje škodljivo vplivalo
na dobro počutje ali zdravje svinje
ali pujska.
Vendar pa se lahko sesni pujski
odstavijo do sedem dni prej, če se
premestijo v posebne prostore, ki
se pred nastanitvijo nove skupine
izpraznijo, temeljito očistijo in
razkužijo ter so ločeni od prostorov,
v katerih se nahajajo svinje, z
namenom zmanjševanja možnosti
prenosa bolezni na pujske.
143.
Pri
reji
prašičev
so
vzpostavljene stabilne socialne
skupine.
1

1

3

3

76

Pravnomoč
na odločba

5

Št.

(1) Pri reji prašičev v skupinah je
treba z ustreznimi ukrepi preprečiti
medsebojne spopade, ki presegajo
mero normalnega vedenja.
(2) Prašiče,
ki
so
pretirano
agresivni do drugih prašičev ali so
pretirano
izpostavljeni
agresiji
drugih prašičev, je treba odstraniti

(1) Sesnim pujskom mora biti v
gnezdu
zagotovljeno
toplotno
ugodje. Gnezdo mora biti čisto,
suho in udobno ter ločeno od
prostora za svinjo. Tla v gnezdu
morajo biti polna (neperforirana).
Če so tla v gnezdu perforirana,
morajo biti pokrita z blazino, slamo
ali drugim primernim materialom.
Vsi pujski morajo imeti možnost
istočasnega počivanja.
(2) Pri ukleščenih svinjah morajo
imeti pujski možnost, da nemoteno
sesajo.
(3) Pujske je dovoljeno odstavljati
po 28. dnevu starosti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega
odstavka je pujske dovoljeno
odstaviti tudi do sedem dni prej, če
so preseljeni v očiščena in
razkužena vzrejališča, ločena od
objektov za svinje. Izjemoma je
odstavitev dovoljena tudi prej, če je
to potrebno zaradi dobrobiti ali
zdravja živali.
(1) Tekače je treba namestiti v
skupine čim prej po odstavitvi.
(2) Tekači in pitanci morajo biti
nameščeni v stabilnih skupinah s
čim manj mešanja. Če je treba
prašiče, ki se ne poznajo, združiti v
skupino, je treba to storiti čim prej,
najkasneje v sedmih dneh po
odstavitvi. Pri združevanju je treba
vsem prašičem na primeren način
omogočiti, da se lahko umaknejo in
skrijejo pred drugimi prašiči.

preostalega dela boksa.
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ukrepi, kot na primer zagotovitev
zadostne količine slame ali drugih
materialov, ki jih živali lahko
raziskujejo. Ogrožene živali ali
zlasti agresivne živali se ločijo od
skupine.
4. Uporaba pomirjeval z namenom
lažjega prilagajanja živali na
življenje v skupini se dovoli samo v
izjemnih
primerih
in
po
posvetovanju z veterinarjem
iz skupine ter jih začasno namestiti
v individualne bokse. V tem primeru
morajo biti boksi tako veliki, da se
prašič lahko nemoteno obrača,
vstaja in lega.
(3) Uporaba pomirjeval z namenom
lajšanja prilagoditve tekačev in
pitancev reji v skupini se uporablja
samo izjemoma, če veterinar
presodi, da je uporaba pomirjeval
upravičena.

77
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4. člen
Države članice zagotovijo, da so
pogoji, pod katerimi se živali (razen
rib, plazilcev ali dvoživk) ob
upoštevanju njihove vrste, stopnje
razvoja,
prilagoditve
in
udomačenosti ter fizioloških in
etoloških potreb vzrejajo ali redijo v
skladu z obstoječo prakso in
znanstvenimi dognanji, usklajeni z
določbami iz te priloge.
PRILOGA
Osebje
1. Za živali skrbi dovolj številno
osebje, ki ima za to potrebne
sposobnosti, znanje in strokovno
usposobljenost.
Pregledi
2. Vse živali v sistemih reje, v
katerem je njihovo dobro počutje
odvisno od pogoste človeške
oskrbe, se pregledajo najmanj
enkrat na dan. Živali v drugih
sistemih se pregledajo v takšnih
časovnih presledkih, da se prepreči
vsakršno trpljenje živali.
4. Za vsako žival, ki kaže znake
bolezni ali poškodbe, je treba
nemudoma ustrezno poskrbeti, in
če se žival na takšno oskrbo ne
odziva, je treba čim prej poiskati
nasvet veterinarja. Kadar je to
potrebno, se bolne ali poškodovane
živali izolirajo v primernih prostorih
s suhim in udobnim nastiljem.

Direktiva
Sveta
98/58/ES z dne 20.
julija 1998 o zaščiti
rejnih živali (UL L št.
221 z dne 8. 8.
1998,
str.
23),
zadnjič
spremenjena
z
Uredbo Sveta (ES)
št. 806/2003 z dne
14. aprila 2003 (UL
L št. 122 z dne 16.
5. 2003, str. 1)

4. člen

ZAHTEVE IZ PREDPISOV EU
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

PZR 13: DOBROBIT REJNIH ŽIVALI

PREDPIS EU

(1) Skrbnik živali mora pravočasno
zahtevati veterinarsko pomoč in
oskrbo bolnih ali poškodovanih
živali, veterinarsko pomoč pri
porodih, kadar je potrebna, in
zagotoviti ustrezno nego bolnih,
poškodovanih in onemoglih živali.
(2) Skrbnik živali mora zagotoviti
bolnim,
poškodovanim
in
onemoglim
živalim
ločeno
namestitev v primernih prostorih s
suhim in udobnim nastiljem, kadar
je potrebno.

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)
6. člen

Za vsakodnevni nadzor, ki ga
opravlja skrbnik živali, morajo biti
zagotovljeni pogoji za potrebne
preglede, vključno z zadostno
osvetlitvijo objekta, tako da je
možno opraviti pregled živali ob
vsakem času.

(1) Skrbnik živali mora storiti vse,
da zagotovi dobrobit živali, ki so v
njegovi oskrbi. Preprečevati mora
vzroke, ki lahko pri živalih
povzročijo bolečine, poškodbe,
bolezni
oziroma
motnje
v
obnašanju.
(2) Za živali mora skrbeti primerno
število ljudi z ustreznim znanjem,
usposobljenostjo ter odgovornim
odnosom do živali. Usposobljenost
skrbniki dokazujejo z ustreznimi
dokazili.

IZVAJANJE
ZAHTEV
IZ
PREDPISOV RS
izvajanje zahtev iz predpisov RS na
ravni kmetijskega gospodarstva

5. člen

4. člen

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)

Zakon o zaščiti živali (Uradni list
RS, št. 98/99, 126/03, 14/07 in
23/13)
3., 4. in 5. člen
7. člen
3. odstavek 8. člena

PREDPIS RS
predpisi RS, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU

145. Bolne, poškodovane in
onemogle živali se takoj ustrezno
oskrbijo in, če je treba, ločeno
namestijo v prostorih ali primernih
krajih s suhim in udobnim nastilom.
Skrbnik živali mora pravočasno
zahtevati veterinarsko pomoč in
oskrbo bolnih ali poškodovanih
živali, po potrebi veterinarsko
pomoč pri porodih ter ustrezno
nego bolnih, poškodovanih in
onemoglih živali.

144. Na kmetijskem gospodarstvu
je določena odgovorna oseba za
ustrezno oskrbo živali, da vsaj
enkrat dnevno opravi redni nadzor
nad njimi.

ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA
zahteve iz predpisov RS, ki jih mora
izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

3

3
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Pravnomoč
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ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL
kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z
odstotkom
L
S
T
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Vodenje evidence
5. Lastnik ali rejec živali vodi
evidenco o zdravljenju in o številu
smrtnih primerov, odkritih pri
vsakem pregledu. Če je treba
enake podatke hraniti v druge
namene, ti prav tako zadoščajo za
namene te direktive.

Imetniki

živali

morajo

na

vpisujejo

v

in
predpisani

se

hraniti

katero

(v

nadaljnjem

so
zaradi

navodila
niso

veterinarja
česar

dnevniku.

Na

obratih

to vrsto rej perutnine.

vodijo samostojen dnevnik samo za

živali (kooperacijska reja), lahko

1
Se ne vodi
sproti in v
skladu
s
predpisi
3
Se ne vodi
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gospodarstvih, ki vzrejajo njihove

pravnih oseb, in na kmetijskih

perutninskih rej živali, ki so v lasti

priloga

vpisana v dnevnik, morajo biti trajna

obširnejša,

Če

vezani obliki in z oštevilčenimi listi.

besedilu: dnevnik), ki mora biti v

gospodarstvu

dnevnika veterinarskih posegov na

morajo evidenco voditi v obliki

navodila veterinarja. Imetniki živali

podatki o veterinarskih posegih ter

kronološko

enotno

voditi

imeti,
evidenco,

naslovu

živali za proizvodnjo živil na istem

gospodarstvih, kjer so ali se redijo

(1)

146. Skrbnik živali vodi dnevnik
veterinarskih posegov v skladu s
predpisom,
ki
ureja
izjemno
uporabo zdravil za zdravljenje
živali. Vodi tudi evidenco o poginih
živali.

Št.

(dnevnik veterinarskih posegov)

15. člen

(1) Skrbnik živali mora redno voditi
evidenco o poginih živali, ki jih
odkrije pri vsakem pregledu.
Evidenca mora vsebovati najmanj
datum pregleda in število poginulih
živali
oziroma
identifikacijsko
oznako živali.
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15. člen

prva točka 7. člena
Pravilnik o sledljivosti prometa in
uporabe
ter
shranjevanju
veterinarskih zdravil (Uradni list RS,
št. 38/09)

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

11. Živali v stavbah ne smejo biti
nastanjene niti v stalni temi niti
nenehno pod umetno razsvetljavo
brez ustrezne prekinitve. Če
naravna svetloba, ki je na voljo, ne
zadošča fiziološkim in etološkim
potrebam živali, se zagotovi
ustrezna umetna razsvetljava.
3. Na voljo je ustrezna razsvetljava
(nameščena ali prenosna), da se
lahko kadar koli opravijo temeljiti
pregledi živali.

Svoboda gibanja
7. Ob upoštevanju vrste živali in v
skladu s pridobljenimi izkušnjami in
znanstvenimi
dognanji
se
svobodnega gibanja živali ne sme
omejevati na način, pri katerem bi
se povzročilo nepotrebno trpljenje
ali poškodbe živali.
Če je žival stalno ali redno
privezana ali zaprta, ji je treba
glede na pridobljene izkušnje in
znanstvena dognanja dati dovolj
prostora v skladu z njenimi
fiziološkimi in etološkimi potrebami.
Objekti in prostori za nastanitev
8. Materiali, ki se uporabljajo za
gradnjo objektov in prostorov za
nastanitev ter zlasti hlevov in
opreme, s katerimi lahko pridejo
živali v stik, ne smejo biti škodljivi
za živali in morajo biti takšni, da se
jih da temeljito očistiti in razkužiti.
9. Nastanitev in pribor za
zavarovanje živali se zgradita in
vzdržujeta tako, da ni ostrih robov
ali izbočenih delov, ki bi lahko
poškodovali živali.

6. Takšni podatki se hranijo vsaj tri
leta in so na voljo pristojnemu
organu
med
izvajanjem
inšpekcijskega pregleda ali če se
drugače zahteva.

(1) Materiali za gradnjo objektov,
prostorov za nastanitev, boksov in
opreme, s katerimi pridejo živali v
stik, ne smejo biti škodljivi za živali.
Biti morajo dovolj odporni in
primerni za temeljito čiščenje in
razkuževanje.
(2) Objekti in oprema morajo biti
urejeni tako, da ne poškodujejo
živali.

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)

(4) Živali v objektih ne smejo biti
stalno v temi. Kjer ni dovolj naravne
svetlobe, mora biti zagotovljena
primerna umetna svetloba. V
primeru uporabe umetne svetlobe
je treba določiti čas za počitek, ko
morajo biti živali v temi. Za

četrta točka 9. člena

5. člen

Za vsakodnevni nadzor, ki ga
opravlja skrbnik živali, morajo biti
zagotovljeni pogoji za potrebne
preglede, vključno z zadostno
osvetlitvijo objekta, tako da je
možno opraviti pregled živali ob
vsakem času

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)

druga točka 9.člena

prva točka 9.člena

8. člen

(1) Živalim mora biti zagotovljena
svoboda gibanja, primerna njihovi
vrsti, pasmi, starosti, stopnji
razvoja, prilagoditvi in udomačitvi,
ki preprečuje nepotrebno trpljenje
ali poškodbe živali.
(2) Če je žival stalno ali redno
privezana ali zaprta, ji je treba
zagotoviti dovolj prostora v skladu z
njenimi fiziološkimi in etološkimi
potrebami.

(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka
mora skrbnik živali hraniti najmanj
tri leta od zadnjega vpisa ter jo je
dolžan na zahtevo predložiti
uradnemu veterinarju na vpogled.

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)

druga točka 7. člena

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)

151. Zahtevi po svetlobi ustreza
pogoj, da so 1/20 talne površine
odprtine v steni (okna in vrata) ali
vir umetne osvetlitve (v jakosti 80
lux) primerne vrsti živali.
Za pitovne piščance in kokoši
nesnice veljajo pogoji, zapisani v
Pravilniku o zaščiti rejnih živali.
Živali v objektih ne smejo biti stalno
v temi. Pri uporabi umetne svetlobe
je treba določiti čas za počitek, ko
morajo biti živali v temi.
Na voljo je dovolj močan vir
svetlobe, ki omogoča pregled živali
ob vsakem času

150. Nastanitev in pribor za
zavarovanje živali so zgrajeni in
vzdrževani tako, da ni ostrih robov
ali izbočenih delov, ki bi lahko
poškodovali živali

149. Objekti, boksi in oprema so iz
materialov, ki ne povzročajo
poškodb in niso škodljivi za živali.
Materiali morajo biti dovolj odporni
in primerni za enostavno čiščenje in
razkuževanje.

147. Skrbnik živali hrani dnevnik
veterinarskih posegov najmanj tri
leta od zadnjega vpisa za potrebe
te uredbe,
evidenco poginov pa prav tako
najmanj tri leta od zadnjega vpisa.
148. Živalim je zagotovljena
primerna svoboda gibanja, če so
razmere v boksu vsaj take, da
nemoteno legajo, vstajajo, se
obračajo in opravljajo fiziološke
potrebe v skladu z načinom reje.
Če so privezane, privezi omogočajo
nemoteno leganje in vstajanje in
niso pretesni.

3

3

3

3

3

80

Pravnomoč
na odločba

5

Uradni list Republike Slovenije
Št.

97 / 11. 12. 2015 /
Stran

12163

10. Kroženje zraka, koncentracijo
prahu v zraku, temperaturo,
relativno
vlažnost
zraka
in
koncentracije
plina
je
treba
ohranjati v mejah, ki ne škodijo
živalim.
Avtomatska ali mehanska oprema
13. Vso avtomatsko ali mehansko
opremo, nujno za zdravje in dobro
počutje živali, je treba pregledati
najmanj enkrat na dan. Če se
ugotovijo okvare, jih je treba
nemudoma odpraviti ali, če to ni
mogoče, sprejeti ustrezne ukrepe
za varovanje zdravja in dobrega
počutja živali.
11. člen

3. odstavek 9. člena in

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)

10. člen

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)

153. Zahtevi po zračenju ustreza
pogoj, da so 1/15 talne površine
odprtine v steni (okna in vrata) ali
umetno zračenje, primerno vrsti
živali.
Kadar sta zdravje in dobrobit živali
odvisna
od
umetnega
prezračevanja,
je
potrebno
zagotoviti
alarmni sistem, ki
opozarja na okvare in ustrezen
rezervni sistem za zagotavljanje
zadostnega kroženja zraka.
Vso avtomatsko ali mehansko
opremo, nujno za zdravje in dobro
počutje živali, je treba pregledati
najmanj enkrat na dan.

152. (MK) Živali, nastanjene zunaj
objektov, so, kadar je potrebno in
mogoče,
zavarovane
pred
neugodnimi
vremenskimi
razmerami, plenilci in drugimi
nevarnostmi.

1

3

81
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(1) Skrbnik živali mora poskrbeti, da
je tehnična oprema v objektih
enkrat
dnevno
pregledana.
Morebitne okvare morajo biti
odpravljene v najkrajšem času. Do
popravila morajo biti zagotovljeni
pogoji za zagotavljanje zdravja in

f) Osvetlitev v zgradbah mora biti
najmanj 20 lux in se meri v višini
piščančjih oči. Osvetljene mora biti
najmanj 80% uporabne površine za
piščance. Kadar je potrebno, se po
nasvetu veterinarja lahko dovoli
začasno
zmanjšanje
stopnje
osvetlitve.
Živali, nastanjene izven objektov,
morajo biti, kadar je to potrebno,
zavarovane
pred
neugodnimi
vremenskimi razmerami, plenilci in
drugimi nevarnostmi. V neugodnih
vremenskih razmerah morajo imeti
na voljo najmanj zaščito pred
močnim vetrom ali soncem in suh
prostor oziroma suho mesto za
počitek.
(3) Toplota,
vlažnost,
kroženje
zraka,
zračenje,
koncentracija
plinov, higiena in intenzivnost hrupa
v prostorih, kjer so živali, morajo
ustrezati njihovi vrsti in stopnji
razvoja, prilagoditvi in udomačitvi,
fiziološkim in etološkim potrebam
ter higienskim pogojem.

točka (f) 44. člena

Št.

Živali nastanjene izven objektov
12. Živali, ki niso nastanjene v
zgradbah, se, kadar je potrebno in
mogoče,
zavarujejo
pred
neugodnimi vremenskimi vplivi,
plenilci in tveganji za njihovo
zdravje.

(2) Objekti morajo biti primerno
osvetljeni. Če je na voljo naravna
svetloba, morajo biti svetlobne
odprtine urejene tako, da se
svetloba enakomerno porazdeli po
prostoru.

12164 /

druga točka 37. člena

vsakodnevni nadzor, ki ga opravlja
skrbnik
živali,
morajo
biti
zagotovljeni pogoji za potrebne
preglede, vključno z zadostno
osvetlitvijo objekta, tako da je
možno opraviti pregled živali ob
vsakem času.

Stran
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Krma, voda in druge snovi
14. Živali morajo imeti kakovostno
prehrano, ki ustreza njihovi starosti
in vrsti in je v zadostnih količinah,
za ohranjanje zdravja in da
zadostijo svojim potrebam po
hranjenju. Živali ne dobivajo hrane
ali tekočine na način oziroma hrana
ali tekočina ne vsebuje snovi, ki bi
lahko
povzročile
nepotrebno
trpljenje ali poškodbe.
15. Vse živali morajo imeti dostop
do krme v časovnih intervalih, ki
ustrezajo
njihovim
fiziološkim
potrebam.

Če sta zdravje in dobro počutje
živali odvisna od umetnega sistema
prezračevanja, je treba zagotoviti
ustrezen
rezervni
sistem
za
zagotavljanje zadostnega kroženja
zraka, da se ohrani zdravje in dobro
počutje živali, tudi če se sistem
pokvari, in alarmni sistem za
opozarjanje na okvaro. Alarmni
sistem je treba redno preizkušati.

Prva, četrta in peta točka 12. člena

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10)

154. Skrbnik živali mora živali
oskrbeti s primerno prehrano glede
na vrsto živali in njene fiziološke
potrebe.
Vse živali morajo imeti dostop do
krme v časovnih intervalih, ki
ustrezajo
njihovim
fiziološkim
potrebam.

Nepravilnosti
se
nemudoma
odpravijo oziroma se sprejmejo
ustrezni ukrepi za varovanje
zdravja in dobrega počutja živali.

3

82

Pravnomoč
na odločba

5

Št.

(5) Živali morajo imeti dostop do
krme v časovnih intervalih, ki
ustrezajo
njihovim
fiziološkim
potrebam.

(4) Krma mora izpolnjevati zahteve
iz Uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne
12. januarja 2005 o zahtevah glede
higiene krme (UL L št. 35 z dne
8. 2. 2005, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo (ES) št.
219/2009 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. marca 2009
o prilagoditvi nekaterih aktov, za
katere se uporablja postopek iz
člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta
1999/468/ES glede regulativnega
postopka
s pregledom
–
Prilagoditve
regulativnemu
postopku s pregledom – Drugi del
(UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str.
109).

dobrobiti živali.
(2) V
primeru
umetnega
prezračevanja objektov mora biti
zagotovljen alarmni sistem, ki
opozarja skrbnika živali na okvaro v
prezračevalnem sistemu. Alarmni
sistem mora biti redno vzdrževan in
preizkušen v skladu z navodili
proizvajalca. Zagotovljen mora biti
rezervni
sistem
zračenja,
ki
zadošča za ohranitev zdravja in
dobrobiti živali do odprave napake
na osnovnem sistemu.
(1) Skrbnik živali mora živalim
zagotoviti primerno kakovost in
količino ustrezne krme ter primeren
način krmljenja in napajanja za
ohranjanje
zdravja
ter
zadovoljevanje etoloških potreb ob
krmljenju.

Uradni list Republike Slovenije
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3.,4. in 5. člen

3. člen
Prepovedano je dajati na trg snovi,
navedene v Prilogi 1, ki je sestavni
del tega pravilnika, namenjene za
uporabo pri vseh živalih, katerih
meso in proizvodi se uporabljajo za
prehrano ljudi, razen za tiste
namene, ki so navedeni v 2. točki
prvega odstavka 5. člena tega
pravilnika.
4. člen
Za snovi, navedene v Prilogi 1 tega
pravilnika in v Prilogi 2, ki je
sestavni del tega pravilnika, veljajo
naslednje prepovedi:
kakršnakoli uporaba pri farmskih
živalih in akvakulturah;
posedovanje farmskih živali in
akvakultur, z izjemo tistih, ki so pod
uradnim nadzorom, promet in
trgovanje ali zakol farmskih živali za
prehrano ljudi, pri katerih so
prisotne snovi iz Priloge 1 ali
Priloge 2 tega pravilnika, razen
farmskih živali in akvakultur, kjer je
prisotnost teh snovi posledica
tretiranja živali v skladu z
določbami 5. ali 6. člena tega
pravilnika;
dajanje na trg za prehrano ljudi
živali iz akvakultur in njihovih
proizvodov, če vsebujejo snovi,
navedene v Prilogi 1 ali Prilogi 2
tega pravilnika;
dajanje na trg mesa in mesnih

(3) Živali morajo imeti stalen dostop
do primernega vodnega vira ali pa
jim mora biti omogočen dostop do
napajanja na drug način v časovnih
intervalih, ki ustrezajo njihovim
fiziološkim potrebam.
(2) Oprema
za
napajanje
in
krmljenje mora biti oblikovana,
grajena in nameščena tako, da se
preprečuje kontaminacija vode in
krme ter da so poškodbe zaradi
prerivanja za vodo in krmo med
živalmi minimalne.
157. V prehrano živali se smejo
vključevati dovoljene snovi le za
dovoljene preventivne, terapevtske
ali zootehniške namene, kot je
določeno v členu 1(2)(c) Direktive
96/22/EGS [1], razen če so
znanstvene študije o dobrem
počutju živali ali praktične izkušnje
pokazale, da učinki omenjene snovi
ne škodujejo zdravju ali dobremu
počutju živali.

156. (MK) Oprema za krmljenje in
napajanje mora biti načrtovana,
zgrajena in nameščena tako, da so
možnost kontaminacije vode in
krme in poškodbe zaradi prerivanja
za vodo in krmo med živalmi čim
manjše.

155. (MK) Vse živali morajo imeti
dostop do primernega vodnega vira
ali pa jim mora biti omogočen
dostop do napajanja na drug način.
1

1

3

83

Pravnomoč
na odločba.

5

Št.

Pravilnik o prepovedi uporabe
določenih snovi s hormonskim ali
tireostatskim delovanjem in betaagonistov v živinoreji
(Uradni list RS, št. 4/09)

druga točka 12. člena

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10

tretja točka 12. člena

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10
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18. Živalim ni dovoljeno dajati
nobenih drugih snovi, razen tistih
za terapevtske ali preventivne
namene
ali
za
zootehnično
zdravljenje, kot je določeno v členu
1(2)(c) Direktive 96/22/EGS [1],
razen če so znanstvene študije o
dobrem počutju živali ali praktične
izkušnje pokazale, da učinki
omenjene snovi ne škodujejo
zdravju ali dobremu počutju živali.

17. Oprema za krmljenje in
napajanje mora biti načrtovana,
zgrajena in nameščena tako, da so
možnost kontaminacije vode in
krme in poškodbe zaradi prerivanja
za vodo in krmo med živalmi čim
manjše.

16. Vse živali morajo imeti dostop
do ustreznega dovoda vode ali pa
jim mora biti omogočeno, da svoje
potrebe po tekočini zadovoljijo na
drugačne načine

Stran
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proizvodov, ki izvirajo od farmskih
živali, če vsebujejo snovi iz Priloge
1 ali Priloge 2 tega pravilnika.
5. člen
(1) Ne glede na določbe 3. in 4.
člena tega pravilnika je za namen
zdravljenja dovoljena uporaba:
1. testosterona, progesterona in
njunih derivatov pri farmskih
živalih, pod pogojem, da:
zdravilo po absorbciji z mesta
dajanja, hitro razpade na izhodne
(starševske) komponente;
ima zdravilo za uporabo v
veterinarski medicini dovoljenje za
promet v skladu zakonom, ki ureja
zdravila;
dajanje zdravil opravi veterinar z
injiciranjem ali v primeru motenj v
delovanju
jajčnikov
v
obliki
nožničnih spiral pri zdravljenju,
vendar
nikakor
v
obliki
implantantov;
je
zdravljena
žival
jasno
identificirana;
je
veterinar
odgovoren
za
identifikacijo živali in evidentiranje
zdravljenja;
se evidenca, ki se vodi tudi v
dnevniku veterinarskih posegov na
gospodarstvu, vodi v skladu s
predpisi o zdravilih za uporabo v
veterinarski medicini in vsebuje
najmanj naslednje podatke:
a) vrsto uporabe (zdravljenje ali
zootehnična uporaba);
b) vrsto zdravila za uporabo v
veterinarski medicini, ki ima
dovoljenje za promet v skladu z
zakonom, ki ureja zdravila, in ki
je bilo uporabljeno;
c) datum zdravljenja;
d) identifikacijo zdravljene živali.
za zdravljenje živali z zdravili za
uporabo v veterinarski medicini, ki
vsebujejo spodaj naštete snovi in
imajo dovoljenje za promet v skladu
z zakonom, ki ureja zdravila, pod
naslednjimi pogoji:

84
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20. člen

Prepovedano je in se šteje za
mučenje živali popolno ali delno
amputiranje telesnih delov in
popolni ali delni odvzem ali
uničenje
organov
ali
tkiv
vretenčarjev,
ki
je
storjeno
naklepno, razen če je:
- poseg po veterinarski presoji
potreben za ugotavljanje bolezni in
za rešitev ali ozdravljenje živali;
- poseg v znanstveno-raziskovalne
namene v skladu s predpisi;
- sterilizacija oziroma kastracija
potrebna
za
zmanjšanje

Izjema so pašne živali, ki si same
poškodujejo dele telesa.
Izjema so poškodbe uhljev zaradi
zatrganja ušesnih številk.

158. Na živalih niso vidne posledice
namernega pohabljanja.

85

5

Št.

Zakon o zaščiti živali (Uradni list
RS, št. 38/2013 UPB)
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Pohabljenja
19. Pred sprejetjem posebnih
določb o pohabljenjih v skladu s
postopkom iz člena 5 in brez vpliva
na Direktivo 91/630/EGS veljajo
ustrezne nacionalne določbe v
skladu s splošnimi pravili Pogodbe.

alil trenbolon za peroralno uporabo,
ali beta-agonisti, za uporabo pri
kopitarjih, če se uporabljajo v
skladu z navodili proizvajalca;
beta-agonisti, če se dajejo v obliki
injekcije za indukcijo tokolize pri
kravah med telitvijo.
(2) Snovi iz 2. točke prejšnjega
odstavka mora dajati veterinar, ali,
pri zdravilih za uporabo v
veterinarski medicini, v primeru iz
prve alinee 2. točke prejšnjega
odstavka,
druga
oseba,
na
neposredno
odgovornost
veterinarja. Odgovoren veterinar
mora voditi evidenco zdravljenja, ki
mora vsebovati vsaj podatke iz
šeste alinee 1. točke prejšnjega
odstavka.
(3) Imetnikom živali ni dovoljeno
izdajati in ne smejo posedovati
zdravil za uporabo v veterinarski
medicini, ki vsebujejo snovi iz druge
alinee, 2. točke prvega odstavka
tega člena.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega
člena je prepovedano zdravljenje
proizvodnih živali, vključno s
plemenskimi
živalmi
po
zaključenem
reproduktivnem
obdobju.
(5) Evidence iz tega člena morajo
biti
na
razpolago
uradnemu
veterinarju, če jih ta zahteva.
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druga točka13. člena

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10

prva točka13. člena

Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10

(2) Živali se sme rediti le, če je na
osnovi njihovega genotipa ali
fenotipa možno pričakovati, da to
ne škoduje njihovemu zdravju in
dobrobiti.

160. Živali se smejo rediti le, če je
na podlagi njihovega genotipa ali
fenotipa mogoče pričakovati, da to
ne škoduje njihovemu zdravju in
dobremu počutju.

159. Na živalih ni očitnih znakov
poškodb
zaradi
neustreznega
sistema reje.

3

3

86

5
Pravnomoč
na odločba.

Št.

21. Nobena žival se ne sme rediti,
razen če se na podlagi njenega
genotipa
ali
fenotipa
lahko
upravičeno pričakuje, da reja ne
more škodljivo vplivati na njeno
zdravje ali dobro počutje.

Postopki reje
20.
Metode
ekstenzivne
in
intenzivne reje, ki povzročajo ali
lahko povzročijo trpljenje ali
poškodbo katere koli zadevne
živali, niso dovoljen.
Ta določba ne izključuje uporabe
nekaterih postopkov, ki bi lahko
povzročili minimalno ali trenutno
trpljenje ali poškodbo ali ki bi lahko
zahtevali posege, ki ne bi povzročili
trajne poškodbe, če to dovoljujejo
nacionalne določbe.

Prepovedani so naslednji posegi:
- odstranjevanje krempljev mačkam
in odstranjevanje glasilk živalim;
- odstranjevanje rožnih nastavkov z
uporabo jedkih snovi;
- krajšanje kljunov perutnini, razen
če je opravljeno z namenom, da se
preprečijo večje poškodbe in
obolenja v rejah;
- amputacije
ali
kastracije
z
elastičnim obročkom;
- krajšanje uhljev živalim, razen v
primerih iz šeste alinee prejšnjega
odstavka, ali če je poseg po
strokovnem mnenju veterinarja v
korist živali in ga opravi veterinar
(1) Reja in postopki z živalmi, ki
lahko povzročijo živalim nepotrebno
trpljenje ali škodljivo vplivajo na
dobrobit živali, vključno z zdravjem,
so prepovedani. Izjemoma je
dovoljeno
izvajati
določene
postopke, ki predstavljajo za žival
kratkotrajno obremenitev, vendar
pa ne povzročajo trajnih poškodb.

razmnoževanja živali, agresivnosti,
načina reje ali preprečevanja
razmnoževanja živali z dednimi
hibami;
- popoln ali delni odvzem organov
ali tkiv potreben za transplantacijo,
za vzgajanje celičnih ali tkivnih
kultur ali pregled izoliranih organov,
tkiv ali celic, za diagnostične
namene ali pripravo gojišč v skladu
s predpisi;
- poseg pri rejni živali potreben, da
se v reji preprečijo večje poškodbe
ali obolenja;
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1%
3%
3%
3%
3%
5%
1%
3%
3%
5%
5%
5%

popravljiva
trajna
popravljiva
trajna
popravljiva
trajna
popravljiva
trajna
popravljiva
trajna
popravljiva
trajna

veliko

srednje

malo

veliko

srednje

Za iste kršitve, ki se ponovijo prvič,
drugič ali tretjič, se uporabi prejšnji
odstotek zmanjšanja plačil in se
pomnoži s tri. Pri tem se ne
upoštevajo obseg, resnost in
stalnost iz te preglednice. Če
odstotek zmanjšanja plačil po
množenju s tri doseže ali preseže
15 %, se zmanjšanje plačil zniža
na 15 %

Odstotek zmanjšanja za prvo,
drugo in tretjo ponovitev

97 / 11. 12. 2015

* Opozorilo se uporablja za kršitve, ki bistveno ne vplivajo na okolje in zdravje ljudi, živali ali rastlin in zaradi njih niso oziroma ne bodo nastale škodljive posledice ter se
dajo odpraviti na kraju samem ali v razumno kratkem roku ter so ugotovljene ob pregledu na kraju samem ali administrativni kontroli Agencije. Če zavezanec ne odpravi
kršitve na kraju samem, ima po prejetju pisnega opozorila čas 15 dni za pošiljanje dokazila o odpravi neskladnosti iz sistema zgodnjega opozarjanja.

vpliv kršitve tudi
zunaj KMG

1%

popravljiva

malo

opozorilo*

popravljiva

neskladnost iz
sistema zgodnjega
opozarjanja

Odstotek zmanjšanja

Stalnost

Resnost

Št.

vpliv kršitve le na
KMG

Obseg

12170 /

nenamerno/malomarnost

Namernost

Priloga 2: Preglednica določanja stopnje kršitve iz malomarnosti

Stran
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namerno

Namernost

vpliv kršitve tudi
zunaj KMG

vpliv kršitve le na
KMG

Obseg

veliko
75–100 %

60–100 %

popravljiva
trajna

55 %

45 %

popravljiva
trajna

40 %

30 %

trajna

popravljiva

50–100 %

40–100 %

popravljiva
trajna

35 %

30 %

popravljiva
trajna

25 %

20 %

popravljiva
trajna

Odstotek zmanjšanja

Stalnost

100 %

Odstotek zmanjšanja v primeru
ponovitve kršitve
naslednje
I. ponovitev
ponovitve

Št.

srednje

malo

veliko

srednje

malo

Resnost

Priloga 3: Preglednica določanja stopnje namerne kršitve
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Domače ime
GERK-a

Površina
GERK-a
(v arih)

Površina
posamezne
kmetijske rastline
(v arih)
Vrsta
kmetijske
rastline **
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Vrsta
organskeg
a gnojila
Količina
(m3)

Organska gnojila*
Datum
gnojenja

Vrsta
mineralnega
gnojila
Količina
(kg)

Mineralna gnojila
Datum
gnojenja

Št.
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* organska gnojila so živinska gnojila in druga gnojila organskega izvora, kakor so digestat, ostanki proizvodnje bioplina, kompost, rastlinski odpadki, blato iz čistilnih naprav, mulji,
šota in druga gnojila v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, in predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in
uporabo komposta ali digestata

GERK-PID

Gnojenje

PRILOGA 4: EVIDENCA UPORABE ORGANSKIH IN MINERALNIH GNOJIL ZA TEKOČE KOLEDARSKO LETO
Vrsta dom.
živali

Stran
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Št.
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Mejne vrednosti vnosa dušika v tla (v kg N/ha)1
** Kmetijska rastlina
Trajno travinje
Pšenica
Ječmen
Tritikala
Oves
Silažna koruza
Koruza za zrnje
Trave in travne mešanice
Travno-deteljne in deteljnotravne mešanice
Detelje in lucerna
Krompir
Oljna ogrščica
Vinska trta
Hmelj

1)

Pridelek t/ha
6
5
4
4
3
41
7
9
9

Mejna vrednost kg N/ha
160
150
120
120
110
240
240
240
170

9
22
3
7
2

40
160
180
110
220

Mejne vrednosti vnosa dušika v tla ali na tla predstavljajo količino dušika, ki ga za posamezne
rastline z upoštevanjem pričakovanih pridelkov lahko vnesemo v tla v obliki mineralnih in
organskih gnojil ter pri namakanju rastlin v času od priprave tal za setev do spravila pridelka, pri
trajnih nasadih in travnikih pa v obdobju enega koledarskega leta. Če se pričakuje manjši
pridelek od navedenega iz preglednice 4 Priloge 1 uredbe, ki ureja varstvo voda pred
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, je treba odmerke dušika zmanjšati skladno s
potrebami rastlin po dušiku. Če se pričakuje večji pridelek od navedenega iz preglednice 4
Priloge 1 uredbe, ki ureja varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, se
odmerki dušika lahko povečajo skladno s potrebami rastlin po dušiku, pri čemer mora imeti
kmetijsko gospodarstvo obvezno izdelan gnojilni načrt. Gnojilni načrt za gnojenje z dušikom
mora vsebovati izračun potreb po gnojenju z dušikom glede na večji pričakovani pridelek in
načrt gnojenja, ki mora vsebovati čas, količino ter vrsto gnojila, ki vsebuje dušik.

12173

Stran

12174 /
3807.

Št.
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Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020 v letu 2016

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

UREDBO
o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 v letu 2016
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ukrep dobrobit živali v letu 2016 (v
nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ), ki se izvaja kot ukrep razvoja
podeželja v skladu s Programom razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2014–2020) za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2015/1839 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra
2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo (UL L št. 270 z dne 15. 10. 2015, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL
L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (UL L
št. 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb
glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
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str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2015/851 z dne 27. marca 2015 o spremembi prilog II,
III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi
shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 135
z dne 2. 6. 2015, str. 8);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in
navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69).
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. žival po tej uredbi je prašič podvrste Sus scrofa domestica katere koli starosti, ki je namenjen razmnoževanju ali
pitanju;
2. plemenska svinja je samica prašiča, ki je najmanj
enkrat prasila;
3. plemenska svinja v laktaciji je svinja od prasitve do
odstavitve;
4. plemenska mladica je samica prašiča, težja od 50 kg,
ki še ni prasila;
5. sesni pujski so prašiči od rojstva do odstavitve;
6. tekači so prašiči od odstavitve do vključno desetega
tedna starosti oziroma do telesne mase 30 kg;
7. pitanci (vključno s prašiči, namenjenimi razmnoževanju) so prašiči od desetega tedna starosti do zakola oziroma
do spolne zrelosti;
8. gospodarstvo je lokacija, kjer se redijo živali, v skladu
s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev. Na
kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več gospodarstev;
9. G-MID je identifikacijska številka gospodarstva v skladu
s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev. Če
je na kmetijskem gospodarstvu več gospodarstev, ima vsako
izmed njih svojo številko G-MID;
10. če se za izvajanje te uredbe uporabljajo predpisi, v
katerih je namesto izraza dobrobit živali uporabljen izraz dobro
počutje živali, se šteje, da imata izraza enak pomen;
11. neovirana talna površina je površina tal, ki jo živali
neovirano uporabljajo za hojo in ležanje;
12. izpust je ograjena površina ob hlevu, namenjena
gibanju živali na prostem. Izpust mora biti urejen tako, da je
preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske ali podzemne vode ali okolje;
13. zaprto gnezdo je prostor za sesne pujske v prasitvenem boksu z dodatnim virom ogrevanja in pokrovom, ki ima rob
ali zavesice, da se zadrži toplota v gnezdu;
14. največje dovoljeno število živali je število prašičev posamezne kategorije, pri katerem je na gospodarstvu zahteva iz
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druge alineje 1. točke, 3. točke ali prve alineje 4. točke prvega
odstavka 10. člena te uredbe še izpolnjena.
3. člen
(pristojni organi in odbor za spremljanje)
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
(2) Akreditirana plačilna agencija iz drugega odstavka
65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (nadaljnjem besedilu:
agencija).
(3) Certifikacijski organ iz drugega odstavka 65. člena
Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor
proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(4) Odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe
1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
II. UKREP DOBROBIT ŽIVALI
4. člen
(namen ukrepa)
Namen ukrepa DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo
zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno
skladnost.
5. člen
(upravičenci)
Upravičenci do plačil iz ukrepa DŽ so nosilci kmetijskih
gospodarstev, ki:
– izvajajo kmetijsko dejavnost v skladu s prvo alinejo
prvega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15 in 30/15), pri čemer se za
določitev upravičenca uporabljajo tudi tretji do šesti odstavek
6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS,
št. 2/15, 13/15 in 30/15) in
– se prostovoljno vključijo v ukrep DŽ ter izpolnjujejo
pogoje iz te uredbe.
6. člen
(vlaganje zahtevka)
(1) Zahtevek za ukrep DŽ se vloži kot del zbirne vloge iz
predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2016.
(2) Če je na kmetijskem gospodarstvu več gospodarstev,
mora njegov nosilec vložiti zahtevek za vsako posamezno
gospodarstvo, za katero uveljavlja ukrep DŽ.
7. člen
(vstopni pogoji)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti za gospodarstvo, na katerem uveljavlja ukrep DŽ, najpozneje en
dan pred začetkom trajanja obveznosti iz 8. člena te uredbe
izdelan in v Centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu:
CRPš) vnesen program dobrobiti živali (v nadaljnjem besedilu:
program DŽ) v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa
znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.
(2) Na dan izdelave programa DŽ mora nosilec kmetijskega gospodarstva na posameznem gospodarstvu, za katero bo
uveljavljal ukrep DŽ, rediti:
– 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic,
če uveljavlja zahteve iz 10. člena te uredbe, ki se nanašajo na
plemenske mladice, plemenske svinje ali tekače,
– 50 ali več tekačev, če uveljavlja zahteve iz 10. člena te
uredbe, ki se nanašajo na tekače, in vstopni pogoj iz prejšnje
alineje ni izpolnjen, oziroma

Št.
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– 50 ali več prašičev pitancev, če uveljavlja zahteve iz
10. člena te uredbe, ki se nanašajo na prašiče pitance.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
nosilcem kmetijskega gospodarstva ni treba v celoti izdelati
novega programa DŽ, če imajo izdelan program DŽ na podlagi
predpisa, ki ureja ukrep DŽ iz PRP 2014–2020 za leto 2015.
V tem primeru morajo imeti nosilci kmetijskega gospodarstva
opravljen pregled gospodarstva ali izdelano posodobitev programa DŽ, in sicer:
– če v letu 2016 v primerjavi s programom DŽ iz leta
2015 na gospodarstvu ni sprememb, je vstopni pogoj iz prvega
odstavka tega člena izpolnjen, če je v skladu s predpisom, ki
ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020,
opravljen pregled gospodarstva in so v CRPš za leto 2016
vneseni enaki podatki kot za leto 2015;
– če so v letu 2016 v primerjavi s programom DŽ iz leta
2015 na gospodarstvu nekatere spremembe, je vstopni pogoj
iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP
2014–2020, opravljena posodobitev programa DŽ in so podatki
iz posodobljenega programa DŽ vneseni v CRPš.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPš ter posodobitev
programa DŽ in vnos podatkov v CRPš iz prejšnjega odstavka
opravljeni najpozneje do 26. februarja 2016.
8. člen
(trajanje obveznosti)
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora izpolnjevati obveznosti iz ukrepa DŽ od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016.
9. člen
(usposabljanje)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva iz 5. člena te uredbe, njegov namestnik ali član kmetije oziroma oseba, ki je
zaposlena na kmetijskem gospodarstvu, mora najpozneje do
15. decembra 2016 opraviti usposabljanje s področja DŽ v
obsegu štirih pedagoških ur, ki ga izvede izvajalec usposabljanja v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in
svetovanja iz PRP 2014–2020.
(2) Agencija za upravni pregled izpolnjevanja zahteve
glede usposabljanja iz tega člena, ki se izvaja v skladu s
postopkom, določenim s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2016, 15. januarja 2017 iz evidence o
izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja
podeželja iz zakona, ki ureja kmetijstvo, za zadevno kmetijsko
gospodarstvo prevzame številko KMG-MID in število opravljenih ur usposabljanja.
10. člen
(nabor možnih zahtev)
(1) Za pridobitev plačil za ukrep DŽ mora nosilec kmetijskega gospodarstva na posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja ukrep DŽ, izpolnjevati najmanj eno izmed naslednjih zahtev:
1. za plemenske svinje in plemenske mladice:
– zahtevo za skupinsko rejo z izpustom,
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali,
– zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme ali
krme z visokim deležem vlaknine;
2. za plemenske svinje zahtevo za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov;
3. za tekače zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno
s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali;
4. za pitance:
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali,
– zahtevo za skupinsko rejo z izpustom.
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(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora na celotnem
gospodarstvu izpolnjevati izbrano zahtevo iz prejšnjega odstavka pri vseh prašičih posamezne kategorije, na katero se
izbrana zahteva nanaša.
11. člen
(pogoji za izpolnjevanje posamezne zahteve)
(1) Za izpolnjevanje posameznih zahtev iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni pogoji iz tega člena.
(2) Pri zahtevi za skupinsko rejo z izpustom mora biti
plemenskim svinjam in plemenskim mladicam zagotovljena
možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina
izpusta mora biti najmanj 1,3 m2 na žival, za štiri živali ali manj
pa najmanj 6 m2 in z minimalno dolžino krajše stranice izpusta
2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se njegova površina
računa glede na število živali, ki so v njem istočasno. V primeru
izmeničnega izpusta mora nosilec kmetijskega gospodarstva
voditi dnevnik ali urnik izpustov iz priloge 1, ki je sestavni del
te uredbe, za vse skupine živali, pri čemer skupina živali pomeni živali, ki so v izpustu istočasno. Vsaka skupina mora biti
v izpustu najmanj dvakrat tedensko, vsakič najmanj po dve uri.
Boksi, iz katerih se živali izpustijo, morajo biti označeni tako,
da je mogoče spremljati, katere živali so v izpustu istočasno.
(3) Pri zahtevi za 10 % večjo neovirano talno površino
na žival v skupinskih boksih glede na predpisano mora biti za
plemenske svinje in plemenske mladice v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na žival glede na površino,
določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, kar pomeni:
– površina skupinskega boksa za pet živali ali manj mora
biti najmanj 1,98 m2 na plemensko mladico in 2,73 m2 na plemensko svinjo;
– površina skupinskega boksa za 6 do 39 živali mora biti
najmanj 1,80 m2 na plemensko mladico in 2,48 m2 na plemensko svinjo;
– površina skupinskega boksa za 40 živali ali več mora
biti najmanj 1,62 m2 na plemensko mladico in 2,23 m2 na plemensko svinjo;
– najmanjša površina polnih tal v skupinskem boksu mora
biti 1,05 m2 na plemensko mladico in 1,43 m2 na plemensko
svinjo, največ 15 % te površine je lahko drenažnih odprtin.
(4) Pri zahtevi za dodatno ponudbo voluminozne krme
ali krme z visokim deležem vlaknine se mora pri krmljenju plemenskih svinj in plemenskih mladic v skupinski reji v čakališču
zaradi izboljšanja občutka sitosti, preprečevanja stereotipij,
boljše prebave in konsistence blata ter omogočanja dodatne
zaposlitve in s tem ugodnega učinka na zmanjšanje napadalnega vedenja med svinjami v skupini osnovnemu obroku, ki
pokriva potrebe po hranilih:
– dodajati voluminozno krmo ali
– uporabljati krmno mešanico, ki vsebuje najmanj 8 %
vlaknin v suhi snovi, kar mora biti razvidno iz deklaracije ali
izdelane analize krme.
(5) Kot voluminozna krma iz prejšnjega odstavka se šteje:
slama, seno (mrva), sveža trava, detelja, lucerna, travno-deteljna mešanica, okopavine, silaže in druga voluminozna krma
iz 6. točke dela C priloge Uredbe Komisije (EU) št. 68/2013 z
dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (UL L št. 29
z dne 30. 1. 2013, str. 1). Voluminozna krma se lahko poklada
v korito, na tla v boksu ali v jasli različnih izvedb.
(6) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoj
iz četrtega odstavka tega člena, mora imeti recepturo za krmni
obrok, ki jo izdela zootehnik kot del programa DŽ.
(7) Pri zahtevi za zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in sesnih pujskov mora biti v prasitvenem boksu
nameščeno zaprto gnezdo za sesne pujske. Površina gnezda
mora biti najmanj 0,6 m2, višina pa najmanj 45 cm. Vir toplote
je lahko infrardeča žarnica, druge vrste sevalo ali razne oblike
talnega ogrevanja. Zagotovljeno mora biti uravnavanje temperature.
(8) Pri zahtevi za 10 % večjo neovirano talno površino
na žival v skupinskih boksih glede na predpisano za tekače in
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pitance mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja
talna površina na žival glede na površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, in sicer za vsakega tekača
oziroma pitanca:
– do vključno 10 kg
– nad 10 do vključno 20 kg
– nad 20 do vključno 30 kg
– nad 30 do vključno 50 kg
– nad 50 do vključno 85 kg
– nad 85 do vključno 110 kg
– nad 110 kg

0,17 m2,
0,22 m2,
0,33 m2,
0,44 m2,
0,61 m2,
0,72 m2,
1,10 m2.

(9) Pri zahtevi za skupinsko rejo z izpustom mora biti
prašičem pitancem zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj
0,55 m2 na pitanca, dolžina krajše stranice izpusta pa mora biti
najmanj 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se njegova
površina računa glede na število živali, ki so v njem istočasno. V primeru izmeničnega izpusta mora nosilec kmetijskega
gospodarstva voditi dnevnik ali urnik izpustov iz priloge 1 te
uredbe za vse skupine živali, pri čemer skupina živali pomeni
živali, ki so v izpustu istočasno. Vsaka skupina mora biti v
izpustu najmanj dvakrat tedensko, vsakič najmanj po dve uri.
Boksi, iz katerih se živali izpustijo, morajo biti označeni tako,
da je mogoče spremljati, katere živali so v izpustu istočasno.
12. člen
(sporočanje staleža)
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora med trajanjem
obveznosti iz 8. člena te uredbe v CRPš sporočati podatke o
staležu prašičev na svojem kmetijskem gospodarstvu za vsako
posamezno gospodarstvo, ne glede na to, ali za to gospodarstvo uveljavlja ukrep DŽ ali ne. Podatke o staležu prašičev
na prvi dan v mesecu sporoča najpozneje do sedmega dne v
mesecu za tekoči mesec v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev.
13. člen
(plačila)
(1) Plačilo se dodeli za povprečno število prašičev med
trajanjem obveznosti iz 8. člena te uredbe, izraženo v glavah
velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ), za tiste kategorije
prašičev, za katere nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja zahteve na posameznem gospodarstvu. Povprečno število
prašičev se izračuna iz prijavljenih podatkov o številu prašičev
posamezne kategorije v CRPš za posamezno gospodarstvo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri razliki med številom prašičev, prijavljenim v CRPš na posamezen presečni datum, in številom prašičev, ugotovljenim s pregledom na
kraju samem, izračuna povprečno število prašičev na podlagi
ugotovljenega števila živali, pri čemer se upošteva 18. člen te
uredbe glede ugotovitev kontrolorja ter 19. člen te uredbe glede
zmanjšanja plačil in izključitev.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je do plačila upravičen, če povprečno število živali iz prvega ali drugega odstavka
tega člena na posameznem gospodarstvu ni nižje od vstopnega pogoja, določenega v drugem odstavku 7. člena te uredbe.
(4) Če nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja zahteve iz druge alineje 1. točke, 3. točke ali prve alineje 4. točke
prvega odstavka 10. člena te uredbe, je do plačila za te zahteve
upravičen le, če število prašičev posamezne kategorije na nobenega od datumov, na katere prijavlja stalež iz prejšnjega člena, ne preseže največjega dovoljenega števila živali, ki je bilo
za posamezno zahtevo opredeljeno v programu DŽ in vneseno
v CRPš. Tudi število prašičev, ugotovljeno s pregledom na kraju
samem, ne sme preseči največjega dovoljenega števila živali.
(5) Če se med trajanjem obveznosti iz 8. člena te uredbe
na gospodarstvu poveča število živali zaradi razširitve oziroma
dograditve hlevskih zmogljivosti in se s tem preseže največje

Uradni list Republike Slovenije
dovoljeno število živali na gospodarstvu, mora nosilec kmetijskega gospodarstva na agencijo poslati pisno izjavo izvajalca
svetovanja iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, ki potrjuje, da se z razširitvijo zmogljivosti zagotavlja izpolnjevanje zahteve iz druge alineje 1. točke,
3. točke ali prve alineje 4. točke prvega odstavka 10. člena te
uredbe tudi za povečano število živali na gospodarstvu. Izjavo
mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati na agencijo po
povečanju staleža in pred naslednjim presečnim datumom za
sporočanje staleža iz prejšnjega člena.
(6) Pri povečanju števila prašičev iz prejšnjega odstavka se za izračun povprečnega števila prašičev ne glede na
prvi odstavek tega člena upoštevajo podatki o staležu iz
CRPš in največje dovoljeno število živali, določeno v programu DŽ. Iz CRPš se upoštevajo vsi podatki o staležu do
datuma, ko je bila agencija v skladu s prejšnjim odstavkom
obveščena o povečanju števila živali. Po tem datumu se za
vsak presečni datum iz prejšnjega člena, ko je prijavljeno
število prašičev večje od največjega dovoljenega števila,
določenega v programu DŽ, upošteva največje dovoljeno
število živali iz programa DŽ, če pa je prijavljeno število
manjše od največjega dovoljenega števila iz programa DŽ,
se upošteva prijavljeno število živali.
(7) Za preračun števila živali v GVŽ se v skladu s prilogo II
Uredbe 808/2014/EU upoštevajo naslednji koeficienti:
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– plemenske svinje in plemenske mladice, težje od 50 kg:

– drugi prašiči: 0,3.
(8) Skupna višina podpore za ukrep DŽ je vsota zneskov
za posamezne zahteve iz 14. člena te uredbe, za katere je
nosilec kmetijskega gospodarstva vložil zahtevek in za katere
izpolnjuje pogoje iz 11. člena te uredbe.
(9) Če v letu 2016 vsota odobrenih zahtevkov za ukrep DŽ
preseže višino sredstev iz prvega odstavka 21. člena te uredbe,
se plačilo iz 14. člena te uredbe znotraj posamezne zahteve za
leto 2016 sorazmerno zniža.
(10) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora sporočati
stalež živali v skladu s prejšnjim členom tudi po nastanku višje
sile ali izjemnih okoliščin iz 20. člena te uredbe.
(11) Ob višji sili ali izjemnih okoliščinah, katerih posledica
je zmanjšanje staleža živali, se za obračun izplačila upošteva
povprečno število živali, izračunano iz podatkov o sporočenem
staležu živali iz prejšnjega člena za celotno trajanje obveznosti,
čeprav je povprečno število živali nižje od vstopnega pogoja,
določenega v drugem odstavku 7. člena te uredbe.
(12) Ob višji sili ali izjemnih okoliščinah, ki vplivajo na
izpolnitev posamezne zahteve ukrepa DŽ, ne vplivajo pa na
stalež živali, se izplačilo obračuna le za obdobje, ko je bila posamezna zahteva ustrezno izpolnjena v skladu z 10. in 11. členom te uredbe. Za izračun plačila se uporabi naslednja formula:

pri čemer GVŽP pomeni povprečno število živali, izraženo v
GVŽ, in VS višjo silo ali izjemne okoliščine.
(13) Ob višji sili ali izjemnih okoliščinah, ki vplivajo na
stalež in izpolnitev posamezne zahteve ukrepa DŽ, se za obračun izplačila upošteva povprečno število živali, izračunano
iz podatkov o sporočenem staležu živali iz prejšnjega člena za
obdobje do nastanka dogodka višje sile ali izjemnih okoliščin
ter za obdobje po prenehanju višje sile ali izjemnih okoliščin.
Za izračun plačila se uporabi naslednja formula:

pri čemer GVŽP1 pomeni povprečno število živali do nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin, izraženo v GVŽ, GVŽP2 pomeni povprečno število živali po prenehanju višje sile ali izjemnih okoliščin,
izraženo v GVŽ, in VS pomeni višjo silo ali izjemne okoliščine.
14. člen
(višina plačila na posamezno zahtevo)
Višina plačila za izvajanje posamezne zahteve ukrepa
DŽ letno znaša:
1. za plemenske svinje in mladice:
– zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 61,77 eura/GVŽ,
– zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali: 129,62 eura/GVŽ,
– zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme ali
krme z visokim deležem vlaknine: 48,30 eura/GVŽ;
2. za plemenske svinje zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov: 25,64 eura/GVŽ;
3. za tekače zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno
s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 eura/GVŽ;
4. za pitance:
– zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 eura/GVŽ,
– zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 33,83 eura/GVŽ.

15. člen
(obveznosti nosilca kmetijskega gospodarstva)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki pridobi sredstva
na podlagi te uredbe, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva
zadnjega izplačila sredstev.
(2) Pri preverjanju izvajanja ukrepa DŽ mora nosilec kmetijskega gospodarstva omogočiti dostop do dokumentacije, povezane s tem ukrepom, in pregled tega ukrepa na kraju samem
agenciji, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
drugim nadzornim organom.
(3) Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo v skladu z
drugim odstavkom 13. člena Uredbe 808/2014/EU izpolnjevati
zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki so opredeljena tudi v navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o
aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja.
16. člen
(navzkrižna skladnost)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki uveljavlja plačila za ukrep DŽ, mora na celotnem kmetijskem gospodarstvu
upoštevati zahteve iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.
Če je pri pregledu na kraju samem za ukrep DŽ ugotovljeno
neizpolnjevanje zahtev, ki se nanašajo na dobrobit živali iz
predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, se plačilo za ukrep
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DŽ zmanjša v skladu z predpisom, ki ureja navzkrižno sklad
nost.
(2) Če nosilec kmetijskega gospodarstva za zahteve iz tretjega, četrtega in osmega odstavka 11. člena te uredbe na enem
izmed gospodarstev ne izpolnjuje predpisanih zahtev ravnanja
iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost za zahtevo iz tretjega,
četrtega in osmega odstavka 11. člena, se mu zahtevek za to
zahtevo zavrne na vseh gospodarstvih, na katerih jo uveljavlja, pri vseh drugih zahtevah, ki jih uveljavlja, pa se uporabita
zmanjšanje in izključitev plačil zaradi neizpolnjevanja zahtev iz
predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.
17. člen
(pregled na kraju samem)
(1) Pri pregledu na kraju samem, ki se opravi v skladu s
postopkom, določenim s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2016, kontrolor preverja izpolnjevanje
zahtev za ukrep DŽ in stalež prašičev. Za ta namen mu mora
nosilec na preverjanem gospodarstvu zagotoviti vso dokumentacijo za to gospodarstvo.
(2) Kontrolor na kraju samem na dan pregleda preveri število prašičev po posameznih kategorijah iz 10. člena te uredbe.
Na gospodarstvu, za katero se uveljavlja ukrep DŽ, preveri, ali
je zadnji podatek o staležu prašičev, ki ga je nosilec kmetijskega
gospodarstva prijavil v CRPš, ustrezen, pri tem pa upošteva
dokumentacijo (dobavnica, račun, spremni list ipd.) in Register
prašičev na gospodarstvu.
(3) Pri pregledu izpolnjevanja posameznih zahtev iz prve in
druge alineje 1. točke, 3. točke ter prve in druge alineje 4. točke
prvega odstavka 10. člena te uredbe upošteva število živali, ki
glede na normative iz 11. člena te uredbe ustreza ugotovljeni
površini boksa oziroma izpusta.
18. člen
(preveritev sporočanja staleža)
(1) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je število
prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu manjše od
števila prašičev, prijavljenega v CRPš na presečni datum, ter
prijavljeno in ugotovljeno število prašičev posamezne kategorije
ne presega največjega dovoljenega števila živali za izpolnjevanje
posameznih zahtev iz druge alineje 1. točke, 3. točke in prve
alineje 4. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe, ki jih je nosilec kmetijskega gospodarstva prijavil na zahtevku, pri izračunu
povprečja števila prašičev upošteva njihovo ugotovljeno število.
(2) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega
člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je število prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu večje od števila,
prijavljenega v CRPš na presečni datum, ter prijavljeno in ugotovljeno število posamezne kategorije ne presega največjega
dovoljenega števila živali za izpolnjevanje posameznih zahtev
iz druge alineje 1. točke, 3. točke in prve alineje 4. točke prvega
odstavka 10. člena te uredbe, ki jih je nosilec kmetijskega gospodarstva prijavil na zahtevku, pri izračunu povprečja števila
prašičev upošteva njihovo prijavljeno število.
(3) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega
člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je število prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu večje od števila
prašičev, prijavljenega v CRPš na presečni datum, in da ugotovljeno število prašičev posamezne kategorije presega največje
dovoljeno število živali za izpolnjevanje posameznih zahtev iz
druge alineje 1. točke, 3. točke in prve alineje 4. točke prvega
odstavka 10. člena te uredbe, ki jih je nosilec kmetijskega gospodarstva prijavil na zahtevku, se zahtevek za to zahtevo zavrne.
(4) Če kontrolor iz razpoložljive dokumentacije in registra
prašičev na gospodarstvu pri ugotavljanju števila prašičev iz prvega, drugega in prejšnjega odstavka tega člena ugotovi obstoj
živali na posamezni presečni datum, vendar jim ne more določiti
kategorije, se ti prašiči ne upoštevajo pri izračunu povprečnega
števila živali iz 13. člena te uredbe.
(5) Ugotovitve kontrolorja glede staleža, ki niso opredeljene
v tem členu, se obravnavajo v skladu z 19. členom te uredbe.
19. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)
(1) Zmanjšanje plačil in izključitve se izvedejo v skladu s
predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
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2016, predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost, in v skladu z
določbami tega člena.
(2) Ob morebitni razliki med prijavljenim številom prašičev
in ugotovljenim številom prašičev na gospodarstvu s pregledom
iz 17. člena te uredbe ter pod pogojem, da ni preseženo največje
dovoljeno število živali iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se
za zmanjšanje plačil in izključitve smiselno uporablja 31. člen
Uredbe 640/2014/EU. Če pa je z upravnim pregledom ali pregledom na kraju samem ugotovljeno, da je največje dovoljeno
število prašičev iz tretjega odstavka prejšnjega člena na kateri
koli presečni datum iz 13. člena te uredbe preseženo, se zahtevek za to zahtevo zavrne.
(3) Če nosilec kmetijskega gospodarstva na enega ali več
presečnih datumov ne prijavi staleža prašičev v CRPš v skladu
z 12. členom te uredbe, se mu za izračun povprečnega števila
prašičev iz prvega odstavka 13. člena te uredbe upoštevajo le prijavljeni podatki o številu prašičev. Če nosilec kmetijskega gospodarstva na en presečni datum ne prijavi staleža, se mu plačilo za
celotni ukrep zniža za 15 %. Če staleža ne prijavi na dva presečna
datuma, se mu plačilo za celotni ukrep zniža za 30 %. Če staleža
ne prijavi več kakor dvakrat, se plačilo za celotni ukrep zavrne.
(4) Zmanjšanje plačil in izključitve zaradi kršitev pogojev za
posamezne zahteve iz 10. člena te uredbe ter zmanjšanje plačil
in izključitve zaradi kršitev obveznosti iz 9. in 15. člena te uredbe
so opredeljeni v Katalogu zmanjšanj plačil in izključitev iz priloge
2, ki je sestavni del te uredbe.
III. VIŠJA SILA
20. člen
(sporočanje višje sile in izjemnih okoliščin)
(1) Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, določenih v
drugem odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU, nosilec kmetijskega gospodarstva ne more izpolniti svojih obveznosti v zvezi
s posameznimi zahtevami iz 10. člena te uredbe, za katere je
vložil zahtevek, obdrži pravico do sorazmernega dela plačila iz
13. člena te uredbe v skladu z drugim in četrtim pododstavkom
prvega odstavka 4. člena Uredbe 640/2014/EU, če v skladu s
predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori, primere višje sile ali izjemnih okoliščin pisno sporoči agenciji na predpisanem obrazcu
in priloži ustrezna dokazila.
(2) Če med trajanjem obveznosti višja sila ali izjemne okoliščine, ki jih je upravičenec v skladu s prejšnjim odstavkom sporočil agenciji, prenehajo, mora v 15 delovnih dneh od njihovega
prenehanja to pisno sporočiti agenciji na obrazcu iz predpisa, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Od dneva prenehanja
višje sile ali izjemnih okoliščin mora nosilec kmetijskega gospodarstva ponovno izpolnjevati vse zahteve, ki jih je uveljavljal na
zahtevku iz 6. člena te uredbe.
IV. FINANČNE DOLOČBE
21. člen
(razpoložljiva sredstva)
(1) Za ukrep DŽ je za leto 2016 namenjenih do
2.320.000,00 eura.
(2) Plačila iz ukrepa DŽ se v celoti izvedejo po 1. marcu
2017.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa DŽ se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini
75 odstotkov.
V. KONČNA DOLOČBA
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-51/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2330-0140
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1
Dnevnik izpustov
Datum

Čas izpusta

Trajanje izpusta

Oznaka
boksa/boksov*

Število prašičev
v skupini**

Čas izpusta

Trajanje izpusta

Oznaka
boksa/boksov*

Število prašičev
v skupini**

Urnik izpustov
Dan v tednu
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
* Boksi, iz katerih se prašiči izpustijo v izpust, morajo biti označeni na način, da je mogoče spremljati,
katere živali so istočasno v izpustu.
** Število prašičev v skupini je število živali, ki so istočasno v izpustu.

Usposabljanje ni opravljeno

Usposabljanje v obsegu najmanj štiri pedagoške
ure letno

Izplačilo se zmanjša
za 20 %

Zmanjšanje plačila
ob prvi kršitvi

Zmanjšanje plačila
ob prvi ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 20 %

Zahteva

Skupinska reja z izpustom

Kategorija
živali

Plemenske
svinje in
mladice

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
ob prvi ponovitvi
iste kršitve

Zmanjšanje plačila
za 40 %

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 30 %

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
ob drugi ponovitvi
iste kršitve

Zmanjšanje plačila
ob drugi ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 30 %

Ni izplačila

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Zmanjšanje plačila
ob tretji ponovitvi
iste kršitve

Zmanjšanje plačila
ob tretji ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 40 %
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Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Ni izplačila

Zahteve ne izpolnjuje
Minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je do
vključno 10 % manjša od
zahtevane
Minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je več kot
10 % manjša od zahtevane
Boksi, iz katerih se živali
izpustijo v izpust, niso
označeni tako, da je
mogoče spremljati katere

Zmanjšanje plačila
ob prvi kršitvi

Kršitev zahteve

Pri ugotovljenih kršitvah pogojev za zahteve, ki so opredeljeni v 11. členu te uredbe, se plačilo zmanjša, kot sledi:

Ponavljanje kršitve se ugotavlja v obdobju od vključno leta 2014 naprej.

Kršitev zahteve

Št.

Zahteva

12180 /

Pri ugotovljeni kršitvi zahteve iz 9. člena te uredbe se plačilo zmanjša, kot sledi:

Kršitve zahtev in obveznosti iz 9., 11. in 15. člena te uredbe

Katalog zmanjšanj plačil in izključitev

Priloga 2

Stran
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Skupinska reja z izpustom
Minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je do
vključno 10 % manjša od

Ni izplačila

Zahteve ne izpolnjuje

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 30 %

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 40 %

Ni izplačila

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 30 %

Ni izplačila

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu
Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu
Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila

Št.

Pitanci

Ni izplačila

Zahteve ne izpolnjuje

10 % večja neovirana talna
površina

Ni izplačila

Zahteve ne izpolnjuje

10 % večja neovirana talna
površina

Tekači

Ni izplačila

Zahteve ne izpolnjuje

Ni izplačila

Skrb za toplotno ugodje

Zahteve ne izpolnjuje

Dodatna ponudba voluminozne
krme ali krme z visokim deležem
vlaknine

Ni izplačila

Plemenske
svinje

Zahteve ne izpolnjuje

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Dnevnik se ne vodi ažurno

10 % večja neovirana talna
površina

Ni izplačila

Ni izplačila

Dnevnik se ne vodi ali urnik
ni izdelan

Ni izplačila

Ni izplačila

Nad 10 % manjša površina
na žival od zahtevane

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Do vključno 10 % manjša
površina na žival od
zahtevane

živali so istočasno v izpustu
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Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Dnevnik se ne vodi ažurno

Informiranje in obveščanje
javnosti ni izvedeno

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih,
ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020

Izplačilo se zmanjša
za 1 %

Zmanjšanje plačila
ob prvi kršitvi

Zmanjšanje plačila
ob prvi ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 1 %

Zmanjšanje plačila
ob drugi ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 2 %

Zmanjšanje plačila
za 40 %

Ni izplačila

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 30 %

Zmanjšanje plačila
za 40 %

Zmanjšanje plačila
ob tretji ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 2 %

Ni izplačila

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu
Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila

Ni izplačila
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Ponavljanje kršitve se ugotavlja v obdobju od vključno leta 2014 naprej.

Kršitev zahteve

Zahteva

Pri ugotovljeni kršitvi obveznosti iz tretjega odstavka 15. člena te uredbe se plačilo zmanjša, kot sledi:

Ponavljanje kršitve se ugotavlja v obdobju od vključno leta 2014 naprej.

Ni izplačila

Ni izplačila

Dnevnik se ne vodi ali urnik
ni izdelan

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Zmanjšanje plačila
za 10 %
Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Št.

Nad 10 % manjša površina
na žival od zahtevane

Boksi, iz katerih se živali
izpustijo v izpust, niso
označeni tako, da je
mogoče spremljati katere
živali so istočasno v izpustu
Do vključno 10 % manjša
površina na žival od
zahtevane

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je več kot
10 % manjša od zahtevane
Ni izplačila

zahtevane
Ni izplačila

12182 /

Ni izplačila
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Uredba o dopolnitvi Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020

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

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 13/15, 21/15, 30/15 in 54/15) se za 158. členom doda nov
158.a člen, ki se glasi:
»158.a člen
(individualni načrt preusmeritve KMG)
(1) Ne glede na določbo druge alineje 125. člena te uredbe se kot izpolnitev zahteve za leto 2015 upošteva, če ima
upravičenec, ki prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja,
individualni načrt preusmeritve KMG izdelan najpozneje do
25. aprila 2016.
(2) Ne glede na določbo šestega odstavka 127. člena
te uredbe agencija za leto 2015 za opravljeno svetovanje iz
druge alineje 125. člena te uredbe iz evidence izobraževanja
5. maja 2016 za zadevno KMG prevzame podatek o številki
KMG-MID.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-49/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2330-0142
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3809.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načinu izplačevanja in merilih za izračun
nadomestila za zmanjšanje dohodka
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima

Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A,
41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in v zvezi
s 27. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Št.
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu
izplačevanja in merilih za izračun nadomestila
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti
zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega
režima
1. člen
V Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS,
št. 105/11, 64/12, 44/13 in 55/15) se drugi odstavek 1. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestila se izplačajo kot:
1. državna pomoč v skladu s:
– Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014
do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: smernice),
– Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjeno z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (UL L
št. 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU),
– Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne
8. 8. 2015, str. 7), in
– Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18) ter
2. pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).«.
2. člen
Za četrtim odstavkom 7. člena se dodajo novi peti, šesti
in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena najvišji znesek
nadomestila za posamezno leto v obdobju od leta 2016 do
2020 ne sme presegati:
– 500 eurov na hektar KZU na leto v prvih petih letih od
uveljavitve vodovarstvenega režima oziroma
– 200 eurov na hektar KZU na leto po preteku obdobja iz
prejšnje alineje.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se v obdobju od leta
2016 do 2020 zneski nadomestila za posamezno leto povečajo
za do največ 200 eurov na hektar KZU za upravičenca, kateremu je z uredbami, ki urejajo vodovarstvena območja, določena
prepoved paše.
(7) Določbe petega in šestega odstavka tega člena se
uporabljajo v primerih izplačila nadomestil v skladu s 6.a členom te uredbe.«.

Stran

12184 /

Št.

97 / 11. 12. 2015

Uradni list Republike Slovenije

3. člen
V 8. členu se besedilo člena označi kot prvi odstavek,
druga alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– KMG ni podjetje v težavah. Šteje se, da KMG ni podjetje v težavah, če ne ustreza merilom iz 15. točke petintridesetega odstavka smernic,«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka se
nadomestilo za posamezno leto v obdobju od leta 2016 do
2020 izplača upravičencu po shemi državne pomoči v skladu
s smernicami iz 6.a člena te uredbe, če je povprečno število
točk KMG na hektar KZU znotraj najožjega vodovarstvenega
območja večje ali enako 10.
(3) Ne glede na peto alinejo prvega odstavka tega člena
se nadomestilo za posamezno leto v obdobju od leta 2016
do 2020 izplača upravičencu po shemah iz 6.a in 6.b člena te
uredbe, če je skupaj enako ali višje od 10 eurov.«.
4. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
(izplačilo nadomestila za leto 2016)
(1) Ne glede na 9. člen Uredbe o načinu izplačevanja
in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12, 44/13 in 55/15)
upravičenci vložijo vlogo za izplačilo nadomestila za leto 2016
najpozneje v treh mesecih po objavi obvestila iz 6. člena te
uredbe.
(2) Nadomestila za leto 2016 se izplačajo najpozneje v
šestih mesecih po objavi obvestila iz 6. člena te uredbe.
6. člen
(odobritev sheme pomoči)
(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na dodelitev pomoči
v skladu s spremenjenim 7. členom uredbe, se začnejo uporabljati po odločitvi Komisije, da je nadomestilo za zmanjšanje
dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom
vodovarstvenega režima združljivo s pravili notranjega trga.
(2) Minister, pristojen za vode, objavi obvestilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike
Slovenije.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-68/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2550-0141
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga
»PRILOGA 3
IZJAVA UPRAVIČENCA
o tem, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah*
Podpisani____________________________________________________________________
(ime in priimek ter naziv pooblaščene osebe za zastopanje oziroma upravičenca)

izjavljam, da _________________________________________________________________
(naziv kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca)
ne spada med podjetja v težavah v smislu 15. točke petintridesetega odstavka smernic*.

Naslov stalnega prebivališča upravičenca:
___________________________________________________________________________
Naslov kmetijskega gospodarstva:________________________________________________
Telefon:____________________________________
Elektronski naslov:___________________________

Podpis odgovorne osebe:______________________
Kraj,________________________
Datum:______________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* V Smernicah Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za
obdobje 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1) »podjetje v težavah« pomeni podjetje, za
katero velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:
a) če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen malega ali srednjega podjetja, ki obstaja manj
kot tri leta) zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v
primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno
štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico
vpisanega osnovnega kapitala. Za namene te določbe se »družba z omejeno odgovornostjo« nanaša
predvsem na vrste podjetij iz zakona o gospodarskih družbah, »osnovni kapital« pa vključuje po potrebi
vse vplačane presežke kapitala;
b) če je v primeru družbe, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen
malega ali srednjega podjetja, ki obstaja manj kot tri leta), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot
polovica njenega kapitala, kot prikazujejo računovodski izkazi družbe. Za namene te določbe se »družba,
kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe« nanaša predvsem na vrste podjetij iz
zakona o gospodarskih družbah;
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c) če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo
izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;
č) če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje
prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;
d) če je v primeru podjetja, ki ni malo ali srednje podjetje, v zadnjih dveh letih:
–
knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in
–
razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti
nižje od 1,0.«.

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3810.

Pravilnik o prenehanju uporabe določenih
pravilnikov izdanih na podlagi Zakona
o davčni službi

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) in v zvezi z drugim in
četrtim odstavkom 105. člena Zakona o finančni upravi (Uradni
list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance

Št.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-875/2015
Ljubljana, dne 1. decembra 2015
EVA 2015-1611-0170
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

3811.

Pravilnik o prenehanju uporabe določenih
predpisov izdanih na podlagi Zakona
o carinski službi

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) in v zvezi z drugim in
četrtim odstavkom 105. člena Zakona o finančni upravi (Uradni
list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o prenehanju uporabe določenih predpisov
izdanih na podlagi Zakona o carinski službi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
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– Pravilnik o varstvu pri delu v Carinski upravi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 67/00, 42/03 in 25/14 – ZFU) in
– Odredba o določitvi organizacijskih enot carinske službe
v Republiki Sloveniji, prek katerih se lahko uvaža in izvaža določeno blago (Uradni list RS, št. 17/08 in 25/14 – ZFU).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-874/2015
Ljubljana, dne 1. decembra 2015
EVA 2015-1611-0171

PRAVILNIK
o prenehanju uporabe določenih pravilnikov
izdanih na podlagi Zakona o davčni službi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati naslednji pravilniki:
– Pravilnik o obliki in načinu vodenja knjigovodskih evidenc v Davčni upravi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 66/05 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o vpogledu v davčne evidence (Uradni list RS,
št. 84/05 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o vodenju evidence o davčnih preiskavah
(Uradni list RS, št. 84/05 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o evidenci o vodenju postopkov davčnega
nadzora (Uradni list RS, št. 10/06 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o vodenju evidence o davkih (Uradni list RS,
št. 109/06 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o
ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence (Uradni list RS,
št. 62/09 in 25/14 – ZFU) in
– Pravilnik o načinu poveritve opravljanja nalog davčne
izvršbe zunanjim izvajalcem (Uradni list RS, št. 119/07 in 25/14
– ZFU).

97 / 11. 12. 2015 /

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

3812.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sporočanju podatkov
za kemikalije

Na podlagi prvega odstavka 35. člena in 37. člena Zakona
o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12
– ZFfS-1) izdaja ministrica za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sporočanju podatkov za kemikalije
1. člen
V Pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni
list RS, št. 35/11, 49/13, 18/15 in 69/15) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podatke o proizvodnji, vnosu in dajanju v promet
kemikalij iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu zavezanec v pisni ali elektronski obliki sporoča uradu, in sicer:
– za vse kemikalije, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge 2,
ki je sestavni del tega pravilnika, najpozneje do 31. marca
tekočega leta,
– za kemikalije, ki jih določi urad v posebnem pozivu prek
Informacijskega sistema za kemikalije in na svoji spletni strani,
do roka, ki ga določi v pozivu«
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec, ki je umaknil kemikalijo iz prometa na ozemlju Republike Slovenije ali kemikalije ne vnaša več v Republiko Slovenijo, mora to sporočiti uradu najpozneje do 31. marca
za preteklo leto in pri tem navesti datum umika ali datum
prenehanja vnosa kemikalije. Urad potrdi izbris iz seznama
kemikalij.«
3. člen
Za Prilogo 1 se doda nova Priloga 2, ki je v prilogi tega
pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-73/2015
Ljubljana, dne 4. decembra 2015
EVA 2015-2711-0035
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
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Priloga
»Priloga 2
Kemikalije, za katere je treba sporočati podatke iz tretjega odstavka 3. člena pravilnika
(letne količine kemikalij)
1. Kemikalije, ki imajo glede na nevarne lastnosti določenega vsaj enega od naslednjih
stavkov o nevarnosti R:
– 23, 26, 27, 28
– 23, 24, 25
– 46, 68
– 40, 45, 49
– 60, 61, 62, 63, 64
– 50, 50/53
2. Kemikalije, ki imajo glede na nevarne lastnosti določenega vsaj enega od naslednjih
stavkov o nevarnosti H:
– 300, 310, 330
– 301, 311, 331
– 340, 341
– 350, 350i, 351
– 360, 360F, 360D, 360FD, 360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d, 361fd
– 400, 410«

Uradni list Republike Slovenije
3813.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o načinu sporočanja podatkov o prostem
delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje, javni
objavi ter postopku posredovanja zaposlitve

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF,
21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT)
izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o načinu
sporočanja podatkov o prostem delovnem
mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje, javni objavi ter postopku
posredovanja zaposlitve
1. člen
V Pravilniku o načinu sporočanja podatkov o prostem
delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (Uradni list RS, št. 59/13) se v prvem odstavku 5. člena drugi
stavek spremeni tako, da se glasi:
»Kot javna objava se za delodajalce iz javnega sektorja in
gospodarske družbe v večinski lasti države šteje objava v prostorih zavoda in na spletni strani zavoda, za ostale delodajalce
pa se kot javna objava šteje objava v prostorih zavoda oziroma
na spletni strani zavoda.«.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedo »Zavod« doda
beseda »najkasneje«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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ANEKS
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji
mladinskih centrov
1. člen
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 20. 12. 2013
sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz
repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe
v organizaciji mladinskih centrov.
Iz 14. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena
izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12.
2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen
Stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom veljavnost
Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v
organizaciji mladinskih centrov z dne 20. 12. 2013 podaljša za
2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka
tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega
roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za
nedoločen čas.
3. člen
Stranki bosta morebitne spore v zvezi s tem aneksom
primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme
vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 1. decembra 2015
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora

Št. 0072-27/2015
Ljubljana, dne 1. decembra 2015
EVA 2015-2611-0066

Trzin, dne 1. decembra 2015
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino,
socialne zadeve
in enake možnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3814.

Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi
glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja
glasbe v organizaciji mladinskih centrov

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska cesta 5,
Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Maja Hostnik
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju
ZASP) naslednji

Zavod Mladinska mreža MaMa
Maja Hostnik l.r.
Direktorica

3815.

Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi
glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja
glasbe v organizaciji motorističnih društev

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Zveza moto klubov Slovenije (v nadaljevanju: ZMKS),
Štrekljeva ulica 3, Ljubljana, ki jo zastopa zastopnik Leopold
Pungerčar
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP)
in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list
RS, št. 29/98, 25/05, 138/06, revaloriziran z 11. členom na dan
30. 11. 2006; v nadaljevanju Pravilnik) naslednji
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ANEKS
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji
motorističnih društev
1. člen
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 6. 12. 2013
sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz
repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe
v organizaciji motorističnih društev.
Iz 14. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena
izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12.
2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.

Uradni list Republike Slovenije
ANEKS
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru
deficitarne dejavnosti kulturnih domov
in ustanov Slovenije
1. člen
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 4. 12. 2013 sklenili
Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije.
Iz 15. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena
izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12.
2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.

2. člen
Stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom veljavnost
Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz
repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe
v organizaciji motorističnih društev z dne 6. 12. 2013 podaljša
za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka
tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 15 dni pred iztekom dvoletnega
roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za
nedoločen čas.

2. člen
Stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom veljavnost
Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru
deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije z dne
4. 12. 2013 podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka
tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega
roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za
nedoločen čas.

3. člen
Stranki bosta morebitne spore v zvezi s tem aneksom
primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

3. člen
Stranki bosta morebitne spore v zvezi s tem aneksom
primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

4. člen
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme
vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 9. oktobra 2015
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora

4. člen
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme
vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 19. oktobra 2015
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Ljubljana, dne 16. oktobra 2015

Ljubljana, dne 7. oktobra 2015

Združenje kulturnih domov
in ustanov Slovenije
Pavla Jarc l.r.
Zastopnica

Zveza moto klubov Slovenije
Leopold Pungerčar l.r.
Zastopnik

3816.

Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi
glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja
glasbe v okviru deficitarne dejavnosti
kulturnih domov in ustanov Slovenije

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije, Kosovelova ulica 4a, Sežana, ki ga zastopa zastopnica Pavla Jarc
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju
ZASP) naslednji

3817.

Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi
glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja
glasbe v organizaciji Študentske organizacije
Slovenije in študentskih klubov oziroma
zavodov

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Študentska organizacije Slovenije, Dunajska 51, Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Domen Kos
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju:
ZASP) naslednji

Uradni list Republike Slovenije
ANEKS
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji
Študentske organizacije Slovenije in študentskih
klubov oziroma zavodov
1. člen
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 17. 12. 2013
sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz
repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe
v organizaciji Študentske organizacije Slovenije in študentskih
klubov oziroma zavodov.
Iz 14. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena
izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12.
2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen
Stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom veljavnost
Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz
repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe
v organizaciji Študentske organizacije Slovenije in študentskih
klubov oziroma zavodov z dne 17. 12. 2013 podaljša za 2 leti,
in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka
tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega
roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za
nedoločen čas.
3. člen
Stranki bosta morebitne spore v zvezi s tem aneksom
primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme
vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 30. oktobra 2015
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Ljubljana, dne 10. novembra 2015
Študentska organizacija Slovenije
Domen Kos l.r.
Zakoniti zastopnik

3818.

Aneks št. 1 k Skupnem sporazumu o uporabi
glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja
glasbe na turističnih prireditvah

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
1. Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13,
1000 Ljubljana, ki jo zastopa v. d. direktorice Maja Pak,
2. Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zastopnik Peter Misja,
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju
ZASP) naslednji
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A N E K S š t. 1
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih
prireditvah
1. člen
Stranke uvodoma ugotavljajo:
– da je bil dne 31. 12. 2013 sklenjen Skupni sporazum o
uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas
v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah (Uradni list RS, št. 3, z dne 10. 1. 2014);
– da je bil sporazum iz prejšnje alineje tega člena sklenjen
med strankami:
– Združenje SAZAS, Špruha 19, 1236 Trzin;
– SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13,
1000 Ljubljana in
– Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana;
– da je bila na podlagi 2. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 17–620/2015) s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list
RS, št. 46/15) ustanovljena Javna agencija Republike Slovenije
za trženje in promocijo turizma (skrajšana firma: Slovenska
turistična organizacija);
– da je Slovenska turistična organizacija začela delovati
1. 8. 2015 in se v pravnem prometu v delu, ki se nanaša na
področje turizma, šteje kot univerzalni pravni naslednik SPIRIT
Slovenija, javna agencija in na tej podlagi vstopa v pravno
razmerje (predmetno pogodbo);
– da je bil sporazum iz prve alineje tega člena sklenjen za
določen čas, tj. do 31. 12. 2015.
2. člen
Stranke so sporazumne, da se s tem aneksom veljavnost
Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe na
turističnih prireditvah z dne 31. 12. 2013 (Uradni list RS, št. 3,
z dne 10. 1. 2014) podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka
tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega
roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za
nedoločen čas.
3. člen
Stranke bodo morebitne spore v zvezi s tem aneksom
primarno reševale po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče, je za
reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih
prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 19. novembra 2015
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Turistična zveza Slovenije
Peter Misja l.r.
Zastopnik
Slovenska turistična organizacija
Maja Pak l.r.
v.d. direktorice

Stran
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Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi
glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja
glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe
in big bendi

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
1. Zveza slovenskih godb, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zastopnik Tone Urbas;
2. Zveza big bendov Slovenije, Marezige 24, 6273 Marezige, ki jo zastopa zastopnik Jure Drobnjak
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju:
ZASP) naslednji

ANEKS
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih
organizirajo in izvedejo godbe in big bendi
1. člen
Stranke uvodoma ugotavljajo, da so dne 11. 2. 2014
sklenile Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz
repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe,
ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi.
Iz 15. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena
izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12.
2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen
Stranke so sporazumne, da se s tem aneksom veljavnost
Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe, ki
jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi z dne 11. 2. 2014
podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka
tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega
roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za
nedoločen čas.
3. člen
Stranke bodo morebitne spore v zvezi s tem aneksom
primarno reševale po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 3 (treh) izvodih, od katerih prejme
vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 23. novembra 2015
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Zveza slovenskih godb
Tone Urbas l.r.
Zastopnik
Zveza big bendov Slovenije
Jure Drobnjak l.r.
Zastopnik

Uradni list Republike Slovenije
3820.

Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi
glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja
glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo
izvajajo kulturna društva in upokojenske
kulturne skupine

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
1. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Igor
Teršar,
2. Zveza kulturnih društev Slovenije, Štefanova ulica 5,
1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Jože Osterman,
3. Zveza kulturnih društev Ljubljana, Krekov trg 2/II, 1000
Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Lojze Adamlje,
4. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova
ulica 9, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Anton Donko
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju:
ZASP) naslednji

ANEKS
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru
kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna
društva in upokojenske kulturne skupine
1. člen
Stranke uvodoma ugotavljajo, da so dne 21. 1. 2014
sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz
repertoarja Združenja Sazas v okviru kulturne dejavnosti, ki
jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine.
Iz 15. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena
izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12.
2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen
Stranke so sporazumne, da se s tem aneksom veljavnost Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del
iz repertoarja Združenja Sazas v okviru kulturne dejavnosti,
ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine
z dne 21. 1. 2014 podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka
tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega
roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za
nedoločen čas.
3. člen
Stranke bodo morebitne spore v zvezi s tem aneksom
primarno reševale po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 5 (petih) izvodih, od katerih prejme
vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 26. novembra 2015
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Javni sklad Republike Slovenije
Igor Teršar l.r.
Direktor
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Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Zveza kulturnih društev Slovenije
Jože Osterman l.r.
Predsednik
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Zveza kulturnih društev Ljubljana
Lojze Adamlje l.r.
Predsednik
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Zveza društev upokojencev Slovenije
Anton Donko l.r.
Predsednik

3821.

Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi
glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja
glasbe v okviru dejavnosti, ki jo izvajajo zveze
prijateljev mladine in društva prijateljev mladine
– članice Zveze prijateljev mladine Slovenije

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica predsednica Darja Groznik
in po njenem pooblastilu generalna sekretarka Breda Krašna
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZASP) naslednji

ANEKS
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru
dejavnosti, ki jo izvajajo zveze prijateljev
mladine in društva prijateljev mladine – članice
Zveze prijateljev mladine Slovenije
1. člen
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 25. 2. 2015
sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz

Št.

97 / 11. 12. 2015 /

Stran

12193

repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe
v okviru dejavnosti, ki jo izvajajo zveze prijateljev mladine in
društva prijateljev mladine – članice Zveze prijateljev mladine
Slovenije.
Iz 14. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena
izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12.
2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen
Stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom veljavnost
Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz
repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe
v okviru dejavnosti, ki jo izvajajo zveze prijateljev mladine in
društva prijateljev mladine – članice Zveze prijateljev mladine
Slovenije z dne 25. 2. 2015 podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12.
2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka
tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 15 dni pred iztekom dvoletnega
roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za
nedoločen čas.
3. člen
Stranki bosta morebitne spore v zvezi s tem aneksom
primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme
vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 8. oktobra 2015
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Ljubljana, dne 8. oktobra 2015
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Breda Krašna l.r.
Generalna sekretarka

Stran
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OBČINE
BREŽICE
3822.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih
in postopku sprejemanja predšolskih otrok
v vrtcih Občine Brežice

Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 7. 12. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku
sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih
Občine Brežice
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 14. člena Pravilnika o kriterijih
in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 25/11), ki se sedaj glasi:
»Kadar starši ne izpišejo otroka iz vrtca, ima vrtec pravico izključiti otroka, če otrok brez opravičljivega razloga ne
obiskuje vrtca več kakor dva meseca, starši pa se ne odzivajo
na pozive vrtca.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2016.
Št. 602-20/2015
Brežice, dne 7. decembra 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

KAMNIK
3823.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik

Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na
10. seji dne 25. 11. 2015 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta Občine Kamnik

do drugih organov občine ter druga vprašanja, pomembna za
delo sveta.
V tem poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični
obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in
moški spol.
2. člen
(smiselna uporaba določil)
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za
delovanje svetov krajevnih skupnosti in delovnih teles sveta.
Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom
ureja tudi s poslovniki delovnih teles.
3. člen
(seje sveta)
Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih
sejah, skliče pa se lahko tudi žalna seja.
Redne seje se skličejo najmanj štirikrat na leto v času
rednih letnih zasedanj sveta: praviloma v času pomladanskega
zasedanja med 10. januarjem in 30. junijem in v času jesenskega zasedanja med 10. septembrom in 20. decembrom.
Izredne seje se lahko skličejo po določilih tega poslovnika
ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se lahko skličejo po določilih tega poslovnika za odločanje o manj zahtevnih vprašanjih, ki zahtevajo
takojšnjo odločitev, ali v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za
sklic izredne seje in ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za
redne ali izredne seje.
Slavnostne seje se lahko skličejo ob praznikih občine in
drugih svečanih priložnostih, žalne seje pa ob smrti ali obletnici
smrti pomembnih javnih osebnosti.
4. člen
(predstavljanje)
Svet predstavlja župan, delovno telo sveta pa njegov
predsednik.
5. člen
(strokovna in administrativna podpora svetu)
Strokovno in administrativno podporo za delo sveta in
delovnih teles sveta zagotavljata direktor in občinska uprava.
Direktor določi javnega uslužbenca občinske uprave, ki
pomaga pri vodenju sej, vodi zapisnike sej in opravlja druga
opravila za nemoteno delo sveta ali njegovih delovnih teles, če
ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.
6. člen
(žig sveta)
Svet ima svoj žig.
Žig ima v sredini grb Občine Kamnik, ob krožnici napis
»Občina Kamnik – Občinski svet« in pod grbom napis »Kamnik«.
Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in
aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta.
Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo pooblaščeni
javni uslužbenec občinske uprave.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. JAVNOST DELA

1. člen

7. člen
(javnost dela sveta in delovnih teles)
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z objavljanjem sklicev sej z
dnevnimi redi in gradivi, obveščanjem javnosti o delu občinskih

(vsebina poslovnika in izrazi)
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega
sveta (v nadaljevanju: svet), način uresničevanja pravic in dolžnosti članic in članov sveta (v nadaljevanju: svetniki), razmerja
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organov, posredovanjem posebnih pisnih sporočil občanom in
sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občine,
navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta in delovnih teles ter na druge načine,
ki jih določata statut občine in ta poslovnik.
Javnost dela se zagotavlja tudi s snemanjem in objavo
posnetkov sej sveta na spletni strani občine.
8. člen
(obveščanje javnosti)
Svet z vabilom vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja na seje sveta.
Predstavnikom sredstev javnega obveščanja je na spletni
strani občine na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo,
predlogi aktov sveta ter obvestila in poročila o delu sveta.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta ter
delovnih teles, ki so zaupne narave. Za ravnanje z gradivi
zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki
urejajo to področje.
Svetnik javnosti ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov
oziroma gradiva, ki so zaupne narave.
Župan in direktor občinske uprave obveščata občane
in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles
sveta, župana in občinske uprave v skladu s tem poslovnikom
in drugimi veljavnimi predpisi.
9. člen
(izključitev javnosti)
Svet lahko sklene, da bo del seje potekal brez navzočnosti javnosti.
10. člen
(uradno obvestilo za javnost)
Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za
javnost ali sredstva javnega obveščanja.
Uradno obvestilo se izda zlasti o delih sej sveta, ki so
potekali brez navzočnosti javnosti ali brez navzočnosti predstavnikov sredstev javnega obveščanja. Svet lahko sklene, da
se izda uradno obvestilo tudi v drugih primerih.
Besedilo uradnega obvestila določi svet.
III. KONSTITUIRANJE SVETA
11. člen
(sklic konstitutivne seje)
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več
kot polovica mandatov svetnikov.
Prvo sejo sveta skliče prejšnji župan najkasneje v dvajsetih dneh po izvolitvi svetnikov, če je za izvolitev župana
potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v desetih dneh po
drugem krogu volitev.
Prvo sejo sveta vodi najstarejši svetnik oziroma svetnik, ki
ga na predlog najstarejšega svetnika določi svet.
12. člen
(dnevni red konstitutivne seje)
Obvezen dnevni red konstitutivne seje sveta je:
1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov,
2. poročilo občinske volilne komisije o:
– izidu volitev svetnikov,
– izidu volitev župana,
3. imenovanje komisije za potrditev mandatov svetnikov in
ugotovitev izvolitve župana (v nadaljevanju: začasna mandatna
komisija),
4. poročilo začasne mandatne komisije, odločanje o morebitnih pritožbah in potrditev mandatov svetnikov,
5. poročilo začasne mandatne komisije, odločanje o morebitnih pritožbah in ugotovitev izvolitve župana,
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6. prisega in nagovor župana,
7. imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
O dnevnem redu konstitutivne seje sveta se ne razpravlja
in ne odloča.
13. člen
(začasna mandatna komisija)
Na prvi seji svet izmed navzočih svetnikov imenuje začasno mandatno komisijo. Člane predlaga svetnik, ki vodi sejo,
lahko pa tudi vsak drug svetnik. Svet najprej odloča o prvem
predlogu, če ta ni sprejet, pa o predlogih po vrstnem redu, kot
so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O
preostalih predlogih svet ne odloča.
Začasna mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil
občinske volilne komisije o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so
bili izvoljeni za svetnike, predlaga svetu odločitve o morebitnih
pritožbah kandidatov in predstavnikov kandidatur oziroma list
kandidatov in predlaga potrditev mandatov svetnikov.
Začasna mandatna komisija na podlagi poročila občinske
volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana predlaga svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana
ali predstavnikov kandidatur za župana.
14. člen
(mandat svetnikov in župana)
Mandate svetnikov potrdi svet na predlog začasne mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil
o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov in predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Svetnik, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o
potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o
spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
Svet na podlagi poročila občinske volilne komisije, potrdila o izvolitvi župana in poročila začasne mandatne komisije
posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana
oziroma predstavnikov kandidatur. Če je za župana izvoljen
kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za svetnika, pa je zoper
njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi
ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za svetnika.
Kadar svet pritožbi iz prejšnjega odstavka tega člena
ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge
iz pristojnosti župana opravlja najstarejši svetnik.
15. člen
(pričetek mandata)
Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni
svetniki, mandat dotedanjim svetnikom pa preneha. S prenehanjem mandata svetnikom, preneha članstvo v nadzornem
odboru občine ter v stalnih in občasnih delovnih telesih sveta.
Kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana iz
četrtega odstavka 14. člena, prične novoizvoljenemu županu
teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha. Pred
prisego in nagovorom se novoizvoljenemu županu preda župansko verigo. Prisega se glasi: »Izjavljam, da bom svojo
dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval bom pravni
red Republike Slovenije in Občine Kamnik. Z vsem trudom bom
deloval za blaginjo Občine Kamnik, njenih občank in občanov.«
16. člen
(imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja)
Po potrditvi mandatov svet izmed svetnikov v skladu z določili tega poslovnika imenuje komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Z njenim imenovanjem preneha mandat
članom začasne mandatne komisije.
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IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SVETNIKOV
1. Splošne določbe
17. člen
(pravice in dolžnosti svetnikov)
Svetniki imajo pravice in dolžnosti, določene z zakonom,
statutom občine in tem poslovnikom.
Svetnik ima pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in
njegovih delovnih teles, katerih član je. Svetnik se lahko udeležuje tudi sej drugih delovnih teles, lahko na njih razpravlja,
nima pa pravice glasovati.
Pod pogoji, določenimi s tem poslovnikom, ima svetnik
pravico skupaj z drugimi svetniki ustanoviti svetniško skupino,
se včlaniti vanjo in v njej enakopravno sodelovati ali iz nje
izstopiti.
Svetnik ima pravico in dolžnost, da se izreče, v katerih delovnih telesih sveta želi sodelovati. Izjavo sporoči vodji
svetniške skupine, katere član je. Če svetnik ni član nobene
svetniške skupine, sporoči to izjavo predsedniku komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Svetnik ima pravico:
– predlagati v sprejem odloke in druge akte, razen aktov,
za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme svet na predlog župana,
– predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove
pristojnosti,
– glasovati o predlogih splošnih aktov, drugih aktov in
odločitev sveta ter predlagati dopolnila k tem predlogom,
– sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnega reda sej,
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in
skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina
oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike.
Svetnik ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki
so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti
opredeljeni z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere se
seznani pri svojem delu.
18. člen
(odgovornost svetnikov)
Svetnik ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje
funkcije.
Svetnik nima imunitete in je za svoja dejanja, ki niso
povezana s pravicami in dolžnostmi svetnika, odškodninsko in
kazensko odgovoren.
2. Vprašanja in pobude
19. člen
(podatki in pojasnila)
Svetnik ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih
organov in občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za delo v svetu in njegovih delovnih telesih.
Občinski organi in občinska uprava so dolžni odgovoriti
na vprašanja svetnikov in jim v skladu z veljavno zakonodajo
omogočiti vpogled v zahtevane podatke in dokumentacijo. Če
svetnik to posebej zahteva, mu je potrebno odgovoriti oziroma
posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.
20. člen
(vprašanja in pobude)
Svetnik ima pravico županu ali direktorju občinske uprave
postaviti vprašanje in lahko poda pobudo za ureditev določenih
vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti.
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Svetniki zastavljajo vprašanja in pobude v pisni obliki ali
ustno. Vprašanja in pobude morajo biti kratka in postavljena
tako, da je njihova vsebina jasna.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena druga točka dnevnega reda za vprašanja in pobude svetnikov, v okviru
katere se ustno predstavijo 3 vprašanja oziroma pobude. Dve
predstavijo svetniki iz opozicije in enega svetniki iz koalicije.
Ustno predstavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute,
obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut. Na predstavljena
vprašanja oziroma pobude odgovori župan ali direktor občinske uprave ali pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave.
Razprave o vprašanjih in pobudah ni.
Vrstni red zastavljanja vprašanj in pobud iz prejšnjega
odstavka tega člena določi župan na seji kolegija sveta. Pri tem
skrbi, da pridejo na vrsto svetniki iz raznih svetniških skupin,
upoštevaje številčno zastopanost svetniških skupin. Vprašanje
ali pobuda se vloži pri županu in javnem uslužbencu, zadolženem za delovanje organov občine, v pisni obliki ali po elektronski
pošti teden dni pred dnem, določenim za sejo sveta, do 12. ure.
Ostala vprašanja oziroma pobude svetniki vložijo v pisni
obliki ali po elektronski pošti najkasneje dan po seji sveta.
Odgovori se objavijo v gradivu za naslednjo redno sejo sveta.
21. člen
(zahteva za dodatno pojasnilo)
Če svetnik ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če
tudi po tem ni zadovoljen, lahko pri točki vprašanja in pobude
predlaga svetu, da o zadevi razpravlja, o čemer svet odloči z
glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje seje sveta.
3. Pravica do nadomestil
22. člen
(pravica do nadomestil)
Svetniki imajo v skladu z zakonom in posebnim aktom
sveta pravico do plačila in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.
Člani delovnih teles, ki niso svetniki, imajo pravico do
plačila in povračila stroškov za opravljanje funkcije v skladu z
aktom sveta iz prejšnjega odstavka tega člena.
Svetniki in člani delovnih teles, ki niso svetniki, za dopisno
sejo niso upravičeni do plačila in povračila stroškov.
V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, vodenje in udeležba
23. člen
(splošno o sklicevanju in vodenju sej)
Svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela sveta, na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev,
določenih s statutom občine, ter če to zahtevajo okoliščine,
mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana
predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more
začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.
Seje sveta v skladu z določili statuta občine vodi župan,
podžupan ali drug svetnik (v nadaljevanju: predsedujoči).
24. člen
(sklic seje)
Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda in
gradivom se posreduje svetnikom po elektronski pošti najkas-
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neje 15 dni pred dnem, določenim za sejo. Posamezno gradivo
se lahko pošlje tudi kasneje, če gradiva ni bilo moč pripraviti
do sklica seje ali če gre za dodatno gradivo, katerega vsebina
je nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda. Svet
ne more odločati o zadevah, glede katerih svetnikom ni bilo
poslano oziroma izročeno ustrezno gradivo.
Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda
in gradivom se posreduje po elektronski pošti županu, podžupanom, predsedniku in članom nadzornega odbora občine
in delovnih teles sveta, direktorju občinske uprave, vodjem
oddelkov, predsednikom svetov krajevnih skupnosti in predstavnikom sredstev javnega obveščanja.
Vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivom sveta je
informacija javnega značaja, ki se objavi na spletni strani občine.
25. člen
(izredna seja)
Izredno sejo sveta se skliče za obravnavanje in odločanje
o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo sveta skliče župan na svojo pobudo ali na
zahtevo najmanj četrtine svetnikov. V zahtevi za sklic izredne
seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti
priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti
seja v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane
točke. Predlagani dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami. Če seja ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne
zahteve, jo lahko skličejo svetniki, ki so zahtevo podali.
Če župan zavrne predsedovanje na tako sklicani seji
oziroma ne pooblasti za vodenje seje podžupana, svet na
predlog svetniških skupin s sklepom izmed svetnikov določi
predsedujočega.
Če bi župan ob isti uri na isti dan sklical redno ali izredno
sejo sveta, ima prednost seja, sklicana po drugem odstavku
tega člena.
Vabilo za izredno sejo sveta s predlogom dnevnega reda
in gradivom se posreduje županu in svetnikom po elektronski
pošti najkasneje 3 dni pred dnem, določenim za sejo.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta
skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi svetniki in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se
dnevni red predlaga na sami seji, hkrati s predložitvijo pripadajočega gradiva. Svet s sprejemom dnevnega reda potrdi
utemeljenost takega sklica, če pa dnevnega reda ne sprejme,
se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja sveta
v skladu s tem poslovnikom.
26. člen
(dopisna seja)
Dopisno sejo sveta skliče župan za odločanje o manj zahtevnih vprašanjih, ki zahtevajo takojšnjo odločitev ali v primerih,
ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje. Na dopisni seji ni
mogoče odločati o splošnih aktih občine.
Vabilo za dopisno sejo sveta s predlogom sklepa in gradivom se posreduje županu in svetnikom po elektronski pošti,
hkrati pa se svetnike o poteku dopisne seje obvesti telefonsko.
Vabilo mora vsebovati rok trajanja dopisne seje, ki ne sme biti
krajši od 24 ur, z navedbo datuma in ure, do katere bo trajala
seja. V času trajanja dopisne seje je predlagatelj oziroma
pripravljavec gradiva dolžan svetniku odgovoriti na morebitna
vprašanja, ki jih mora svetnik posredovati do roka, določenega
v vabilu za dopisno sejo.
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem
svetnikom, od katerih je osebno vročitev potrdila potrebna večina svetnikov. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili svetniki,
ki so glasovali. Na dopisni seji se ne razpravlja in ni mogoče
vlagati amandmajev, dodatnih sklepov ali drugih dopolnil k
predlogom aktov.
Glasovanje se opravi po elektronski pošti do konca trajanja dopisne seje. Svetnik glasuje tako, da se izreče za ali proti
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predlogu sklepa. Predlog sklepa je sprejet, če so izpolnjeni
pogoji iz 46. člena tega poslovnika.
Kolikor dopisna seja ni sklepčna ali predlog sklepa ni
sprejet, za odločanje o tem predlogu sklepa ni mogoče ponovno sklicati dopisne seje, lahko pa se ga uvrsti na dnevni red
redne ali izredne seje sveta.
27. člen
(predlog dnevnega reda)
Predlog dnevnega reda seje sveta predlaga župan po posvetovanju na kolegiju sveta, v skladu s programom dela sveta,
s sklepi sveta oziroma z zahtevami predlagateljev sklica seje.
Gradivo za uvrstitev točke na dnevni red seje sveta mora
predlagatelj iz 100. člena tega poslovnika vročiti županu najpozneje 16 dni pred dnem, določenim za sejo.
V predlog dnevnega reda seje se lahko uvrstijo le točke, za katerih obravnavo so izpolnjeni pogoji, določeni s tem
poslovnikom. Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni
končan postopek o aktu z enako ali podobno vsebino.
V predlog dnevnega reda se praviloma prednostno uvrščajo predlogi aktov, pripravljeni za drugo obravnavo, predlogi
aktov z zunanjimi poročevalci ter akti, katerih sprejem je vezan
na določen rok.
Župan na seji kolegija sveta odloči, ali bo predlog točke
uvrstil na dnevni red seje sveta. O svoji odločitvi izda sklep z
ustrezno obrazložitvijo. Zoper sklep o zavrnitvi uvrstitve predloga točke na dnevni red ima predlagatelj pravico do ugovora,
ki ga mora vložiti pri županu najkasneje 48 ur pred začetkom
seje. O ugovoru odloči svet.
28. člen
(udeležba na seji)
Svetnik se je dolžan udeleževati sej sveta oziroma delovnih teles, katerih član je. Če se seje ne more udeležiti, mora
o tem in o razlogih za odsotnost obvestiti župana in javnega
uslužbenca, zadolženega za delovanje organov občine oziroma predsednika delovnega telesa ter tajnika delovnega telesa
najpozneje do začetka seje oziroma takoj, ko je to mogoče v
primeru višje sile.
O udeležbi svetnikov na seji se vodi evidenca.
Za vodenje evidence o udeležbi svetnikov na seji skrbi
pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave.
29. člen
(drugi udeleženci na seji)
Na vsako sejo sveta so vabljeni predlagatelji točk, direktor
občinske uprave, pri obravnavi posameznih točk dnevnega
reda pa tudi drugi javni uslužbenci občinske uprave. Na sejo so
vabljene tudi druge osebe, kadar se obravnavajo vprašanja iz
njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.
Druge osebe so lahko navzoče na seji v skladu z določili
tega poslovnika.
2. Potek seje
30. člen
(zaprtje dela seje za javnost)
Predsedujoči in vsak svetnik lahko predlaga svetu, da s
sklepom del seje zapre za javnost.
Če svet sklene, da se izključi javnost, določi, kdo je lahko
poleg župana, svetnikov, predlagatelja gradiva, poročevalcev
pri gradivu, direktorja občinske uprave in javnega uslužbenca,
zadolženega za delovanje organov občine, navzoč na seji.
31. člen
(ugotavljanje sklepčnosti)
Na začetku seje sveta predsedujoči naznani, kdo izmed
svetnikov ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen.
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32. člen

(odločanje o zapisniku)
Preden svet preide k določitvi dnevnega reda, odloča o
sprejemu zapisnika prejšnje seje. Svetnik lahko da pripombo
k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno
spremeni ali dopolni.
O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet brez razprave. Nato svet odloča
še o zapisniku v celoti.
33. člen
(določitev dnevnega reda)
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se dnevni red razširi, predlogih za hitri in skrajšani
postopek, predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z
dnevnega reda in nazadnje o predlogih za spremembo vrstnega reda obravnave točk. Vsaka sprejeta sprememba se uvrsti
na predlagano mesto, prej sprejete spremembe in točke, predlagane z dnevnim redom, pa se ustrezno preštevilčijo.
Mandatne zadeve, volitve in imenovanja se uvrstijo na
dnevni red za potrditvijo zapisnika kot prva točka dnevnega
reda. Vprašanja in pobude se uvrstijo na dnevni red praviloma
kot druga točka dnevnega reda.
Predlog iz drugega odstavka tega člena v največ treh
minutah obrazloži predlagatelj ali poročevalec. O takem predlogu ni razprave, lahko pa o njem, razen o umiku s strani
predlagatelja, predstavijo svetu stališča predstavniki svetniških skupin, samostojni svetniki in župan, kolikor ni predlagatelj takšnega predloga. Predstavitev takšnega stališča
ne sme trajati več kot 3 minute. Po predstavitvi stališč lahko
predlagatelj v največ treh minutah dodatno pojasni razloge za
obravnavani predlog.
Predlog za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme le,
če so razlogi zanj nastali po sklicu seje in če je bilo svetnikom
posredovano gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na
dnevni red.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti
gradivo, ki je podlaga za uvrstitev na dnevni red, posredovano
svetnikom po elektronski pošti praviloma najkasneje 48 ur pred
začetkom seje. V primeru nespoštovanja tega roka mora predlagatelj posebej obrazložiti razloge za tako ravnanje.
Točke dnevnega reda, katerih umik predlagajo njihovi predlagatelji, se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega
reda. O ostalih predlogih za umik predlagatelj točke dnevnega
reda oziroma poročevalec pred glasovanjem sveta v največ
treh minutah utemelji, zakaj naj bi predlagana točka ostala na
dnevnem redu.
Po sprejetih odločitvah iz drugega odstavka tega člena
svet odloča o dnevnem redu v celoti.
34. člen
(vrstni red obravnave točk)
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem vrstnem redu.
Med sejo lahko svet s sklepom spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.
35. člen
(uvodna obrazložitev in razprava)
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko
poda predlagatelj oziroma poročevalec obrazložitev, ki traja
največ 10 minut.
Predlagatelj oziroma poročevalec mora podati dodatno
obrazložitev, če tako sklene svet.
Nato predsedujoči razpravo odpre z ustno ugotovitvijo, da
je razprava odprta.
Prijava k razpravi se opravi z glasovalno napravo oziroma dvigom roke, če glasovalna naprava ne deluje ali če je
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seja v prostoru, kjer take naprave ni. Če prijavljene osebe ni v
prostoru, ko je na vrsti za razpravo, se šteje, da se je razpravi
odpovedala.
Za predlagateljem oziroma poročevalcem dobijo besedo
predsednik ali predstavnik sveta krajevne skupnosti, ki je podala mnenje h gradivu, poročevalci delovnih teles, župan oziroma
njegov pooblaščenec, če župan ni predlagatelj, in predstavniki
svetniških skupin. Zatem dobijo besedo svetniki po vrstnem
redu, kakor so se priglasili k razpravi, in predlagatelj oziroma
poročevalec za morebitna vmesna pojasnila.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Razprave svetnikov,
ki se prijavijo na ta poziv, so omejene na 3 minute.
Po zaključku razprave iz prejšnjega odstavka tega člena lahko razpravljata oziroma podata dodatna pojasnila
predlagatelj in poročevalec. Če je na podlagi razprave potrebno pripraviti predloge odločitev ali stališč, se razprava
prekine in se nadaljuje po predložitvi teh predlogov. Nato
predsedujoči razpravo konča z ustno ugotovitvijo, da je
razprava končana.
36. člen
(omejitev razprave)
Razprave svetnikov in drugih udeležencev na seji so časovno omejene na 10 minut, če ni s tem poslovnikom drugače
določeno.
Svet lahko na predlog predsedujočega ali svetnika odloči,
da lahko govornik o istem vprašanju govori le enkrat, lahko pa
mu omeji tudi trajanje govora, vendar ne na manj kot 3 minute.
Odločitev o odpravi omejitve razprave iz prejšnjega odstavka
tega člena sprejme svet pred začetkom razprave.
37. člen
(domnevna kršitev poslovnika)
Svetniku, ki želi govoriti o uporabi poslovnika ali o kršitvi
dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.
Govor svetnika ne sme trajati več kot 3 minute. Predsedujoči
ali pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave poda po
tem govoru pojasnilo glede domnevne kršitve poslovnika ali
dnevnega reda. Če svetnik ni zadovoljen s pojasnilom, odloči
svet o domnevni kršitvi brez razprave.
38. člen
(replika)
Vsak svetnik ima pravico do odgovora na razpravo drugega svetnika (replika), kolikor se ta razprava nanaša na njegovo
razpravo in meni, da je bila napačno razumljena ali interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko jo zahteva. Replika se
mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več
kot 1 minuto. Replika na repliko ni dovoljena, razen če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v repliki netočne.
39. člen
(prekinitev seje)
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta in določi,
kdaj se bo nadaljevalo.
Predsedujoči prekine delo sveta, če to zahteva svetniška
skupina zaradi posvetovanja v skupini.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja, če je potrebno dobiti mnenja delovnih teles oziroma občinske uprave in v drugih
primerih, kadar tako sklene svet.
Če je delo sveta prekinjeno, ker seja ni več sklepčna,
sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju, predsedujoči prekine sejo.
40. člen
(preložitev točke dnevnega reda)
Če svet točke dnevnega reda ne želi obravnavati oziroma
ni končal razprave o posamezni točki oziroma ni pogojev za
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odločanje oziroma o točki ne želi odločati na isti seji, svet s
sklepom brez razprave točko preloži na eno izmed naslednjih
sej, na kateri se obravnava točke nadaljuje.
Župan kot predlagatelj točke dnevnega reda lahko odloči,
da se le-ta preloži na eno izmed naslednjih sej.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, predsedujoči
zaključi sejo sveta.
41. člen
(prestavitev seje)
Župan kot sklicatelj seje sveta lahko sejo prestavi, kolikor
to zahtevajo posebne okoliščine, vendar je pri tem dolžan
podati obrazložitev.
3. Vzdrževanje reda na seji
42. člen
(red na seji)
Za red na seji sveta skrbi predsedujoči.
Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom.
Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le
predsedujoči.
43. člen
(ukrepi za zagotovitev reda na seji)
redu.

Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem

Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
Opomin se lahko izreče svetniku, če se ne drži točke
dnevnega reda, če govori, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, če sega drugemu govorniku v besedo, ali če na kakšen
drug način krši red na seji in določbe tega poslovnika.
Odvzem besede pri posamezni točki dnevnega reda se
lahko izreče svetniku, če s svojim govorom krši red in določbe
tega poslovnika in je bil na to že dvakrat opomnjen. Zoper
odvzem besede svetnik lahko ugovarja. O ugovoru odloči svet
brez razprave.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče svetniku,
če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da
onemogoča delo sveta.
44. člen
(odstranitev s seje)
Svetnik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela
seje, mora takoj zapustiti prostor.
Odsotnost s seje med trajanjem tega ukrepa se šteje za
neopravičeno odsotnost s seje.
Svetnik, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje ali
z dela seje, lahko v treh dneh vloži ugovor na svet, ki odloči o
ugovoru na prvi naslednji seji.
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani iz prostora in
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec ali poslušalec, ki krši red na seji, oziroma s svojim ravnanjem onemogoča
nemoten potek seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se
odstranijo vsi poslušalci.
45. člen
(prekinitev seje za zagotovitev reda)
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, sejo prekine.
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4. Odločanje
46. člen
(odločanje)
Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh
svetnikov.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina vseh svetnikov, svet pri sprejemanju take odločitve veljavno
odloča, če je navzočih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.
Svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov, kadar ni z zakonom, statutom občine ali tem poslovnikom
določena drugačna večina.
47. člen
(izločitev iz odločanja)
Razlogi za izločitev svetnika iz odločanja o posamezni
zadevi zaradi pristranskosti so določeni z zakonom.
Svetnik, ki ugotovi razloge za izločitev, o tem seznani svet
in se izloči iz odločanja, lahko pa sodeluje pri razpravi.
48. člen
(način ugotavljanja navzočnosti)
Navzočnost svetnikov se ugotovi z uporabo glasovalne
naprave, dvigom rok ali poimenskim klicanjem svetnikov in s
podpisi svetnikov na listi navzočnosti.
Z dvigom rok ali poimenskim klicanjem svetnikov se ugotovi njihova navzočnost, ko glasovalna naprava ne deluje ali če
je seja v prostoru, kjer take naprave ni.
O načinu ugotavljanja navzočnosti odloči predsedujoči.
Pri poimenskem klicanju svetnikov vsak svetnik potrdi
svojo navzočnost. Predsedujoči nato ugotovi, da je svetnik
navzoč ali odsoten. Navzočnost ali odsotnost svetnika se vpiše
k imenu in priimku svetnika v seznam.
Vodja svetniške skupine lahko napove odsotnost (obstrukcijo) vseh članov svetniške skupine pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda, pri čemer mora navesti razloge
za odsotnost. Tako napovedana odsotnost se šteje za opravičeno odsotnost.
49. člen
(ugotavljanje navzočnosti na seji)
Navzočnost na seji se ugotavlja na začetku seje, pri vsakem glasovanju in na začetku nadaljevanja prekinjene seje.
Navzočnost na seji se lahko ugotavlja tudi med sejo, če predsedujoči ugotovi, da je potrebno preveriti sklepčnost.
Navzočnost na seji se ugotavlja na načine, določene
v 48. členu tega poslovnika. Če svet po prvem ugotavljanju
navzočnosti ni sklepčen, se ugotavljanje ponovi še dvakrat.
Drugo ugotavljanje se opravi takoj po prvem. Če svet še
vedno ni sklepčen, predsedujoči pred tretjim ugotavljanjem
sejo prekine za 10 minut. Če svet tudi ob tretjem ugotavljanju
ni sklepčen, predsedujoči prekine sejo in določi, kdaj se bo
nadaljevala.
50. člen
(javno in tajno glasovanje)
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom, statutom občine ali tem poslovnikom. O predlogu za tajno
glasovanje, ki ga lahko poda župan in vsak svetnik, odloči svet
pred odločanjem o posamezni zadevi brez razprave.
51. člen
(glasovanje)
Glasovanje se opravi po končani obravnavi o predlogu, o
katerem se odloča.
Predsedujoči pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.
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Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi
in objavi izid glasovanja. Predlog je sprejet, če je zanj glasovala
predpisana večina svetnikov.
52. člen
(načini javnega glasovanja)
Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave, dvigom rok ali poimenskim izrekanjem.
Z dvigom rok se glasuje, če glasovalna naprava ne deluje
ali če je seja v prostoru, kjer take naprave ni.
Če se glasuje z dvigom rok, lahko svet na predlog predsedujočega ali najmanj četrtine vseh svetnikov odloči, da se
glasuje s poimenskim izrekanjem.
53. člen
(javno glasovanje na seji)
Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, predsedujoči pozove svetnike, naj glasujejo. Svetniki glasujejo tako, da
pritisnejo na tipko glasovalne naprave.
Če se glasuje z dvigom rok, predsedujoči najprej vpraša,
kdo je za predlog, in nato, kdo je proti predlogu.
Če se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujoči
kliče svetnike po abecednem seznamu, vsak svetnik pa se
izreče z besedo »za« ali »proti«. Svetnikova izjava se zapiše
pri njegovem imenu in priimku na seznam.
54. člen
(izpis glasovanj)
Izpis glasovanj je ne glede na način javnega glasovanja
sestavni del zapisnika seje.
55. člen
(ponovitev glasovanja)
Glasovanje se lahko ponovi. O ponovitvi glasovanja odloči
svet brez razprave na predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali
ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega.
Javnega poimenskega glasovanja se ne ponavlja.
56. člen
(tajno glasovanje)
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Za vsako glasovanje se pripravi toliko glasovnic, kolikor
je vseh svetnikov.
Svet lahko opravi tajno glasovanje, če je bilo prevzetih
toliko glasovnic, kolikor mora biti navzočih svetnikov, da je
svet sklepčen.
Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so overjene z žigom sveta.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
opredelitev »za« in »proti«. Na dnu glasovnice je beseda »za«
na desni, beseda »proti« pa na levi strani. Svetnik glasuje tako,
da obkroži besedo »za« ali besedo »proti«. Glasovnica mora
vsebovati navodilo za glasovanje.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, iz katere volja
svetnika ni jasno razvidna, sta neveljavni.
Vsebino glasovnic za volitve, imenovanja in razrešitve
določa ta poslovnik v delu, v katerem ureja volitve, imenovanja
in razrešitve.
57. člen
(izvedba tajnega glasovanja)
Tajno glasovanje vodi tričlanska komisija, ki jo na predlog
predsedujočega imenuje svet izmed svetnikov. Pri delu komisije sodeluje pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave.
Tajno glasovanje se opravi v prostoru, kjer je seja. V ta
prostor v času izvedbe glasovanja nimajo dostopa osebe, ki
niso udeležene pri izvedbi glasovanja.
Predsedujoči pred glasovanjem določi čas začetka in
konca glasovanja.
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Glasovnice izroči svetnikom komisija, ki na seznamu
sproti beleži, kdo je prejel glasovnico.
Ko svetnik izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico.
Ob izteku časa za glasovanje predsedujoči zaključi glasovanje.
58. člen
(ugotavljanje izida glasovanja)
Ko je glasovanje končano, se komisija umakne v poseben
prostor, da ugotovi izid glasovanja. V ta prostor nimajo dostopa
osebe, ki niso udeležene pri ugotavljanju izida glasovanja.
Preden komisija odpre glasovalno skrinjico, prešteje nerazdeljene glasovnice in jih vloži v ovojnico, ki jo zapečati.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– datum in številko seje sveta,
– predmet glasovanja,
– sestavo komisije,
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »za« in »proti« oziroma, kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo,
število glasov, ki so jih prejeli posamezni kandidati,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan
s predpisano večino, oziroma, kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, kateri kandidat
je izvoljen oziroma imenovan.
O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo vsi člani komisije.
Predsedujoči objavi izid glasovanja na seji sveta.
5. Zapisnik seje
59. člen
(vsebina zapisnika)
O vsaki seji sveta se vodi zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa
podatke o navzočnosti svetnikov na seji in ob posameznem
glasovanju, o odsotnosti svetnikov, udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, sprejetem dnevnem redu,
imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, izidih glasovanja o
posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, ter vseh
postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta. Arhivskemu
izvodu zapisnika se predloži original vabilo, gradivo, ki je bilo
predloženo oziroma obravnavano na seji, in poročilo o vseh
glasovanjih z glasovalno napravo.
Svetniki prejmejo zapisnik z vabilom za naslednjo sejo
sveta.
60. člen
(zvočni posnetek seje)
Seje sveta se zvočno snemajo (v nadaljevanju: zvočni
posnetek), o delu na seji sveta pa se vodijo tudi avdio-video
zapisi.
Zvočni posnetek in avdio-video zapis se najkasneje v
sedmih dneh po seji objavita na spletni strani občine, hranita
pa se v sejnem dosjeju.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se
zvočni posnetek in avdio-video zapis dela seje, ki je zaprta za
javnost, ne objavita na spletni strani občine.
Zvočni zapis seje se v sejnem dosjeju hrani trajno, avdio-
video zapis seje pa se v sejnem dosjeju hrani še eno leto po
preteku mandata.
Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom, ki za to
pisno zaprosijo, se najkasneje v sedmih dneh po seji na zgoščenki dostavi zvočni in avdio-video zapis, v elektronski obliki
pa posreduje poročilo o glasovanju na seji.
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61. člen
(potrditev zapisnika)
Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave.
Direktor lahko za vodenje zapisnika seje pooblasti javnega
uslužbenca občinske uprave.
Na vsaki seji sveta se praviloma obravnavajo in potrdijo
zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih in dopisnih
sej. Svet na izrednih in dopisnih sejah ne potrjuje zapisnikov.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta in direktor
oziroma pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave, ki je
vodil zapisnik.
Po sprejemu se zapisnik objavi na spletni strani občine v
elektronskem arhivu sej.
Del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje sveta,
se ne objavlja, temveč se z njim seznani zgolj svetnike.
VI. PROGRAMIRANJE DELA SVETA IN NJEGOVIH
DELOVNIH TELES
62. člen
(okvirni program dela sveta)
Župan pripravi predlog okvirnega programa dela sveta
za posamezno leto in terminski program za spomladansko in
jesensko zasedanje.
Okvirni program dela opredeljuje prednostne naloge, upoštevaje program dela občinske uprave za tekoče leto, predloge
svetnikov, svetniških skupin in predloge delovnih teles sveta.
Okvirni program dela in terminski program dela predlaga
župan v sprejem svetu.
63. člen
(programi delovnih teles)
Delovna telesa lahko izdelajo svoje programe v skladu z
okvirnim programom dela sveta.
64. člen
(spremembe in dopolnitve okvirnega programa)
Okvirni program dela sveta se med letom lahko dopolni
ali spremeni.
O nujnih zadevah, ki se pojavijo med letom, odloča svet
ne glede na program dela.
VII. KOLEGIJ SVETA
65. člen
(kolegij sveta)
Kolegij sveta je posvetovalno telo župana. Kolegij pomaga županu pri organiziranju dela sveta, usklajevanju dela
delovnih teles in pripravah na seje sveta ter pri drugih zadevah
iz pristojnosti sveta.
Kolegij sveta sestavljajo župan in podžupana, direktor
občinske uprave in vodje svetniških skupin oziroma samostojni
svetniki. Župan lahko vabi na sejo kolegija tudi predsednike
delovnih teles, javne uslužbence občinske uprave in druge
osebe, za katere meni, da morajo biti prisotne na seji kolegija.
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– predlogih za hitri in skrajšani postopek za sprejem
odloka,
– predlogih za uvrstitev ali umik zadeve na oziroma z
dnevnega reda delovnih teles sveta,
– predlogih za ustanovitev svetniških skupin in o njihovi
zastopanosti v delovnih telesih,
– vprašanjih in pobudah svetnikov v zvezi z delom sveta,
– drugih zadevah, za katere tako določa ta poslovnik.
VIII. SVETNIŠKE SKUPINE
68. člen
(pravica svetnikov do povezovanja)
Svetniki imajo pravico, da se povezujejo v svetniške skupine. Vsak svetnik je lahko član le ene svetniške skupine.
Svetnik ima pravico izstopiti iz svetniške skupine in se včlaniti
v drugo. Če tega ne stori, dobi status samostojnega svetnika.
69. člen
(ustanovitev svetniške skupine)
Svetniki, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list kandidatov,
imajo pravico ustanoviti le eno svetniško skupino.
Svetniško skupino iz 68. člena tega poslovnika lahko
ustanovita najmanj dva svetnika.
Svetnik, ki ni član nobene svetniške skupine in je bil kot
edini izvoljen z istoimenske liste kandidatov, je samostojni
svetnik in ima položaj svetniške skupine, nima pa pravice razpravljati v imenu svetniške skupine.
Svetniki ustanovijo svetniške skupine najkasneje v osmih
dneh po konstituiranju sveta.
Vodja svetniške skupine obvesti o ustanovitvi svetniške skupine župana in mu predloži seznam članov z njihovimi podpisi.
70. člen
(spremembe v svetniški skupini)
Vodja svetniške skupine obvesti župana o morebitnih
spremembah števila članov svetniške skupine v treh dneh po
nastali spremembi. Ob pristopu novih članov predloži županu
podpisane pristopne izjave.
71. člen
(ustanovitev nove svetniške skupine)
Dvoje ali več svetniških skupin se lahko združi v eno
svetniško skupino.
Svetniki, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list kandidatov, lahko ustanovijo novo svetniško skupino, če se politična
stranka razdeli na dve ali več političnih strank, ali če se iz dela
članstva te stranke ustanovi nova stranka, ali če razpade koalicija strank, ki so vložile skupne istoimenske liste kandidatov.
Tako ustanovljene nove svetniške skupine lahko pridobivajo materialne pravice oziroma sredstva le v okviru pravic, ki
jih je pridobila svetniška skupina ob konstituiranju sveta.
Na predlog svetnikov, ki želijo ustanoviti novo svetniško
skupino, župan ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za ustanovitev.

66. člen
(sklic seje kolegija)
Sejo kolegija skliče župan na svojo pobudo in na pobudo
kateregakoli člana kolegija.
Sejo kolegija vodi župan. Ob zadržanosti župana skliče in
vodi sejo podžupan, ki ga pooblasti župan.

72. člen
(pravice svetniške skupine)
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo svetniki, izvoljeni z istoimenske liste kandidatov ali dveh ali več list kandidatov, imajo
le pravice, ki pripadajo posameznemu svetniku.
Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico do
povračila materialnih stroškov.

67. člen
(delovno področje kolegija)
Župan skliče sejo kolegija, da se posvetuje o:
– predlogih dnevnega reda sej sveta,
– predlogih za uvrstitev ali umik zadeve na oziroma z
dnevnega reda,

73. člen
(sedežni red v sejni dvorani)
Svetniške skupine in samostojni svetniki se do prve seje
sveta dogovorijo za sedežni red svetnikov v sejni dvorani.
V primeru sprememb v svetniških skupinah se o tem
dogovorijo na kolegiju sveta.
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IX. DELOVNA TELESA
1. Splošne določbe
74. člen
(ustanovitev delovnih teles)
Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot
delovna telesa za preučevanje posameznih področij, pripravo
odločitev o politiki na teh področjih, oblikovanje mnenj in predlogov do posameznih vprašanj iz pristojnosti sveta ter preučevanje in obravnavo gradiva s svojega delovnega področja,
ki je predloženo v obravnavo svetu.
Komisije in odbori lahko predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz svoje pristojnosti razen proračuna in
zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je
v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme svet na
predlog župana.
75. člen
(sestava delovnih teles)
Svet imenuje člane delovnih teles izmed svetnikov in največ polovico članov izmed drugih občanov, razen če z zakonom
ali statutom občine ni določeno drugače.
Sestava delovnih teles in funkcije v njih se določijo upoštevaje volilni rezultat posameznih političnih strank oziroma list,
zastopanih v svetu, upošteva pa se tudi interes za članstvo v
posameznem delovnem telesu.
76. člen
(funkcije v delovnem telesu)
Delovno telo ima predsednika, ki se imenuje izmed svetnikov, enega namestnika predsednika in 5 članov.
Delovno telo na prvi seji izmed svojih članov izvoli namestnika predsednika. Namestnik predsednika nadomešča
predsednika v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika.
Namestnik predsednika pomaga predsedniku pri njegovem
delu in opravlja po dogovoru z njim zadeve iz njegovega delovnega področja.
Strokovno in administrativno podporo za delovno telo
opravlja tajnik delovnega telesa, ki se imenuje iz vrst javnih
uslužbencev občinske uprave. Tajnika delovnega telesa predlaga direktor občinske uprave, imenuje pa ga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. K imenovanju tajnika
poda soglasje matično delovno telo.
77. člen
(usmerjevalna in nadzorna funkcija delovnega telesa)
Delovno telo pri uresničevanju usmerjevalne in nadzorne
funkcije skrbi zlasti za ugotavljanje stanja na posameznem
področju, ocenjuje ustreznost sprejetih aktov sveta in spremlja
uresničevanje politike na svojem področju.
2. Odbori sveta
78. člen
(stalni odbori)
Svet ima naslednje stalne odbore:
– Odbor za gospodarske dejavnosti,
– Odbor za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem.
79. člen
(odbor za gospodarske dejavnosti)
Odbor za gospodarske dejavnosti ima naslednje naloge:
– spremlja in obravnava področje gospodarskih dejavnosti (turizma, kmetijstva, gozdarstva in podjetništva),
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– daje pobude za pospeševanje razvoja gospodarskih
dejavnosti,
– opravlja druge naloge v okviru delovnega področja, ki
ga pokriva.
80. člen
(odbor za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja)
Odbor za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja
ima naslednje naloge:
– spremlja in obravnava prostorski razvoj in prostorsko
planiranje občine,
– spremlja in obravnava zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti
in napravami,
– spremlja in obravnava zadeve za izgradnjo, vzdrževanje
in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi,
parki in drugimi javnimi površinami,
– spremlja in obravnava področje varstva okolja, varstva
naravne in kulturne dediščine, varstva tal in vodnih virov,
– spremlja in obravnava področje varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– daje pobude in opravlja druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
81. člen
(odbor za družbene dejavnosti)
Odbor za družbene dejavnosti ima naslednje naloge:
– spremlja in obravnava področje zdravstva, socialnega
skrbstva, predšolske vzgoje ter šolstva in izobraževanja,
– spremlja in obravnava raziskovalno, knjižničarsko in
informacijsko-dokumentacijsko dejavnost,
– spremlja in obravnava področje kulturne dejavnosti,
športa in rekreacije, mladinskega dela in mladinske politike,
– daje pobude in opravlja druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
82. člen
(odbor za proračun in gospodarjenje
z občinskim premoženjem)
Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem ima naslednje naloge:
– obravnava proračun občine in zaključni račun proračuna,
– obravnava vse splošne akte, ki jih sprejema svet in
imajo finančne posledice za proračun občine,
– obravnava davčno politiko občine, izvajanje lokalnih
davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov,
– spremlja in obravnava gospodarjenje z občinskim premoženjem in sredstvi,
– spremlja in obravnava finančno pripravo in izvedbo
investicij,
– spremlja in obravnava finančno poslovanje gospodarskih javnih služb in programov, javnih podjetij, zavodov in
drugih oseb javnega prava,
– daje pobude in opravlja druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
3. Komisije sveta
83. člen
(stalne komisije)
Svet ima naslednje stalne komisije:
– Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– Statutarno-pravno komisijo,
– Komisijo za vloge in pritožbe.
84. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima naslednje naloge:
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– obravnava vprašanja iz pristojnosti sveta, ki so povezana z volitvami, imenovanji, razrešitvami, administrativnimi
in kadrovskimi zadevami ter daje predloge svetu ali županu v
teh zadevah,
– svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta,
občinskih organov, predstavnikov v organih javnih zavodov,
javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,
– svetu predlaga sprejem mnenj oziroma soglasij k imenovanju ravnateljev oziroma direktorjev javnih podjetij in zavodov,
v kolikor ni z zakonom, statutom občine ali drugim predpisom
drugače določeno,
– pripravlja predloge v zvezi z določitvijo plačil članom organov občine, kolikor slednje ni določeno s posebnimi predpisi,
in izdaja akte o plačah, sejninah in drugih prejemkih, do katerih
so upravičeni funkcionarji, člani delovnih teles, ki niso svetniki,
in člani nadzornega odbora občine ter sprejema odločitve v
zvezi z drugimi pravicami funkcionarjev,
– zbira predloge o zaslužnih občanih in drugih posameznikih, podjetjih in organizacijah ter daje mnenja in predloge za
podelitev priznanj in odlikovanj občine,
– daje pobude in opravlja druge naloge, ki jih določa ta
poslovnik in za katere tako odloči svet.
85. člen
(statutarno-pravna komisija)
Statutarno-pravna komisija ima naslednje naloge:
– pripravlja obvezno razlago statuta občine, poslovnika
in drugih splošnih aktov sveta ter uradno prečiščeno besedilo
predpisa,
– spremlja izvajanje statuta občine in usklajenost statuta
ter poslovnika s spremembami zakonodaje,
– pripravlja spremembe in dopolnitve statuta občine in
poslovnika,
– na zahtevo sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih
obravnava in sprejema svet,
– zaradi skladnosti s pravnim sistemom in nomotehničnimi pravili obravnava odloke in druge splošne akte, ki jih obravnava svet, in daje svetu o tem mnenja in predloge,
– opravlja druge naloge, za katere tako določa ta poslovnik.
86. člen
(komisija za vloge in pritožbe)
Komisija za vloge in pritožbe ima naslednje naloge:
– obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij
in drugih gospodarskih subjektov, organizacij in ustanov, ki jih
le-te pošiljajo svetu,
– obravnava predloge, ki opozarjajo na določene probleme
pri izvajanju zakonov, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– preverja utemeljenost vlog in pritožb ter daje predloge,
kako naj se posamezna zadeva reši,
– predlaga ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti.
4. Občasna delovna telesa
87. člen
(občasna delovna telesa)
Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim določi pristojnosti in naloge delovnega telesa ter opravi
imenovanje.
5. Način dela delovnih teles
88. člen
(naloge predsednika in tajnika delovnega telesa)
Predsednik delovnega telesa organizira delo delovnega
telesa, sklicuje in vodi seje, določa poročevalce za obravnavo
posameznih zadev v delovnem telesu in izvaja sklepe delovnega telesa.
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Tajnik delovnega telesa pomaga predsedniku delovnega
telesa pri pripravljanju in sklicevanju sej, daje strokovna mnenja, zagotavlja strokovno in dokumentirano obdelavo vprašanj,
vodi zapisnike sej, evidenco o prisotnosti članov in opravlja druge naloge, ki mu jih naloži delovno telo ali njegov predsednik.
89. člen
(seje delovnega telesa)
Delovno telo se sestaja na rednih, izrednih in dopisnih
sejah.
Predsednik delovnega telesa predlaga dnevni red in določi dan redne seje, razen če ni o tem delovno telo odločilo na
prejšnji seji.
Redna seja delovnega telesa se skliče v roku, ki praviloma ni krajši od 5 dni.
Predsednik delovnega telesa je dolžan sklicati sejo čim
prej, kadar je to potrebno za pripravo mnenja za sejo sveta ali
za izvajanje drugih nalog, ali kadar to zahteva župan ali ena
tretjina članov delovnega telesa.
Če predsednik delovnega telesa kljub zahtevi iz prejšnjega odstavka tega člena ne skliče seje v roku treh dni, jo skliče
predlagatelj zahteve za sklic.
Seje delovnega telesa se ne sklicuje v času, ki je predviden za sejo sveta oziroma ko ta poteka, razen kadar svet med
svojo sejo zahteva mnenje delovnega telesa.
90. člen
(dnevni red seje delovnega telesa)
Na dnevni red sej delovnega telesa se uvrščajo zadeve,
ki so mu dodeljene v obravnavo, ter zadeve v skladu s sklepi
ali programom delovnega telesa.
Delovna telesa so za svoje delo odgovorna svetu in so mu
na njegovo zahtevo dolžna poročati o svojem delu.
91. člen
(vabljeni na sejo delovnega telesa)
Na sejo delovnega telesa so lahko vabljeni župan, drugi
predlagatelji in poročevalci, kadar se obravnava njihove predloge. Župan, drugi predlagatelji in poročevalci lahko sodelujejo
v razpravi.
Na sejo delovnega telesa so lahko vabljeni tudi predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino
obravnavane problematike.
92. člen
(udeležba na seji delovnega telesa)
Seja delovnega telesa je sklepčna, če se je udeleži več
kot polovica članov.
Član delovnega telesa se je dolžan udeleževati sej delovnih teles, katerih član je. Če se član delovnega telesa iz
neupravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa
v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa ali
četrtina članov delovnega telesa predlaga komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da prične postopek za
razrešitev takega člana.
93. člen
(javnost sej delovnega telesa)
Seje delovnih teles so praviloma javne. Delovno telo lahko
z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov sklene, da se del
seje zapre za javnost.
94. člen
(zahteva za posredovanje podatkov in dokumentacije)
Delovno telo lahko zahteva od župana, občinskih javnih
zavodov in javnih podjetij pojasnila in vpogled v dokumentacijo,
ki je pomembna pri oblikovanju politike ali ugotavljanju učinkovitosti dela na določenem področju.
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V zahtevi določi razumen rok, v katerem je potrebno odgovoriti oziroma omogočiti vpogled v dokumentacijo v skladu
z veljavnimi predpisi.
95. člen
(sprejemanje odločitev v delovnem telesu)
Glasovanje v delovnem telesu je javno, sklep je sprejet z
večino glasov navzočih članov.
96. člen
(poročilo delovnega telesa)
Delovno telo lahko o zadevi, ki je uvrščena na dnevni red
seje sveta, pripravi pisno poročilo svetu, ki vsebuje konkretne
predloge oziroma amandmaje, o katerih je mogoče glasovati
v svetu, lahko pa vsebuje tudi ločena mnenja, če to zahtevajo
posamezni člani. Delovno telo mora poročilo vročiti županu
najkasneje dan pred sejo sveta.
Ostala mnenja in stališča delovno telo predstavi svetu
ustno.
Poročevalec na seji sveta je praviloma predsednik delovnega telesa, delovno telo pa lahko izmed svojih članov določi
tudi drugega poročevalca.
97. člen
(stališče delovnega telesa)
Če se med obravnavo določene zadeve na seji sveta
ugotovi, da delovno telo ni zavzelo svojega stališča, lahko svet
odloči, da se obravnava o tej zadevi odloži, dokler delovno telo
do te zadeve ne bo zavzelo svojega stališča.
98. člen
(zapisnik delovnega telesa)
O vsaki seji delovnega telesa se sestavi zapisnik. Za
zapisnik skrbi tajnik delovnega telesa.
X. AKTI SVETA
1. Splošne določbe o aktih
99. člen
(akti, ki jih sprejema svet)
Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in
statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu sveta,
– proračun občine in zaključni račun proračuna,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila in
– sklepe.
Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne
razlage določb splošnih aktov, uradna prečiščena besedila
ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom
občine.
100. člen
(predlagatelji)
Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih predlaga
župan.
Vsak svetnik, svetniška skupina in delovno telo lahko
predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen aktov iz prejšnjega odstavka tega člena.
Nadzorni odbor občine lahko predlaga svetu seznanitev
z letnim programom dela in dokončnimi poročili nadzornega
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odbora ter druge odločitve, za katere tako določata zakon in
statut občine.
Najmanj 5 odstotkov volivcev v občini lahko v skladu z
zakonom in statutom občine zahteva od sveta izdajo ali razveljavitev odloka, splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti
sveta, župana oziroma drugih občinskih organov.
101. člen
(podpis in hramba aktov)
Akte, ki jih sprejme svet, podpiše župan.
Izvirnik odloka oziroma drugega akta sveta je besedilo, ki
je bilo sprejeto na seji sveta.
Na izvirnik odloka ali drugega akta sveta se odtisne žig
sveta.
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta se hranijo v skladu
z določili tega poslovnika in predpisov, ki urejajo arhiviranje in
hrambo aktov.
Če se po objavi sprejetega odloka ali drugega akta sveta
v izvirnem besedilu ugotovijo napake redakcijske narave, župan objavi popravek sprejetega akta.
102. člen
(objava splošnih aktov)
Statut občine, odloki in drugi splošni akti občine morajo
biti objavljeni v uradnem glasilu občine in začnejo praviloma
veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
103. člen
(sodelovanje javnosti pri pripravi splošnih aktov občine)
Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine
in vključitve občanov, njihovih organizacij, strokovne in druge
javnosti z območja občine v pripravo splošnih aktov občine
je potrebno predloge splošnih aktov objaviti na spletni strani
občine najpozneje 15 dni pred dnem, določenim za sejo sveta,
na kateri bo izvedena obravnava.
Zainteresirani iz prejšnjega odstavka tega člena lahko
najkasneje v sedmih dneh od objave predlogov splošnih aktov,
ki se sprejemajo na eni seji, županu podajo pisne pripombe
in predloge na predlog splošnega akta. Predlagatelj predloga
splošnega akta, ki se sprejema na eni seji, se na seji sveta pri
obravnavi predloga splošnega akta opredeli do pravočasno
vloženih pripomb in predlogov.
Zainteresirani iz prvega odstavka tega člena lahko na
predlog splošnih aktov, ki se sprejemajo na dveh sejah, do začetka seje, na kateri se opravi prva obravnava, županu podajo
pisne pripombe in predloge. Predlagatelj predloga splošnega
akta, ki se sprejema na dveh sejah, se v gradivu za drugo
obravnavo predloga splošnega akta pisno opredeli do pravočasno vloženih pripomb in predlogov.
Pravočasno prispele pisne pripombe iz drugega in tretjega odstavka tega člena župan pošlje predlagatelju splošnega
akta, če to ni župan.
Za sodelovanje javnosti pri obravnavi proračuna občine,
rebalansa proračuna občine, sprememb proračuna občine in
zaključnega računa proračuna občine ter prostorskih aktov in
drugih planov razvoja občine se uporabljajo določila tretjega
podpoglavja X. poglavja tega poslovnika.
Določila tega člena se ne uporabljajo pri pripravi splošnih
aktov za obravnavo na izredni seji.
2. Postopek za sprejem odloka
a) Splošne določbe
104. člen
(dvostopenjski postopek)
Svet razpravlja in odloča o predlogu odloka praviloma na
dveh obravnavah.
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105. člen
(vsebina odloka)
Predlog za uvrstitev odloka na dnevni red mora vsebovati
pravno podlago, naslov odloka, besedilo členov in obrazložitev.
Obrazložitev predloga odloka obsega razloge za sprejem
odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih
in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka, ter ko tako
določa ta poslovnik, povzetek sodelovanja z javnostjo z opredelitvijo do pravočasno vloženih pripomb in predlogov.
106. člen
(različni predlagatelji)
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Če svet predlog odloka zavrne, ga vrne predlagatelju in s
sklepom določi, v katerem pogledu je potrebno predlog spremeniti ali dopolniti. Hkrati lahko določi tudi rok, v katerem je potrebno pripraviti spremenjeni oziroma dopolnjeni predlog odloka.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
svet s sklepom zavrne predlog, če meni, da ta ni primeren za
nadaljnjo obravnavo ali da odlok ni potreben.
c) Druga obravnava
112. člen
(predlog odloka za drugo obravnavo)

107. člen

Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren
način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave ter s
strani javnosti oziroma jih utemeljeno zavrne in navede morebitne drugačne rešitve v odloku, ki odstopajo od tistih iz prve
obravnave odloka.
Na seji sveta se za obravnavo predloga odloka priložijo
poročila delovnih teles, kolikor so bila predložena, in amandmaji tistih, ki imajo pravico predlagati odlok.
Kolikor se odlok ali del odloka nanaša na krajevno skupnost, se na seji priloži tudi mnenje sveta krajevne skupnosti,
ki mora biti vročeno županu najkasneje 48 ur pred začetkom
seje sveta.

(sodelovanje v obravnavah)

113. člen

Predlagatelj določi poročevalca, ki bo sodeloval na obravnavah predloga odloka na seji sveta in na sejah njegovih
delovnih teles.
Župan ali po njegovem pooblastilu javni uslužbenec občinske uprave lahko sodeluje na vseh obravnavah predloga
odloka na sejah sveta in njegovih delovnih teles, tudi kadar
župan ni predlagatelj.

Med razpravo o odloku v drugi obravnavi se lahko predlaga umik predloga odloka. O umiku odloči svet, razen če
umik predlaga predlagatelj odloka. Če je sprejet tak predlog,
se postopek ustavi.

V primeru, da je v isti zadevi s strani različnih predlagateljev vloženih več predlogov odloka, se sprejme v obravnavo
oziroma uvrsti na dnevni red predlog odloka, ki je bil vložen
prvi. Naslednji predlog odloka se lahko uvrsti na dnevni red
seje sveta potem, ko je svet odločil o prvem vloženem predlogu
odloka.
Predlagatelj predloga odloka je v obeh fazah obravnave
isti, razen če:
– po končani prvi obravnavi odstopi od predlagateljstva,
– svet s soglasjem predlagatelja določi sopredlagatelja
predloga odloka.

b) Prva obravnava
108. člen
(predlog odloka za prvo obravnavo)
Predlog odloka vsebuje rešitve, ki se predlagajo v obliki
pravnih določb.
Predlog odloka mora biti obrazložen. Obrazložitev mora
vsebovati vse elemente, ki se zahtevajo pri predlogu za uvrstitev odloka na dnevni red.
Na seji sveta se za obravnavo predloga odloka priložijo
poročila delovnih teles, kolikor so bila predložena, in mnenje
župana, če ni bil predlagatelj.
Kolikor se odlok ali del odloka nanaša na krajevno skupnost, se na seji priloži tudi mnenje sveta krajevne skupnosti,
ki mora biti vročeno županu najkasneje 48 ur pred začetkom
seje sveta.
109. člen
(umik)
Med razpravo o odloku v prvi obravnavi se lahko predlaga umik predloga odloka. O umiku odloči svet, razen če umik
predlaga predlagatelj odloka. Če je sprejet tak predlog, se
postopek ustavi.
110. člen
(obravnava)
V prvi obravnavi predloga odloka svet razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in načelih ter temeljnih
rešitvah predloga odloka.

(umik)

114. člen
(obravnava)
Obravnava predloga odloka v drugi obravnavi obsega razpravo o predlaganem besedilu odloka in podanih amandmajih.
115. člen
(amandmaji)
V drugi obravnavi predloga odloka lahko dajo tisti, ki imajo
pravico predlagati odlok, predlog za dopolnitev ali spremembo
predloga odloka ali sklepa in predlog dodatnega sklepa (v nadaljevanju: amandma).
Amandma z obrazložitvijo mora biti predložen županu
in javnemu uslužbencu, zadolženemu za delovanje organov
občine, v pisni obliki ali po elektronski pošti najmanj 3 dni pred
dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.
Delovno telo lahko vloži amandma najkasneje dan pred
sejo sveta.
Predlagatelj in župan, če ni predlagatelj, lahko predlaga
amandma na seji sveta do konca obravnave predloga odloka.
Amandma župan pošlje predlagatelju odloka, če to ni župan.
Župan lahko odloči, da mora določeni amandma obravnavati tudi pristojno delovno telo. Na sejo delovnega telesa se
lahko povabi predlagatelja amandmaja. Pristojna delovna telesa predloženi amandma proučijo, do njega zavzamejo stališča
in jih predložijo svetu.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji sveta do konca obravnave predloga odloka spremeniti ali dopolniti amandma (amandma na amandma) oziroma ga umakniti. Spremembo, dopolnitev ali umik amandmaja je potrebno obrazložiti.
O umiku amandmaja, ki je nepreklicen, se ne glasuje.

111. člen

116. člen

(odločanje)

(mnenje o amandmaju)

Ko svet sprejme predlog odloka v prvi obravnavi, se ga
skupaj s podanimi pripombami in mnenji pošlje predlagatelju.

Predlagatelj odloka in župan lahko podata svoje mnenje
o amandmaju k predlogu odloka.
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117. člen

122. člen

(finančne posledice amandmaja)

(zavrnitev obravnave odloka po hitrem postopku)

Če amandma vsebuje določbo, ki zahteva finančna sredstva, predlagatelj amandmaja hkrati opozori predlagatelja odloka na možnost za zagotovitev sredstev. Svet lahko sklene,
naj predlagatelj pred odločanjem o amandmaju prouči vpliv
teh določb na razpoložljiva sredstva in zagotovitev sredstev za
financiranje predlagane rešitve v amandmaju.

Če svet ne sprejme predloga za sprejem odloka po hitrem
postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika o postopku
za sprejem odloka.

118. člen
(odločanje o amandmajih)
O vsakem amandmaju svet praviloma odloča posebej.
Če se izjemoma odloča o večjem številu amandmajev po
poglavjih ali delih predloga odloka skupaj, mora predsedujoči
pred takim odločanjem ugotoviti, ali kdo izmed svetnikov zahteva ločeno odločanje o katerem izmed predloženih amandmajev.
Če predlagani amandma narekuje spremembo, dopolnitev ali črtanje drugega člena oziroma posameznih določb predloga odloka, se takoj po sprejetju takega amandmaja razpravlja
in odloča še o drugih povezanih amandmajih. Če tak amandma, ki terja črtanje oziroma spremembo posameznih določb
predloga odloka, ni sprejet, predsedujoči ugotovi, da o drugih
amandmajih ni potrebno odločati, ker so izgubili svoj pomen. O
taki ugotovitvi predsedujočega svet ne razpravlja in ne glasuje.
Če je k členu predloga odloka predloženih več amandmajev, se najprej odloča o amandmaju, ki najbolj odstopa od
vsebine člena predloga odloka in nato po tem kriteriju o drugih
amandmajih k temu členu.
Če so k členu odloka vloženi amandmaji, ki si med seboj
po vsebini nasprotujejo, se po amandmaju, ki je bil prvi sprejet,
o ostalih amandmajih ne odloča.
Če je predložen amandma k amandmaju, se najprej odloča o amandmaju, ki je dan k amandmaju predloga odloka.
119. člen
(odločanje o predlogu odloka v celoti)
Po zaključenem odločanju o amandmajih svet odloča o
predlogu odloka v celoti.
d) Hitri postopek za sprejem odloka
120. člen
(uporaba hitrega postopka)
Svet lahko sprejme odlok po hitrem postopku, kadar to
zahtevajo izredne razmere ali naravne nesreče ali če bi zaradi sprejema akta po rednem postopku lahko nastale težko
popravljive posledice. Po hitrem postopku sprejema svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji sveta.
121. člen
(vložitev predloga za obravnavo po hitrem postopku)
Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri
določanju dnevnega reda.
Predlog za sprejem odloka po hitrem postopku mora biti
posebej pisno obrazložen. V obrazložitvi mora predlagatelj
navesti razloge za sprejem odloka po hitrem postopku in posledice, ki bi lahko nastale, če odlok ne bi bil obravnavan in
sprejet po tem postopku.
Skupaj s predlogom za sprejem odloka po hitrem postopku se predloži tudi predlog odloka z obrazložitvijo.
Če predloga ni podal župan, svet lahko zahteva mnenje
župana o tem predlogu.

123. člen
(amandmaji)
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji sveta do konca obravnave predloga odloka. Za
ostala vprašanja glede amandmajev se uporabljajo določbe
tega poslovnika za amandmaje.
e) Skrajšani postopek za sprejem odloka
124. člen
(uporaba skrajšanega postopka)
Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloka
odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka,
če gre za:
– manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
– prenehanje veljavnosti posameznih aktov ali njihovih
posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi
predpisi države oziroma občine ali zaradi upoštevanja predpisanih ali postavljenih rokov,
– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov,
– prečiščena besedila aktov.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom odloka, ki se s predlogom spreminjajo ali dopolnjujejo.
Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji sveta vse do konca
obravnave predloga odloka. Za ostala vprašanja glede amandmajev se uporabljajo določbe tega poslovnika za amandmaje.
Po končani prvi obravnavi lahko župan in vsak svetnik
predlaga, da svet spremeni odločitev iz prvega odstavka tega
člena in da se druga obravnava opravi po rednem postopku.
3. Postopek za sprejem proračuna občine, rebalansa
proračuna občine, sprememb proračuna občine
in zaključnega računa proračuna občine ter prostorskih
aktov in drugih planov razvoja občine
125. člen
(splošne določbe)
Svet sprejema proračun občine, rebalans proračuna občine in spremembe proračuna občine ter prostorske in druge
plane razvoja občine z odlokom.
Svet sprejema zaključni račun proračuna občine v eni
obravnavi brez javne razprave.
126. člen
(predlog proračuna občine v prvi obravnavi)
Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu v
skladu z veljavno zakonodajo. Župan lahko svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi
predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj
mandatnega obdobja, za katerega je bil svet izvoljen.
Župan pošlje vsem svetnikom in v javno razpravo predlog
proračuna z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja
javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo
opravljena prva obravnava.
127. člen
(javna razprava)
Zaradi večje legitimnosti proračuna občine in vključitve
občanov, njihovih organizacij, strokovne in druge javnosti z
območja občine v pripravo proračuna je potrebno predlog pro-
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računa občine posredovati v javno razpravo, ki mora trajati
najmanj 15 dni.
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v
predlog proračuna tako, da se sklep župana o javni razpravi in
predlog proračuna objavi na spletni strani občine in zainteresiranim iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovi dostop do
predloga proračuna v prostorih občine.
V sklepu župan določi način in rok za vlaganje pripomb in
predlogov k predlogu proračuna.

odloča svet praviloma v eni obravnavi. Svet lahko sklene, da
bo obravnaval te akte na način, kot ga določa postopek za
obravnavo odloka.
Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k aktom iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe, ki
veljajo za odločanje o amandmajih k predlogu odloka.

128. člen
(predlog proračuna občine v drugi obravnavi)
Predlog proračuna občine za drugo obravnavo pripravi
župan po sprejemu proračuna v prvi obravnavi in končani javni
razpravi. Pisna obrazložitev upoštevanih in zavrnjenih pripomb
in predlogov iz prve obravnave in javne razprave je sestavni del
gradiva predloga proračuna za drugo obravnavo.
Vlaganje amandmajev poteka po postopku, ki ga določa
ta poslovnik za amandmaje.
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja upoštevati veljavno zakonodajo glede omejitev pri sprejemanju
proračuna.
Odločanje o amandmajih poteka po postopku, ki ga določa ta poslovnik za amandmaje.

(zahteva za obvezno razlago)

129. člen
(uskladitev predloga proračuna občine v drugi obravnavi)
Ko je končano odločanje o amandmajih, predsedujoči
ugotovi, ali je predlog proračuna zakonit.
Če je predlog proračuna zakonit, svet odloča o predlogu
proračuna v celoti.
Če predlog proračuna ni zakonit, mora predsedujoči prekiniti sejo sveta in zahtevati, da župan pripravi amandma za uskladitev predloga proračuna z veljavno zakonodajo. Ta amandma
se mora nanašati na vsebino nezakonitih določb amandmajev.
Ko je amandma za uskladitev predloga proračuna pripravljen, ga župan oziroma poročevalec obrazloži. O amandmaju
za uskladitev predloga proračuna se izvede obravnava.
Svet odloča najprej o amandmaju za uskladitev predloga
proračuna, če je amandma sprejet, odloča svet o predlogu
proračuna v celoti.
Če amandma za uskladitev predloga proračuna ni sprejet,
proračun ni sprejet.
Nov predlog proračuna svet obravnava in o njem odloča
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek
za sprejem odloka brez javne razprave.
130. člen
(rebalans in spremembe proračuna občine)
Župan lahko med letom predlaga rebalans in spremembe
proračuna občine.
O predlogu rebalansa in spremembah proračuna ni javne
razprave.
Rebalans in spremembe proračuna sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem odloka
po skrajšanem postopku.
131. člen
(postopek za sprejem prostorskih aktov in drugih planov
razvoja občine)
Prostorski akti in drugi plani razvoja občine se sprejemajo
po postopku in na način, ki ga za sprejem posameznih aktov
določa veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.
4. Sprejem drugih aktov sveta
132. člen
(postopek za sprejem drugih aktov)
O drugih aktih, ki jih lahko predlagajo tisti, ki imajo pravico
predlagati odlok, razen statuta občine, poslovnika in odloka,

5. Predlog za obvezno razlago odloka
133. člen
Zahtevo za obvezno razlago določb odloka lahko dajo
tisti, ki imajo pravico predlagati odlok.
134. člen
(postopek za sprejem obvezne razlage)
Zahteva za obvezno razlago mora vsebovati naslov odloka, označitev določbe s številko člena in razloge za obvezno
razlago.
Zahtevo obravnava statutarno-pravna komisija. Preden
začne obravnavo, lahko zahteva mnenje ustreznih delovnih
teles sveta, predlagatelja odloka, župana in občinske uprave.
Če statutarno-pravna komisija ugotovi, da zahteva ni utemeljena, o tem obvesti predlagatelja.
Če statutarno-pravna komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in jo predlaga svetu
v sprejem.
Svet sprejema obvezno razlago po hitrem postopku za
sprejem odloka.
Obvezna razlaga, ki jo sprejme svet, se objavi v uradnem
glasilu občine.
6. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
135. člen
(postopek za sprejem prečiščenega besedila)
Po vsaki spremembi ali dopolnitvi splošnega akta pripravi
občinska uprava neuradno prečiščeno besedilo, ki se objavi v
elektronski obliki na spletni strani občine.
Na podlagi sklepa, ki ga sprejme svet na predlog tistih,
ki imajo pravico predlagati odlok, statutarno-pravna komisija
pripravi uradno prečiščeno besedilo.
Uradno prečiščeno besedilo potrdi svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem glasilu
občine in v elektronski obliki na spletni strani občine.
Če bi bil posamezen splošni akt občine zaradi številnih
vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj svetu predloži spremembe
in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu kot nov
splošni akt. Tak splošni akt sprejema svet po postopku, ki ga ta
poslovnik določa za sprejem tega splošnega akta.
XI. VOLITVE IN IMENOVANJA
1. Splošne določbe
136. člen
(splošno o imenovanju)
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki jih
po zakonu in statutu občine imenuje svet, se opravi po določilih
tega poslovnika, razen če zakon ne določa drugače.
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je zanj glasovala predpisana večina svetnikov.
137. člen
(glasovanje o kandidatih)
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke
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njihovih priimkov. Vsak svetnik lahko glasuje samo za enega
od kandidatov.
Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak svetnik
pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
Če se glasuje tajno o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom in priimkom kandidata, za katerega se želi glasovati. Če se glasuje za ali proti kandidatu oziroma listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži beseda
»za« ali beseda »proti«.
Če se glasuje o več kandidatih za več istovrstnih funkcij,
se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je funkcij.
138. člen
(ponovitev glasovanja)
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih po
vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem
glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri
prvem glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po
abecednem vrstnem redu kandidatov.
139. člen
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3. Imenovanje članov drugih organov
141. člen
(imenovanje v druge organe)
Postopek za imenovanje članov v druge organe, ki jih
imenuje svet, vodi komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Imenovani člani imajo dolžnost zastopati interese občine
ter se v posameznih zadevah posvetovati z županom in vodjo
pristojnega oddelka občinske uprave.
4. Prenehanje mandata funkcionarju
142. člen
(razlogi za predčasno prenehanje mandata)
Razlogi za predčasno prenehanje mandata so določeni z
zakonom. O takem razlogu mora svetnik, župan in podžupan v
sedmih dneh pisno obvestiti svet oziroma komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pripravi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata za prvo naslednjo sejo sveta po prejemu pisnega obvestila.
143. člen
(prenehanje mandata)
Svetniku, županu in podžupanu kot svetniku preneha
mandat z dnem, ko svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Ugotovitveni sklep svet posreduje občinski
volilni komisiji.
Postopki za nadomestitev svetnika, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku
zakonsko določenih rokov.

2. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles

144. člen
(nadomestitev funkcionarja)
Občinska volilna komisija po prejemu ugotovitvenega
sklepa o prenehanju mandata svetnika ugotovi, na koga je
prešel mandat, izda potrdilo o izvolitvi, objavi svojo ugotovitev v
uradnem glasilu občine in o tem obvesti komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Svet na prvi naslednji seji na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odloča o potrditvi mandata.
Postopek za izvolitev novega župana določa zakon.

140. člen

5. Postopek za razrešitev

(imenovanje predsednika in članov delovnih teles)

145. člen
(postopek za razrešitev)
Svet razrešuje funkcionarje in člane drugih organov, ki
jih voli ali imenuje na podlagi zakona, statuta občine in tega
poslovnika, po enakem postopku, kakor je določen za izvolitev
ali imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja,
ki je določen z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Predlog za razrešitev, ki se ga posreduje osebi, na katero
se nanaša, mora vsebovati obrazložitev razlogov za razrešitev.
Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico, da se
pisno do seje sveta ali na sami seji pri obravnavi točke ustno
opredeli do razrešitve.
Odločitev o razrešitvi svet sprejme z večino, ki jo določa
zakon, statut občine in ta poslovnik za izvolitev ali imenovanje
osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.

(ponovitev kandidacijskega postopka)
Če kandidat ne dobi potrebne večine glasov, se kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega
predloga kandidatur ponovi.
Če ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za manjkajoče kandidate kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur ponovi.

Predsednik in člani delovnega telesa so imenovani na
podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih svetnikov.
Listo kandidatov za imenovanje komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga župan na podlagi
predlogov političnih strank oziroma list, zastopanih v svetu
oziroma svetnikov in upoštevaje volilni rezultat posameznih
političnih strank oziroma list, zastopanih v svetu.
Listo kandidatov za ostala delovna telesa predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi
predlogov političnih strank, zastopanih v svetu oziroma svetnikov in upoštevaje volilni rezultat posameznih političnih strank
oziroma list, zastopanih v svetu.
Če kandidatna lista ni bila izglasovana, se na isti seji
sveta imenujejo člani delovnega telesa posamično z javnim
glasovanjem na podlagi predlogov svetniških skupin in svetnikov po vrstnem redu, kot so bili vloženi. Če na ta način
niso izvoljeni vsi člani delovnih teles, se lahko predlagajo
novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na
isti seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne
pride do izvolitve vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.

6. Odstop funkcionarjev, članov delovnih teles
in članov drugih organov
146. člen
(odstop funkcionarjev)
Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Postopek v zvezi z odstopom ureja zakon.
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Svet lahko o ugotovitvi prenehanja mandata svetniku
zaradi odstopa in potrditvi mandata nadomestnemu svetniku
skladno z določili tega poslovnika o nadomestitvi funkcionarja odloča na isti seji.

Št.
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(odstop članov delovnih teles in članov drugih organov)

XII. RAZMERJE MED ŽUPANOM IN SVETOM
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– obravnavanja predlogov aktov v delovnih telesih,
– javnosti dela in obveščanja javnosti o delu sveta.
O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se
sestane.

147. člen
Pravico odstopiti imajo tudi člani nadzornega odbora,
delovnih teles sveta, drugih organov in drugi imenovani.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in se
posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki praviloma hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja mandata zaradi odstopa predlaga svetu novega
kandidata.
Svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata zaradi
odstopa in imenuje nadomestnega člana.
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152. člen
(razlaga poslovnika)
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik med sejo sveta predsedujoči ali javni
uslužbenec občinske uprave, ki ga predsedujoči pooblasti. Če
ta med samo sejo razlage ne more podati, predsedujoči prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarno-pravni komisiji, da do naslednje seje sveta pripravi razlago posamezne
poslovniške določbe.
Zunaj seje daje razlago poslovnika statutarno-pravna komisija, ki po potrebi pridobi ustrezno strokovno mnenje. Vsak
svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki jo je dala
statutarno-pravna komisija, odloči svet.

(razmerja med županom in svetom)
Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno reševanje nastalih problemov.
149. člen
(izvajanje odločitev sveta)
Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Na predlog
vseh, ki imajo pravico predlagati odlok, lahko svet sklene, da
mora župan uvrstiti na dnevni red redne seje sveta, poročilo
o izvrševanju sklepov sveta in o opravljenih nalogah.
V poročilu o izvršitvi sklepov je potrebno posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev.
Če sklepa župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati
nov sklep, ki ga bo mogoče izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov.
150. člen

XV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEGA POSLOVNIKA
153. člen
(spremembe in dopolnitve poslovnika)
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka.
Predlog za začetek postopka za spremembo poslovnika
lahko dajo tisti, ki imajo pravico predlagati odlok. O predlogu
odloči svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih svetnikov.
Akt o spremembi poslovnika pripravi statutarno-pravna
komisija, sprejme pa ga svet z dvotretjinsko večino glasov
navzočih svetnikov.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
154. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik
Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08,
45/10 in 79/11).
155. člen

(skrb za zakonitost dela sveta)
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

XIII. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU
151. člen

(pričetek veljavnosti)
Poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od dne uveljavitve, razen 78. do 81. členi tega poslovnika, ki se začnejo uporabljati,
ko poteče mandat trenutnemu svetu.
Št. 007-7/2014
Kamnik, dne 25. novembra 2015

(delo sveta v izrednem stanju)
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je
delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določata statut občine
in ta poslovnik.
Dopustna so odstopanja od določb tega poslovnika
glede:
– rokov, določenih za sklicevanje sej sveta, delovnih
teles in za pošiljanje gradiva,
– načina sklicevanja sej in pošiljanja gradiva, prostorov,
kraja in časa sklicevanja sej,
– rokov za obravnavanje aktov,

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

3824.

Odlok o koncesiji za graditev obstoječe
žičniške naprave – vlečnice

Na podlagi prvega odstavka 26., 27. in 76. člena Zakona
o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03,
56/13 in 33/14) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
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RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne
25. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o koncesiji za graditev obstoječe žičniške
naprave – vlečnice
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja pogoje in postopek za podelitev koncesije za graditev obstoječe žičniške naprave ter vsebino,
pravice in obveznosti koncesijskega razmerja.
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije lastniku žičniške naprave za prevoz oseb (v nadaljevanju: koncesija), in sicer za vlečnico, za katero je ob uveljavitvi Zakona o
žičniških napravah za prevoz oseb (v nadaljevanju ZŽNPO)
imel lastnik veljavno obratovalno dovoljenje.
2. člen
(predmet koncesije)
Žičniška naprava za prevoz oseb, ki je predmet koncesije po tem odloku (v nadaljevanju: vlečnica), je določena v
prilogi tega odloka, ki je njegov sestavni del.
V tem odloku uporabljen pojem »vlečnice« ima isti pomen, kakor ga opredeljuje vsakokrat veljavni zakon, ki ureja
graditev žičniških naprav za prevoz oseb.
Prevoz oseb z vlečnico, ki je predmet koncesije po tem
odloku, ni gospodarska javna služba.
POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
3. člen
(podelitev koncesije brez javnega razpisa)
Koncesija se na podlagi drugega odstavka 28. člena
ZŽNPO podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi
vloge lastniku posamezne vlečnice z upravno odločbo, ki jo
izda občinska uprava Občine Kamnik.
4. člen
(vloga za pridobitev koncesije)
Vlogo za pridobitev koncesije mora vlagatelj vložiti
najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
Vloga za pridobitev koncesije mora vsebovati:
– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,
– firmo oziroma ime in priimek vlagatelja, njegovo prebivališče oziroma sedež ter navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vlagatelja,
– zahtevek oziroma predlog za pridobitev koncesije,
– opredelitev predmeta koncesije (vrsto vlečnice, njeno
lokacijo, tehnične značilnosti in zmogljivosti, namen uporabe, način obratovanja ter vse druge podatke, iz katerih je
mogoče ugotoviti utemeljenost za podelitev koncesije),
– podpis vlagatelja.
Vlogi mora vlagatelj priložiti obratovalno dovoljenje,
omenjeno v 1. členu tega odloka ter dokazila, iz katerih izhaja, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za koncesionarja (5. člen
tega odloka).
5. člen
(pogoji za koncesionarja)

sija,

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je lastnik vlečnice, za katero se podeljuje konce-
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– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške
dejavnosti,
– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških
naprav ter ima veljavno obratovalno dovoljenje,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge
obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
Vlogi za podelitev koncesije mora vložnik priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, razen
dokazil, ki jih upravni organ lahko pridobi sam iz uradnih
evidenc. Za slednja mora vlagatelj v vlogi predlagati, naj jih
upravni organ pridobi sam po uradni dolžnosti.
6. člen
(pristojnost za odločanje)
Odločbe in druge posamične akte v zvezi s koncesijami
po tem odloku izda občinska uprava Občine Kamnik.
KONCESIJSKO RAZMERJE
7. člen
(čas podelitve koncesije)
Koncesija se za vlečnico podeli za čas 10 let.
Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša,
vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije
glede na stanje vlečnice mogoče pričakovati, da bo vlečnica
med podaljšanjem koncesije varno obratovala.
Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije iz
prejšnjega odstavka tega člena vložiti najkasneje 6 mesecev
pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda
občinska uprava Občine Kamnik in s sklenitvijo aneksa h
koncesijski pogodbi.
8. člen
(obveznosti koncesionarja v zvezi z obratovanjem)
Vlečnica mora obratovati in biti vzdrževana v skladu z
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
9. člen
(stroški v zvezi s koncesijo)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeljuje s tem odlokom ter vse stroške, ki bi utegnili nastati
v zvezi ali zaradi izvajanja te koncesionirane dejavnosti.
10. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo morata koncedent in koncesionar
skleniti najkasneje v 30 dneh po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije, sicer se koncesija izbranemu koncesionarju
odvzame.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
11. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem župana.
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V primerih iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka ima koncedent pravico do odškodnine, ki obsega vso
škodo, ki mu je nastala zaradi odvzema koncesije.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o
odvzemu koncesije.

(prenehanje koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.

15. člen
(odstranitev žičniške naprave)

13. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške
naprave,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.
14. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesijska pogodba ni bila sklenjena v roku, določenem v 10. členu tega odloka,
– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami
pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na vlečnico in
njeno obratovanje,
– koncesionar za več kot dve leti preneha z obratovanjem
vlečnice in se koncedent in koncesionar ne dogovorita drugače,
– je ugotovljena na isti lokaciji potreba po drugačni žičniški napravi (npr. napravi z večjo zmogljivostjo, drugi vrsti žičniške naprave …) koncesionar obstoječe žičniške naprave pa
ne pridobi koncesije za tako napravo v šestih mesecih po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi,
– je ugotovljena na isti lokaciji potreba po drugačni namembnosti zemljišč oziroma objektov in naprav.

Če se s koncedentom ne dogovori drugače, mora koncesionar po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti vlečnico, in sicer v roku in na način, ki mu ga določi koncedent.
Odstranitev vlečnice obsega razgraditev vlečnice, odstranitev objektov in naprav koncesije ter glede na okoliščine
vzpostavitev čim primernejšega stanja glede na prvotno stanje
na vseh zemljiščih in drugih površinah, kjer se izvaja koncesija.
Koncesionar v roku 30 dni izdela program odstranitve vlečnice,
h kateremu mora pridobiti soglasje koncedenta.
Stroške odstranitve vlečnice v celoti krije koncesionar. Način zavarovanja te obveznosti se določi v koncesijski pogodbi.
Odstranitev vlečnice se podrobneje uredi v koncesijski
pogodbi.
KONČNA DOLOČBA
16. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 376-0001/2015
Kamnik, dne 25. novembra 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

ŽIČNIŠKA NAPRAVA (VLEČNICA) JURČEK
Zaporedna št.

Vrsta vlečnice

Lastnosti (število postaj,
dolžina, pogon, zmogljivost …)

Veljavnost
koncesije (let)

Lokacija

1

visoko vrvna s
teleskopskimi vlečkami

1x vstopna, 1x izstopna,
električni, 200 m, 300 oseb/h

10

Velika planina JURČEK
parc. št. 745/77
k. o. Črna

3825.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet
Občine Kamnik na 10. seji dne 25. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
ureditvenega načrta K-9 Šole
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev)
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole (Uradni list SRS, št. 21/89,

Uradni list RS, št. 27/10, 31/12), v nadaljevanju Odlok o UN.
Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta K-9 Šole (v
nadaljevanju SDUN) je izdelal GEOPLAN d.o.o., Kamnik, pod
številko SDUN-11/2015.
2. člen
(priloge sprememb in dopolnitev UN)
SDUN vsebujejo odlok in priloge z vsebino:
(A) Odlok o SDUN
(B) Grafične priloge
– izsek iz grafičnega dela urbanistične zasnove mesta Kamnik s prikazom lege prostorske
ureditve na širšem območju
M 1:5000
– geodetski načrt z mejo območja urejanja M 1:500
(C) Priloge
– Sklep o pripravi SDUN
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev SDUN
– Strokovne podlage
– Smernice za načrtovanje
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– Stališča do pripomb
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
SDUN
– besedilo trenutno veljavnih členov, ki se spreminjajo.

vzdrževalna dela celotnega ali dela objekta. Z nadzidavo se ne
sme presegati najvišje višine stavbe v ureditvenem območju.
Pri nadzidavi in dozidavi objekta je potrebno upoštevati usklajen oblikovni princip, izbor materialov in barv znotraj celotnega
ureditvenega območja.«

II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA

(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih v območju
sprememb in dopolnitev UN)

3. člen

Dopolni se tekst drugega odstavka 4.g člena Odloka o
UN, tako da se v celoti glasi:
»Dopustni posegi na objektu A so redna in investicijsko
vzdrževalna dela, rekonstrukcije (adaptacije, sanacije) ter nadzidave in dozidave znotraj gradbene parcele pA, ki ne presegajo višine obstoječega objekta.«

(opis območja SDUN)
(1) Območje sprememb in dopolnitev UN se nanaša na
parcele številka: 175/22, 175/23, 176/13, 176/14, 298/1, 304/9,
311/13, 311/17, 311/19, 311/23, 311/24, 311/25, 311/27, 311/28,
311/20, 311/33, 311/34, 311/35, 311/36, 311/37, 311/38, 311/39,
311/40, 1443/1, 1502/8 in 1502/18, vse v k.o. Kamnik.
(2) Skupna površina območja SDUN je cca 8500 m2.

9. člen

IV. DOLOČBE GLEDE NADZORA NAD IZVAJANJEM

4. člen

10. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(inšpekcijsko nadzorstvo)

Skupno vplivno območje obsega parcele številke: 175/22,
175/23, 176/13, 176/14, 298/1, 304/9, 311/13, 311/17, 311/19,
311/23, 311/24, 311/25, 311/27, 311/28, 311/20, 311/33, 311/34,
311/35, 311/36, 311/37, 311/38, 311/39, 311/40, 1443/1, 1502/8
in 1502/18, vse v k.o. Kamnik.

Nadzor nad izvajanjem SDUN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

III. FUNKCIJE OBMOČJA

(vpogled v SDUN)

5. člen

SDUN so na vpogled na Občini Kamnik in na Upravni
enoti Kamnik.

(dopustni posegi znotraj območja sprememb in dopolnitev)
3.a člen Odloka o UN se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev UN so dopustni
naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitve objektov in naprav,
– redna in investicijska vzdrževalna dela in rekonstrukcije
objektov,
– sprememba namembnosti objektov,
– gradnja novih objektov,
– prizidave in nadzidave,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
javne gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.«
6. člen
(namembnost znotraj območja sprememb in dopolnitev UN)
Pri naštevanju namembnosti, se v 3.b členu Odloka o
UN, za besedilom »Dopustne so naslednje namembnosti«
doda besedilo:
»121 Gostinske stavbe
1211 Hotelske in podobne stavbe
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice«.
7. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov
v območju sprememb in dopolnitev UN)
V 4.b členu Odloka o UN, se v četrti alineji, besedilo
»spominska obeležja« spremeni v besedno zvezo »spominska
in ostala obeležja«.
8. člen
(pogoji za oblikovanje objektov v območju sprememb
in dopolnitev UN)
Dopolni se tekst prvega odstavka 4.c člena Odloka o UN,
tako da se v celoti glasi:
»Objekt A
Dovoljene so spremembe namembnosti, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije (adaptacije, sanacije) in investicijsko

V. KONČNE DOLOČBE
11. člen

12. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2015-5/1
Kamnik, dne 25. novembra 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

3826.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev
na področju kmetijstva iz proračuna Občine
Kamnik

Na podlagi 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011 in 3/13) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji
dne 25. 11. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju
kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 88/05 in 26/10), (v nadaljevanju: pravilnik), se peta alineja
6. člena spremeni tako, da se glasi:
»– da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo
koledarsko leto v skladu z veljavno zakonodajo,«.
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2. člen
Spremeni se 8. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ
občinske uprave (v nadaljevanju: občinska uprava).
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kamnik.«

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju turističnih društev
v Občini Kamnik

3. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Pregled, ocenitev in predlog za dodelitev sredstev v
skladu s tem pravilnikom izvede komisija, ki jo imenuje župan
(v nadaljevanju komisija).
V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da
v roku 5 delovnih dni od dneva prejema poziva vlogo dopolni.
Če tudi po poteku tega roka vlagatelj ne dopolni vloge, občinska uprava vlogo s sklepom zavrže.
Pri pripravi predloga za sofinanciranje programov društev
na področju kmetijstva se upoštevajo merila in kriteriji dodelitve
sredstev iz tega pravilnika.«

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju turističnih društev v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 88/05 in 26/10), (v nadaljevanju:
pravilnik), se sedma alineja 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»– da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo
koledarsko leto v skladu z veljavno zakonodajo,«.

4. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Predlog dodelitve sredstev komisija predloži v potrditev
županu.
Po potrditvi s strani župana občinska uprava izda sklep o
dodelitvi sredstev v skladu z določbami upravnega postopka.
Z društvi sklene Občina Kamnik pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da društvo ne podpiše pogodbe v določenem
roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.«
5. člen
Spremeni se 11. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Komisija v postopku dodelitve sredstev upošteva naslednje kriterije:
– poročilo o delu preteklega leta in vrednost finančnega
načrta za preteklo leto,
– strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva
(literatura, ekskurzije, tečaji),
– promocijska dejavnost,
– število članov društva iz Občine Kamnik,
– organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in
državnih prireditvah ali tekmovanjih,
– število panjev (pri čebelarskih društvih).«
6. člen
Drugi odstavek 14. člena se črta.
V četrtem odstavku 14. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-32/2015
Kamnik, dne 25. novembra 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

3827.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev
v Občini Kamnik

Na podlagi 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011 in 3/13) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji
dne 25. 11. 2015 sprejel

2. člen
Spremeni se 8. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ
občinske uprave (v nadaljevanju: občinska uprava).
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kamnik.«
3. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Pregled, ocenitev in predlog za dodelitev sredstev v
skladu s tem pravilnikom izvede komisija, ki jo imenuje župan
(v nadaljevanju komisija).
V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da
v roku 5 delovnih dni od dneva prejema poziva vlogo dopolni.
Če tudi po poteku tega roka vlagatelj ne dopolni vloge, občinska uprava vlogo s sklepom zavrže.
Pri pripravi predloga za sofinanciranje turističnih društev se
upoštevajo merila in kriteriji dodelitve sredstev iz tega pravilnika.«
4. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Predlog dodelitve sredstev komisija predloži v potrditev
županu.
Po potrditvi s strani župana občinska uprava izda sklep o
dodelitvi sredstev v skladu z določbami upravnega postopka.
Z društvi sklene Občina Kamnik pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da društvo ne podpiše pogodbe v določenem
roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.«
5. člen
Spremeni se 11. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Komisija v postopku dodelitve sredstev upošteva naslednje kriterije:
– poročilo o delu preteklega leta in vrednost finančnega
načrta za preteklo leto,
– strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva
(literatura, ekskurzije, tečaji),
– promocijska dejavnost,
– število članov društva iz Občine Kamnik,
– organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in
državnih prireditvah ali tekmovanjih.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-33/2015
Kamnik, dne 25. novembra 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

3828.

Sklep o določitvi letne vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2016

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 100/11
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in 99/12) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne
25. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi letne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2016
1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (za kvadratni meter) znaša za leto 2016:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,005956 €,
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,002033 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-0001/2015
Kamnik, dne 25. novembra 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

LAŠKO
3829.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja
KS3 Rečica-Debro

Na podlagi 57. člena in 61.a člena ZPNačrta (Uradni list
RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10
popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12) in 13. člena
Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je
Občinski svet Občine Laško na 9. seji dne 25. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) za del stanovanjskega območja KS3
Rečica-Debro

Uradni list Republike Slovenije
Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
3. člen
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtuje prostorska ureditev
na stanovanjskem območju KS3 Rečica-Debro v Občini Laško.
(2) Načrtuje se gradnja 24 stanovanjskih stavb (osnovne stavbe), s pripadajočim pomožnim delom objekta, ki je v
funkciji osnovne stavbe, ureditev ekološkega otoka, gradnja in
rekonstrukcija prometne in komunalne infrastrukture ter ureditev površin, ki so potrebne za nemoteno funkcioniranje stavb.
(3) Namen OPPN je določitev usmeritev v zvezi s posegi
v prostor, določitev vrste možnih posegov v prostor ter pogojev
za njihovo izvedbo.
(4) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenih dovoljenj.
1.2 Območje OPPN
4. člen
(1) Območje OPPN je velikosti 2,75 ha. Obravnava kompleks stanovanjske pozidave zahodno od Poti na Šmohor in
severno od Sončne poti. V zahodnem delu območja je obstoječa kmetija Volovšek.
(2) Območje OPPN zajema zemljišča naslednjih parcelnih
številk:
– k.o. Debro (2650): 124/3, 125/2;
– k.o. Rečica (1022): 1223, 1224/1, 1227/3, 1227/11,
1227/12, 1227/15, 1227/16, 1228, 1230/2, 1232/4, 1235/2,
*334/1, *334/2, *334/3, *335, *431.
(3) OPPN obravnava tudi parcele oziroma dele parcel
izven območja OPPN, na katerih so načrtovani posegi, potrebni
za izvedbo načrtovanih ureditev:
Ureditev odtoka padavinskih voda od zadrževalnika do
vodotoka Rečica:
– k.o. Rečica (1022): 1219/4, 1232/3, 1232/4, 1233/10,
1233/11, 1233/16, 1233/9, 1276/1, 1276/5, 1276/6, 1281/1,
1282/1;
– k.o. Šmihel (1027): 1377/3, 1377/4;
Prestavitev voda kabelske televizije:
– k.o. Rečica (1022): 1227/3, 1233/16, 1233/11;
Povezave in prestavitve nizkonapetostnih elektrovodov:
– k.o. Debro (2650): 108, 109/4, 126/2, 126/6, 125/3,
125/5, 126/4, 126/5, 126/3, 126/7;
– k.o. Rečica (1022): 1227/15, 1227/11, 1197, 1198,
1232/7, 1230/26, 1230/12, 1230/36, 1230/5, 1230/3, 1227/14,
1227/8, 1227/6, 1224/4, 1224/6, 1224/2, 1224/1, 1224/2.
(4) Območje OPPN z natančnim potekom meje in ureditve
izven območja OPPN so prikazane na grafičnih načrtih.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Umestitev načrtovane ureditve v prostor

1. člen

2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednjimi območji

(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je pod št. projekta 12047-00 izdelalo podjetje
Savaprojekt d.d. Krško.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK),
B) GRAFIČNI NAČRTI,
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI,
D) PRILOGE OPPN z okoljskim poročilom IPSUM,
št. 276/12 april 2013, dopolnjen 2014.

5. člen
Na južnem delu območje meji na nekategorizirano Sončno pot, ob kateri so v vzhodnem delu zgrajene individualne
stanovanjske hiše. Na vzhodnem delu območje meji na javno
pot, Pot na Šmohor, po kateri je dostop do individualnih stanovanjskih hiš, zgrajenih vzhodno od poti in v delu severno
od obravnavanega območja. Na zahodni strani območja so
kmetijska zemljišča. Ob jugozahodnem delu območja poteka
javna pot Rečica–Guček.
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
6. člen
(funkcionalna zasnova)
(1) Območje OPPN je sestavljeno iz parcel:
– obstoječih prometnic Sončna pot in Pot na Šmohor,
predvidenih za razširitev in vodenje komunalne infrastrukture,
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– šest nizov parcel namenjenih gradnji 24 stanovanjskih
stavb in pripadajočih objektov v funkciji osnovnih stavb ter
ureditvi površin, potrebnih za funkcioniranje objektov. Stanovanjske stavbe načrtovane pod koridorjem 2 x 110 kV daljnovoda Laško–Trbovlje, bo možno graditi po predhodni prestavitvi
oziroma kabliranju,
– parcela, na območju obstoječe kmetije Volovšek, namenjena nadomestni gradnji, za katero je že izdano gradbeno
dovoljenje,
– parcela namenjena ureditvi zelenih površin, ki se nahaja
ob severozahodni meji, med drugim in šestim nizom stanovanjskih stavb,
– prometno-komunalnih koridorjev za gradnjo cest, pešpoti, ekološkega otoka in vodenje komunalne infrastrukture,
– parcele namenjene gradnji zadrževalnika padavinskih
voda.
(2) Stanovanjske stavbe se skupaj s pomožnimi objekti v
prostor umeščajo tako, da se vzpostavlja prepoznavna obcestna gradbena linija. Na območju se ohranja stavba kapelice, ki
je zgrajena v križišču Sončne poti in javne poti Rečica–Guček.
(3) V območju parcele prometno komunalnih koridorjev
med tretjim in četrtim nizom, ob poti na Šmohor se po kabliranju
110 kV daljnovoda Laško–Trbovlje, kar bo predmet drugega
postopka, na mestu daljnovodnega stebra uredi obračališče.
(4) Ob severnem robu vozišča Sončne poti in zahodnem
robu vozišča Poti na Šmohor se uredi pločnik. Ureditev pločnikov se omogoča tudi na vseh ostalih komunikacijah znotraj
območja OPPN. Iz načrtovane ceste med petim in šestim
nizom stanovanjskih stavb je možna prometna navezava do
območja bodoče pozidave.
7. člen
(učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih
virov energije)
(1) V skladu z veljavnim predpisom, ki ureja učinkovito
rabo energije v stavbah, morajo objekti izpolnjevati tehnične
zahteve na področju toplotne zaščite, ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah ter ostale pogoje.
(2) Zagotovi se predpisano količino moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih
napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje,
biomasa in geotermalna energija ali predviden priključek na
naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov
energije zunaj stavbe.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste
posegov v prostoru
8. člen
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen)
(1) Na območju OPPN je dopustna gradnja stanovanjskih
stavb, nestanovanjskih stavb (samo garaž in pomožnih stavb)
in gradbeno inženirskih objektov.
(2) V skladu s klasifikacijo objektov je, ob upoštevanju
določil tega odloka, dopustna umestitev naslednjih objektov:
1 STAVBE, od tega:
11 Stanovanjske stavbe, od tega:
111 Enostanovanjske stavbe
112 Večstanovanjske stavbe, od tega:
1121 Dvostanovanjske stavbe
12 Nestanovanjske stavbe, od tega:
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
od tega:
1242 Garažne stavbe
127 Druge nestanovanjske stavbe, od tega:
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega:
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Pomožne stavbe
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od tega:
21 Objekti transportne infrastrukture, od tega:
211 Ceste, od tega:
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
in gozdne ceste
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od tega:
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega:
24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od tega:
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega:
Javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,
zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje.
9. člen
(vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Na območju je, poleg objektov iz prejšnjega člena,
dovoljena tudi postavitev ostalih objektov, ki se postavljajo v
skladu s predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost in v
skladu z določili tega odloka.
(2) Dopustna je umestitev naslednjih objektov, ki so v
predpisu o vrstah objektov glede na zahtevnost uvrščeni v
kategorijo nezahtevnih ali enostavnih objektov:
– majhna stavba (samo garaža, drvarnica, skladišča za
lesna goriva, zimski vrt),
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (samo
uta, nadstrešek),
– pomožni objekt v javni rabi (samo objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
grajeno igralo na otroškem igrišču, pomožni cestni objekti),
– podporni zid,
– rezervoar,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne (samo
pešpot, pločnik),
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (samo vodni zbiralnik, bazen za kopanje, okrasni bazen),
– pomožni komunalni objekt.
10. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Na območju OPPN je znotraj stanovanjskih objektov
dopustno opravljanje naslednjih dejavnosti, ki so določene v
skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti:
– (J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI – od teh samo:
(62) Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
(63) Druge informacijske dejavnosti.
– (K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
– od teh samo:
(65) Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
(66) Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve.
– (M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI – od teh samo:
(69) Pravne in računovodske dejavnosti,
(71) Arhitekturno in tehnično projektiranje
– (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI – od teh samo:
(82) Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene
dejavnosti (samo 82.1 Pisarniške dejavnosti).
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(2) Opravljanje dejavnosti je dopustno zgolj v smislu samozaposlitve oziroma z največ še eno zaposleno osebo.
11. člen
(vrste gradenj in drugih posegov)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov (in naprav) ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v
skladu z dopustnimi vrstami objektov po tem odloku,
– vzdrževanje objektov.
12. člen
(regulacijski in funkcijski elementi)
Na območju OPPN so določeni naslednji elementi:
– parcela namenjena gradnji: parcela namenjena gradnji stavb, gradbeno-inženirskih objektov ter nezahtevnih in
enostavnih objektov, ureditvi parkirišč, dovoznih poti, ureditvi
okolice objektov ipd.,
– gradbena meja: črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so
od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča,
– gradbena linija: črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih
ob tej črti,
– delež odprtih bivalnih površin: se izrazi v odstotkih
odprtih bivalnih površin, kamor se štejejo zelene površine in
tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine
(npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke).
2.3.1.1 Lega objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno,
tehnično in oblikovno zasnovo
13. člen
(lega stanovanjskih in nestanovanjskih stavb)
(1) Lega stanovanjskih stavb in pomožnih stavb ter odmiki
od sosednjih zemljišč so določeni z regulacijskimi in funkcijskimi elementi, ki so razvidni iz grafičnih prilog.
(2) Stanovanjske stavbe se umešča znotraj določene
gradbene meje in ob upoštevanju gradbene linije, ki se je stavbe dotikajo z eno stranico. Sleme strehe stanovanjskih stavb
poteka vzporedno z javno cesto.
(3) Garaže so del stanovanjskih stavb ali izvedene kot samostojni objekti, pri čemer se ti umeščajo znotraj gradbene meje.
(4) Nadstrešek nad parkirišči in ostale nezahtevne in enostavne objekte je dopustno locirati zunaj določene gradbene
meje na razdalji najmanj 0,5 m od parcelne meje. V primeru
gradnje skupnih stavb je dopustna gradnja na parcelno mejo.
14. člen
(lega gradbeno inženirskih objektov)
Gospodarska javna infrastruktura se praviloma gradi
znotraj prometno komunalnega koridorja in znotraj določenih
infrastrukturnih koridorjev izven območja OPPN.
15. člen
(lega ostalih objektov, v funkciji osnovnih stavb, vzdrževanje
objekta)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti se od parcelne meje
locirajo na razdaljo 0,5 m. V primeru gradnje skupnih objektov
je dopustna gradnja na parcelno mejo.
(2) Vzdrževanje objekta:
– inštalacije in naprave v in na objektu (npr. klima naprave), ki se nameščajo na zunanji ovoj stavbe, se locirajo na
vizualno manj izpostavljenih mestih,
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– enostavne naprave za proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov energije se postavljajo skladno z določili
uredbe, ki določa enostavne naprave in pogoje za montiranje
in priključevanje na elektroenergetsko omrežje,
– sončni zbiralniki in sončne celice se znotraj parcele
namenjene gradnji locirajo tako, da so vizualno čim manj izpostavljeni. Njihov najvišji del ne sme presegati višine slemena
strehe. Izvedeni morajo biti iz materialov, ki ne odbijajo sončne
svetlobe.
16. člen
(rušitve)
Porušijo se obstoječi objekti kmetije Volovšek, Spodnja
Rečica 3, ki so zgrajeni na zemljiščih parc. št. *334/1, *431,
*335, *334/2, *334/3 k.o. Rečica.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja
ter ureditve okolice
17. člen
(velikost in oblikovni pogoji za stanovanjske stavbe)
(1) Tlorisna zasnova objektov je pravokotna.
(2) Največja dovoljena etažnost stavb je klet (K), pritličje
(P) in mansarda (M). V primeru izvedbe kleti je ta največ 0,4 m
nad koto najvišjega urejenega terena ob stavbi. Višina stavbe
od kote najnižjega urejenega terena do slemena strehe ne sme
presegati 10 m.
(3) Maksimalna tlorisna velikost kleti je določena z gradbeno mejo. Tlorisna velikost pritličja in mansarde je 10 x 8 m
do 13 x 8 m.
(4) Strehe so v osnovi simetrične dvokapnice. Možna je
kombinacija z ostalimi vrstami streh (npr. ravne) do največ 30 %
osnovne strehe.
(5) Naklon strehe je med 35° in 40°. Smer slemena mora
biti vzporedna z daljšo stranico objekta. Dovoljene so frčade,
ki morajo biti simetrično razporejene in strešna okna. Barva
kritine je opečno rdeča, siva ali rjava.
(6) Dovoljena je uporaba ometa, v kombinaciji z lesom,
steklom, kamnom ali drugimi obložnimi materiali. Fasadni materiali morajo biti medsebojno usklajeni. Barve fasad so bele
in svetlih pastelnih barv. Pastelne barve so vsi odtenki barv z
deležem barvne pigmentacije v beli osnovi manj kot 20 %. Pastelna barva ne izstopa iz okolice, ni agresivna, fluoroscentna
ali intenzivna.
18. člen
(velikost in oblikovni pogoji za ostale objekte v funkciji
osnovnih stavb)
(1) Velikosti enostavnih in nezahtevnih objektov ne smejo
presegati velikosti, določene v predpisu o vrstah objektov glede
na zahtevnost. Garaža je višine do 5,5 m.
(2) Ute, drvarnice in nadstreški so leseni. Streha nadstreška se poenoti s streho stanovanjske stavbe ali izvede kot
ravna streha. Dopustna je izvedba transparentnih nastreškov s
kovinsko konstrukcijo. Garaže morajo biti glede oblikovanja in
uporabe materialov poenotene s stanovanjskimi hišami (kritina,
fasada, odprtine ipd.). Enako velja za naklon strehe, dopustna
je tudi izvedba ravnih streh. Podporni zidovi so kamniti oziroma
obloženi s kamnom ali betonski pod pogojem, da so reliefno
obdelani ali zakriti z zelenjem.
19. člen
(ureditev okolice)
(1) Okolica stanovanjskih objektov, zelene površine in
zadrževalnika padavinskih voda se zazeleni (zatravi in zasadi
z avtohtonimi rastlinami), možna je ureditev vrtov.
(2) Znotraj parcel namenjenih gradnji se uredijo dostopi,
parkirne in manipulativne površine, ki se asfaltirajo ali tlakujejo.
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2.3.3 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
20. člen
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ni določena
s kriteriji za izgrajenost zemljišč. Upošteva se regulacijske in
funkcijske pogoje tega odloka.
2.3.4 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
21. člen
Nova parcelacija se izvaja skladno z grafičnim načrtom
»Načrt parcelacije«. Zakoličbene točke so opredeljene v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje
in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
22. člen
(1) Dopustne so odstranitve, rekonstrukcije in vzdrževanje
GJI in grajenega javnega dobra ter gradnja novih. Pri tem se
upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, predvidenih
objektov v območju ter možnost njihovega razvoja. Gradnja novih
omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje ter priključevanje
na omrežja se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s teh področij
in pod pogoji upravljavcev podanimi s smernicami in mnenji.
(2) Objekti območja OPPN se lahko priključujejo direktno
na GJI in grajeno javno dobro skladno s pogoji upravljavcev
posameznih omrežij.
(3) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi
predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij podanimi s smernicami, mnenji in projektnimi pogoji
k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja
se izvajajo pod njihovim nadzorom.
(4) Načrtovane trase komunalnih vodov morajo upoštevati
možnost ločene gradnje priključkov distribucijskega plinovoda.
(5) Pred gradnjo zadrževalnika za padavinske vode se
načrtovani priključni vodi do stanovanjske stavbe s pridobljenim
gradbenim dovoljenjem prestavijo oziroma uredijo v skladu z
določilom tega OPPN.
3.2 Prometna infrastruktura
23. člen
(1) Na obravnavanem območju se izvede rekonstrukcija
Sončne poti in Poti na Šmohor na širino vozišča najmanj 5,5 m.
Uredi se križišče Sončne poti in javne poti Rečica–Guček. Ob
severnem robu Sončne poti in zahodnem robu Poti na Šmohor
se načrtuje gradnja pločnika širine najmanj 1,6 m.
(2) Za novo stanovanjsko pozidavo se uredijo cestni priključki iz Sončne poti in Poti na Šmohor. Načrtovane stanovanjske ceste so predvidene širine do 5 m. Ob notranjih komunikacijah je dopustna je gradnja pločnikov v širini do 1,6 m. Na
območju 110 kV daljnovodnega stebra se po njegovi prestavitvi
uredi obračališče. Iz severne ceste se ohranja možnost prometne navezave na območje bodoče pozidave (območje severno
od meje OPPN).
(3) Po kabliranju 110 kV daljnovoda in odstranitvi daljnovodnega stebra se med tretjim in četrtim nizom objektov, od
območja obračališča do Poti na Šmohor, uredi peš povezava.
3.3 Elektroenergetsko omrežje
24. člen
(1) Območje v smeri severovzhod–jugozahod prečka
dvosistemski 110 kV daljnovod Laško–Trbovlje. Daljnovodni
steber stoji ob Poti na Šmohor. Distribucijski 20 kV daljnovod
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poteka v smeri severozahod–jugovzhod, na parceli 1227/15
k.o. Rečica, daljnovod preide v kabelsko izvedbo in se nadaljuje ob Sončni poti proti zahodu. Preko severnega dela, od
vzhoda proti objektom kmetije Volovšek, poteka nizkonapetostni daljnovod.
(2) Načrtovana je odstranitev distribucijskega 20 kV daljnovoda med lomnim drogom, severozahodno od meje območja
OPPN in med drogom na parceli št. 1227/15, k.o. Rečica.
V sklopu elektrifikacije območja je predvidena odstranitev nizkonapetostnega daljnovoda na območju obravnave med točkama C in G ter točkama E in F. Odstranjena voda se nadomestita
v kabelski izvedbi.
(3) Priključitev območja na električno omrežje se izvede
na transformatorski postaji TP Debro Market. Predvidena odjemna moč za načrtovane stavbe je 190 kW. Na območju je
možna ureditev javne razsvetljave.
(4) Potek vodov elektroenergetskega omrežja in vodov
javne razsvetljave je določen skladno s strokovno podlago
Idejne zasnove elektrifikacije območja OPPN in je prikazan v
grafičnih prilogah.
(5) V sklopu elektrifikacije območja OPPN se zaradi spremembe poteka obstoječih nizkonapetostnih vodov, uredi tudi
priključke do sedmih obstoječih objektov s hišnimi številkami
Pot na Šmohor od 2 do 8, ki se nahajajo izven območja OPPN,
ob severovzhodnem robu območja.
(6) Trase kablovodov bodo v večini primerov potekale pod
povoznimi površinami, zato naj se vse zemeljske kable napelje
v cevno kabelsko kanalizacijo.
(7) Vse prostostoječe razdelilne in priključno merilne omarice nizkonapetostnega omrežja naj se nahajajo na mestih,
ki bodo omogočala stalen dostop predstavnikom upravljavca
omrežja.
(8) Pri gradnji elektroenergetskega omrežja in posegih v
njegov varovalni pas je potrebno upoštevati veljavni predpis,
ki določa pogoje ter omejitve gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega
voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske
postaje in znaša:
– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV – 15 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV
in 35 kV – 3 m;
– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti
od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV
do vključno 20 kV – 1 m.
(9) Pri projektiranju je treba upoštevati potek ozemljitev
daljnovodnih stebrov, ki so položene v globini 0,5 m, dolžine
do 30 m od daljnovodnih stebrov, tako, da se teh ne poškoduje.
(10) Ureditve v varovalnem pasu daljnovoda, še posebej
v okolici daljnovodnih stebrov, se načrtujejo le na nivoju kote
obstoječega terena.
(11) Pod daljnovodom in v celotni širini varovalnega pasu
ni dovoljeno saditi dreves.
(12) Za vsako gradnjo v elektroenergetskem varovalnem
pasu je treba v fazi izdelave projektne dokumentacije izdelati
elaborat projektne rešitve približevanja in križanja z visokonapetostnimi prenosnimi vodi. Iz elaborata mora biti razvidno
najmanj:
– navedba naziva DV,
– navedba številk stebrov DV v križni razpetini,
– geodetski posnetek dejanskega in načrtovanega stanja,
– namen rabe objekta,
– kotirana najmanjša razdalja (horizontalna in vertikalna)
med nadzemnim vodom (linijskim vodnikom) pri največjem
povesu do mesta križanja z vsemi za gradnjo predvidenimi
objekti,
– kotirana najmanjša razdalja med podzemnim kablovodom ter za gradnjo predvidenimi objekti,
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– odmik objekta od osi ter stojnega mesta (betonskega
temelja) daljnovoda,
– preveriti oziroma zagotoviti je treba ustreznost izolacije
voda.
3.4 Plinovodno omrežje
25. člen
(prenosno plinovodno omrežje)
(1) Trasa prenosnega plinovoda P231B MRP Laško–MRP
Pivovarna poteka južno in vzhodno od območja OPPN, ob
lokalni cesti Debro–Belovo (LC 200171).
(2) Pri posegu v njegov varovalni pas je potrebno upoštevati veljavni predpis, ki ureja področje energetike in zagotavlja
pogoje za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami, sistemska obratovalna navodila za prenos
zemeljskega plina in veljavne predpise s področja gradnje,
obratovanja in vzdrževanja plinovodov. Varovalni pas prenosnega plinovoda je zemljiški pas, ki poteka v širini 100 m na
vsaki strani plinovoda. V varovalnem pasu plinovoda se dela
lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom
pooblaščenca sistemskega operaterja.
26. člen
(distribucijsko plinovodno omrežje)
(1) Obstoječa trasa distribucijskega plinovodnega omrežja poteka ob Sončni poti in poti na Šmohor.
(2) Za napajanje stanovanjskega naselja z zemeljskim
plinom se načrtuje podaljšanje plinovoda po Sončni ulici do
križišča Sončne poti in javne poti Rečica–Guček. Nov krak se
izvede po predvideni ulici med prvim in tretjim nizom stanovanjskih objektov. Prvi del kraka se odcepi proti stanovanjskim
objektom, ki so umeščeni na območju kmetije Volovšek, drugi
del pa poteka med četrtim in petim nizom objektov in se priključi
na obstoječ plinovod v ulici Pot na Šmohor. Za napajanje šestega niza se izvede odcep v ulici Pot na Šmohor v severnem
delu območja obravnave.
(3) Trase plinovodov se predvidijo v koridorju z ostalimi
infrastrukturnimi vodi po predhodni uskladitvi s sistemskim
operaterjem.
(4) Pri gradnji omrežja zemeljskega plina in posegu v
njegov varovalni pas je potrebno upoštevati veljavni predpis, ki
ureja področje energetike in zagotavlja pogoje za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami, sistemska
obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina in veljavne
predpise s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja plinovodov. Varovalni pas distribucijskega plinovoda je zemljiški pas,
ki poteka v širini 5 m na vsaki strani plinovoda. V 2 x 5 m pasu
plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod
nadzorstvom pooblaščenca sistemskega operaterja.
3.5 Oskrba z vodo
27. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Trasa vodovoda poteka po Sončni poti in po vzhodnem
delu območja bodoče pozidave, kjer se prestavi tako, da pretežno poteka v območju prometno infrastrukturnih koridorjev.
(2) Nove objekte se priključi na obstoječe vodovodno
omrežje po pogojih upravljavca. Trasa načrtovanega vodovoda
je razvidna v grafični prilogi.
(3) Normalna oskrba z vodo je mogoča do kote terena
cca 240 m. Za gradnjo nad to koto je potrebno izdelati projektno rešitev.
28. člen
(požarna voda)
Požarna voda se zagotovi iz vodovodnega omrežja, preko
dveh hidrantov, ki se namestijo na območju pozidave v skladu
z veljavnimi predpisi.
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3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
29. člen
(splošno)
(1) Odvajanje odpadnih vod z območja se ureja v ločenem
sistemu.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod se izvaja skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo
zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in
emisije toplote v vode, predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest in predpisa, ki določa naloge v okviru
opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske
vode.
(3) Odpadne vode, ki ne ustrezajo kriterijem veljavnih
predpisov, ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo.
(4) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo
biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in
dokazano z atesti in preizkusi.
30. člen
(komunalne odpadne vode)
(1) Trasa komunalne odpadne vode na območju OPPN
poteka ob vzhodnem robu Poti na Šmohor.
(2) Komunalne odpadne vode načrtovanih objektov se
odvaja v javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode, ki na območju OPPN večinoma poteka v območju
parcele ceste. Trasa načrtovane kanalizacije je prikazana v
grafični prilogi.
(3) Priključitev na obstoječo kanalizacijo se izvede po
pogojih upravljavca.
31. člen
(padavinske odpadne vode)
(1) Obstoječa trasa padavinske odpadne vode na obravnavanem območju poteka v vzhodnem delu Sončne poti.
(2) Padavinske odpadne vode stavb in cest se odvaja preko padavinske kanalizacije in zadrževalnika padavinskih voda v
obstoječ obcestni jarek, ki poteka vzhodno od javne poti Rečica–Guček ali preko novega zaprtega kanala v Rečico. Izpustna
glava mora biti načrtovana pod naklonom brežine vodotoka in
ne sme segati v svetli profil vodotoka. Struga vodotoka se na
območju iztoka ustrezno zavaruje pred vodno erozijo. Pred
izvedbo posega mora biti pridobljeno vodno soglasje.
(3) Kolikor obstoječa pretočnost obcestnega jarka, zaprtih
profilov in propustov, preko katerih se odvajajo padavinske
vode v vodotok Rečico ni zadostna, se le-ti ustrezno povečajo.
Za vse posege v obcestni jarek, zaprte profile in propuste, ki
se nahajajo znotraj varovalnega pasu prenosnega plinovoda
P231B, ki poteka ob lokalni cesti Debro–Belovo, se dela lahko
izvajajo le pod posebnimi pogoji in nadzorstvom pooblaščenca
sistemskega operaterja.
(4) Del padavinskih voda iz rekonstruirane Sončne poti,
od cestnega priključka za območje nove pozidave, ki jih ni
možno gravitacijsko priključiti v načrtovano padavinsko kanalizacijo, se odvaja v obstoječo padavinsko kanalizacijo, ki je že
zgrajena na območju Sončne poti. Del voda iz streh se odvaja
v lastne rezervoarje za sanitarne potrebe, zalivanje in pranje.
(5) Trase padavinske kanalizacije večinoma potekajo v
območju parcele načrtovanih in obstoječih cest. Potek trase je
prikazan v grafični prilogi.
(6) Na kanalizacijo za odvajanje padavinske odpadne
vode se prav tako priključuje drenažni sistem ter sistem odprtih jarkov za odvajanje zalednih padavinskih vod. Možnost
razpršenega odvajanja in ponikanja zaradi možnega ogrožanja
stabilnosti pobočja ni primerna.
(7) Odvodnjavanje priključkov, dovozov do objektov in
drugih utrjenih površin ob objektih se uredi na način, da padavinska odpadna voda ne odteka na cestišče.
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3.7 Odpadki
32. člen
(1) Z odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom,
ki določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje
zbiranja, prevažanja, posredovanja, trgovanja, predelave in
odstranjevanja odpadkov.
(2) Zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov
in ločeno zbranih frakcij se v območju OPPN izvaja skladno z
veljavnim predpisom, ki ureja način opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na območju občine. Ekološki
otok za namenske predpisane posode mora ustrezati funkcionalnim in higiensko-tehničnim ter požarno-varstvenim pogojem,
praviloma pa je lociran čim bliže nastajanju odpadkov in ne sme
ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(3) Z gradbenimi odpadki se ravna skladno z veljavnim
predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo
pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije,
obnove ali odstranitve objekta.
3.8 Elektronske komunikacije
33. člen
(1) Po južnem robu območja, ob Sončni poti, potekajo
vodi omrežja kabelske televizije, v smeri severovzhod–jugozahod pa ga prečka električni kabelski sistem.
(2) V jugozahodnem delu območja se zaradi izgradnje
zadrževalnika padavinskih voda izvede prestavitev voda kabelske televizije.
(3) Na območju, ki se ureja s tem OPPN, se predvidi
novo omrežje elektronskih komunikacij, ki se priključi na obstoječe omrežje. Projekt priključka na javno telekomunikacijsko
omrežje se izdela v fazi izdelave dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja in mora biti usklajen s projektom ostalih infrastrukturnih vodov. Omogoča se priklop na optično in
bakreno omrežje ter na omrežje kabelske televizije. Optično in
bakreno omrežje se priklopi na obstoječ telekomunikacijski jašek, ki se nahaja neposredno ob jugovzhodnem delu območja
obravnave, v križišču Sončne poti in javne poti Rečica–Guček.
Omrežje kabelske televizije se priklopi na ojačevalno mesto,
ki se nahaja v jugovzhodnem delu območja OPPN, ob križišču
Sončne poti in Poti na Šmohor.
(4) Pri gradnji vodov elektronskih komunikacij in posegu
v njegov varovalni pas je potrebno upoštevati veljavni predpis,
ki ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih
omrežij in za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev,
veljavne predpise s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja teh vodov in interne pravilnike upravljavca posameznih
vodov. Varovalni pas voda elektronskih komunikacij znaša 3 m,
merjeno od osi voda.
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
34. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Ob vzhodni meji območja, v križišču Sončne poti in
Poti na Šmohor, je evidentirana enota kulturne dediščine Laško
– Jožefova kapelica (evidenčna številka dediščine 25387). Ob
rekonstrukciji cest in izvedbi infrastrukture je treba objekt kapelice ustrezno zavarovati, da ne pride do poškodb. V primeru,
da fizične zaščite spomenika ni mogoče zagotoviti, se izvede
njegova prestavitev na drugo enakovredno lokacijo, v skladu s
predhodnimi kulturnovarstvenimi pogoji.
(2) Pred začetkom gradnje in po zaključku gradbenih del
se izvede pregled enote kulturne dediščine Laško – Jožefova
kapelica (evidenčna številka 25387). V primeru prisotnosti prašnih usedlin na spomeniku, ki so posledica gradbenih del, se
izvede njihovo čiščenje.
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(3) Na območju OPPN se nahaja Arheološko najdišče
Volovšek (evidenčna številka 29749). Za območje najdišča so
bile izdelane predhodne arheološke raziskave, ki so pokazale,
da območje ne izkazuje povečanega arheološkega potenciala.
(4) Najmanj 10 dni pred začetkom zemeljskih del se o
njihovi izvedbi pisno obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, ter zaradi varstva arheoloških ostalin in
opravljanja konservatorskega nadzora nad posegi, omogoči
prost dostop do zemljišč.
(5) Ob odkritju arheoloških ostalin med posegi v zemeljske plasti v času gradnje, se najdbe zavarujejo nepoškodovane
na mestu odkritja. Obvesti se pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
(6) Pri oblikovanju terena naj se uporabljajo čim nižji podporni zidovi iz naravnih materialov in ki so ustrezno zazelenjeni.
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
ter ohranjanja narave
35. člen
(ohranjanje narave)
Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000,
EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.
36. člen
(varstvo voda)
(1) Obravnavano območje se ne nahaja na območju varovanja podtalnice in vodnih virov.
(2) Varstvo voda se zagotavlja z ustreznim odvajanjem
padavinskih in komunalnih odpadnih voda in se na območju
dosega z:
– izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema ter
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
(3) Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodna, priobalna in poplavna zemljišča vodotokov.
V fazi projektiranja je treba prikazati oziroma opisati mesta
deponij viškov zemeljskih in drugih odpadnih ter gradbenih
materialov, ki jih ni dovoljeno odlagati v struge, na brežine,
priobalna in poplavna zemljišča vodotokov in nekontrolirano
po terenu.
37. člen
(varstvo tal)
(1) Ob izkopu gradbene jame se odstrani rodovitni del
tal, deponira na primernem mestu znotraj parcele namenjene
gradnji in uporabi za sanacijo degradiranih površin oziroma
ureditev zelenih površin na območju OPPN. Viški materiala se
na sosednja območja lahko odlaga le v primeru dogovora med
investitorjem in lastniki zemljišč.
(2) Možen vpliv na tla je največji v času zemeljskih in
gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja
možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako da je verjetnost tovrstnega
onesnaženja zanemarljiva. Obvezna je uporaba gradbenih
strojev, ki so tehnično brezhibni ter materialov, ki za okolje
niso škodljivi.
(3) Za preprečevanje in zmanjševanje prašenja na gradbišču je treba upoštevati veljavni predpis s področja preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč.
(4) Po končanih zemeljskih delih je treba takoj pričeti
z izvajanjem sanacijskih in zasaditvenih del na razgaljenih
površinah. Posege v tla je potrebno izvesti na način, da se
prizadene čim manjša površina tal.
38. člen
(varstvo zraka)
(1) Na obravnavanem območju niso dovoljene dejavnosti,
ki predstavljajo nevarnost glede varstva zraka.
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(2) Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij, v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki
urejajo varstvo zraka.
(3) Dimnovodne naprave se gradijo tako, da zagotavljajo
varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča in ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij določenih v veljavnem predpisu.
(4) V času gradbenih del se izvaja močenje materiala in
zemljin v primeru vetrovnega vremena. Vozilom se ob prehodu
z gradbišča na asfaltno podlago očisti pnevmatike, da se prepreči raznos zemljin na cesto.
(5) Območja večjih posegov se v času gradnje sproti
kultivira in s tem prepreči tudi prašenje.
(6) Upoštevajo se veljavni predpisi, ki urejajo ravnanja
pri izvajanju gradbenih del na gradbišču, zahteve za gradbeno
mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču, z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev, ki pri tem
nastajajo.
39. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
in svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Stanovanjsko območje se glede na občutljivost in
učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja,
uvršča med območja s I. stopnjo varstva pred sevanjem, ki
potrebuje povečano varstvo pred sevanjem.
(2) Obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne sme presegati mejnih vrednosti, določenih v predpisu s
področja elektromagnetnega sevanja.
(3) Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem se zagotavlja z ustrezno oddaljenostjo stanovanjskih stavb od virov elektromagnetnega sevanja. Pri gradnji v okolici elektroenergetskih
vodov in naprav je potrebno upoštevati predpise s področja
elektromagnetnega sevanja in hrupa.
(4) Pri načrtovanju se upošteva predpis o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(5) Obvezna je uporaba svetil, ki ne oddajajo svetlobe v
UV spektru.
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(2) Na podlagi poročila o preiskavi tal je ob vkopanih
stenah oziroma temeljih novih stavb obvezna cevna drenaža z
gravitacijskimi izpusti. Padavinske in drenažne vode se zajame
v vodotesno padavinsko kanalizacijo, ki se odvaja v odvodni
jarek ali preko zaprtega sistema v vodotok Rečica.
(3) Globlje vkope v pobočje se izvede po navodilih geomehanika. Pred izvedbo globljih vkopov je treba predvideti
ustrezne načine za zagotavljanje stabilnosti brežin izkopov za
čas gradnje. Po potrebi je treba izdelati ustrezno dokumentacijo
za začasno zavarovanje brežin in ogroženih objektov, s katerimi je treba predvideti ustrezne varovalne ukrepe za varovanje
stabilnosti brežin in obstoječih objektov v času gradnje. Naklone prostih brežin nasipov za stavbe in infrastrukturo je treba
prilagajati vgrajenim materialom. Pri nevezanih zemljinah so
priporočljivi nagibi 1:2 ali manj, možno jih je povečati z dodatnimi ukrepi za stabilizacijo z izgradnjo podpornih konstrukcij.
(4) Izkope za nove objekte mora pregledati in prevzeti
pooblaščeni geomehanik, ki poda dokončna navodila glede
temeljenja posameznih objektov, morebiti potrebnih sanacij
temeljnih tal, kakor tudi navodila – presojo stabilnosti pobočja
ob oziroma po gradnji novega objekta na posamezni parceli.
(5) Za podrobnejša priporočila za temeljenje oziroma gradnjo objektov in infrastrukture na posameznih parcelah se v fazi
izdelave projektne dokumentacije izvedejo dodatna terenska in
raziskovalna dela v primernem obsegu.
42. člen
(seizmološke zahteve)
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega področja
oziroma področja o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov,
v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo
Eurocode 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998).
(2) Območje se nahaja na območju osme stopnje potresne intenzitete po lestvici EMS-98. V skladu s karto projektnega
pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek
tal 0,15 g.

40. člen

43. člen

(varstvo pred hrupom)

(požarno varstvo)

(1) Območje se skladno s predpisom o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, uvršča v območje s III. stopnjo varstva
pred hrupom. Mejna vrednost kazalcev hrupa za noč (Lnoč)
znaša 50 dBA, za dan (Ldan) pa 60 dBA. Kritična vrednost
kazalcev hrupa za noč (Lnoč) znaša 59 dBA, za dan (Ldan)
pa 69 dBA.
(2) Hladilni in ventilacijski sistemi novih objektov se izvedejo tako, da s svojim hrupom v najmanjši možni meri obremenjujejo okolico, kjer ljudje živijo ali se zadržujejo dlje časa. V
primerih, kjer takšna izvedba ni mogoča, se izvede protihrupna
zaščita (npr. namestitev protihrupne rešetke).
(3) Hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času
med 7.00 in 18.00 uro.
(4) Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na
območju gradbišča se izberejo tako, da hrup zaradi gradnje
objektov in transporta materiala ne bo direktno obremenjeval
izpostavljenih stanovanjskih objektov v okolici.
(5) Pri gradnji naj se uporablja le gradbena mehanizacija,
ki je izdelana skladno z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev.

(1) Območje se ureja skladno z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju. Pri graditvi
objektov morajo biti izpolnjene zahteve za varnost pred požarom,
določene s predpisi o graditvi objektov in drugimi predpisi.
(2) Zagotavljajo se pogoji za varen umik ljudi, živali in
premoženja; dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Med
objekti se zagotavljajo ustrezni odmiki ali protipožarna zaščita.
(3) V sklopu izdelave projektne dokumentacije mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata
Zasnova požarne varnosti.

Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
pred požarom

Ureditev gradbišča, etapnost izvedbe prostorske ureditve
in drugi pogoji za izvajanje OPPN

41. člen

(ureditev gradbišča)

(varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost
in plazljivost terena)
(1) Skladno s karto razredov poplavne nevarnosti območje ni poplavno ogroženo.

44. člen
(razlitje nevarnih snovi)
(1) Med gradnjo se izvajajo ukrepi za preprečitev razlitja
nevarnih snovi.
(2) V primeru razlitja, je treba izvesti sanacijske ukrepe
(izkop onesnažene zemljine in njeno deponiranje na ustrezno
lokacijo ipd.).

45. člen
(1) Gradbišče mora biti omejeno na območje, s katerim ima
investitor pravico razpolagati. Transportne poti gradbene mehanizacije lahko potekajo po sosednjih območjih le v primeru dogovora
med investitorjem in lastniki zemljišč. Za začasne gradbiščne poti
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se uporabi obstoječe infrastrukturne površine oziroma manj kvalitetna tla znotraj območja, ki se ureja s tem odlokom.
(2) Vse transportne poti gradbene mehanizacije naj bodo
speljane na način, da ne obremenjujejo bližnjih stanovanjskih
objektov v okolici.
46. člen
(etapnost gradnje)
(1) Na območju OPPN je možno stavbe, pripadajoče
objekte, ki so v funkciji osnovnih stavb in gradbeno inženirske
objekte graditi fazno, pri čemer mora biti v vsaki posamezni
fazi predhodno ali sočasno zgrajena komunalna infrastruktura,
vključno z ločenim sistemom odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda s priključitvijo na obstoječ javni kanalizacijski sistem ter urejenim zadrževanjem padavinskih voda.
(2) Gradnja petih stanovanjskih stavb v tretjem nizu, na
mestu koridorja 110 kV daljnovoda, je možna šele po njegovi odstranitvi, pod pogojem, da objekti ne bodo segali v varovalni pas
eventualno pokabljenega 2 x 110 kV daljnovoda ter prestavljenega srednjenapetostnega voda, skladno z omejitvami, ki izhajajo
iz veljavnih predpisov. Na območju koridorja je možna izvedba
prometno komunalne infrastrukture ob upoštevanju, da je cesta
od temelja daljnovodnega stebra na razdalji najmanj 5 m.
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stopanja od zakoličbenih točk, pod pogojem, da je znotraj
prometno-komunalnega koridorja omogočena izvedba predvidene prometne in komunalne infrastrukture in da s tem ni
ogrožen javni interes.
Dopustno je združevanje parcel, pri čemer se ob upoštevanju prepisane gradbene linije združi tudi gradbena meja
obeh parcel.
49. člen
(odstopanja glede infrastrukturnih ureditev)
(1) Ob soglasju upravljavca ceste je dopustno odstopanje
od predloga ureditve cestnih priključkov, razvidnih iz grafičnega
dela OPPN.
(2) Pri projektiranju prometne, komunalne in energetske infrastrukture so dopustna tudi druga odstopanja od
predvidenih rešitev in načrtovanih tras, razvidnih iz grafičnega dela OPPN, kolikor bi se pojavljala nestrinjanja lastnikov zemljišč pri pridobivanju služnostnih pravic, kolikor to
zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav ter
kolikor so nove rešitve tehnično ustreznejše in racionalnejše,
niso v nasprotju z javnimi interesi, se z njimi ne poslabšujejo
prostorske in okoljske razmere in z njimi soglaša upravljavec
omrežja.

47. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje)
Investitor mora načrtovati objekte in izvajati dela tako, da se:
– zagotovi stabilnost brežin izkopov v času gradnje,
– uporablja zgolj tehnično brezhibna gradbena mehanizacija, ki je primerna za urejanje posameznih velikostnih območij,
– prepreči možnost onesnaženja vode vodotokov, podtalnih voda ter okolja nasploh,
– v izogib poslabšanju sedanjega stanja se med izvajanjem del ustrezno zavarujejo in zaščitijo obstoječi vodi gospodarske javne infrastrukture, ki se ohranjajo,
– pred začetkom izvajanja del opozori uporabnike pitne
vode na morebitne motnje v oskrbi z ustrezno pitno vodo in jim
posredovati navodila za ravnanje in preventivo, če do motenj
kljub temu pride,
– pri projektiranju in izvajanju OPPN upošteva vsa določila, navedena v posameznih poglavjih, ter projektne pogoje,
pridobljene s smernicami in mnenji k temu OPPN.
Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev
48. člen
(dopustna odstopanja glede parcelacije)
Pri parcelaciji so na meji med prometno-komunalnim
koridorjem in parcelami namenjenimi gradnji dopustna od-

III. KONČNE DOLOČBE
50. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
51. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled na Občini Laško in na Upravni
enoti Laško, obe s sedežem Mestna ulica 2, Laško.
52. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2011
Laško, dne 25. novembra 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
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3830.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enkratni denarni pomoči
za novorojence v Občini Laško

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 21. člena Statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine
Laško na 9. redni seji dne 25. 11. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Laško
1. člen
S tem pravilnikom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Laško (Uradni list RS, št. 11/07).
2. člen
9. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Višina denarne pomoči za novorojence je 150,00 EUR za
prvega otroka, 175,00 EUR za drugega otroka in 200,00 EUR
za tretjega in vsakega naslednjega otroka.«
3. člen
Ostali členi osnovnega pravilnika ostajajo nespremenjeni.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 007-13/2015
Laško, dne 25. novembra 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

3831.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Laško (Uradni list RS, št. 114/03,
1/05, 99/07) in 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni
list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 9. seji dne
25. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško od 1. januarja 2016 dalje znaša za:
– stanovanjske površine 0,0166 EUR in
– poslovne površine 0,0277 EUR.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 422-2/2015
Laško, dne 25. novembra 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
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LITIJA
3832.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v Občini Litija
in znižanju plačil staršev

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), tretjega odstavka 17. člena in prvega odstavka 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05), Zakona o ukrepih na področju plač
in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 90/15), Dogovora o ukrepih na
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za
leto 2016 (parafiran 6. 11. 2015 in podpisan 10. 11. 2015) ter
sprejetih sklepov Občinskega sveta Občine Litija na 5. redni
seji z dne 10. 6. 2015 je župan Občine Litija Franci Rokavec
dne 4. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju
plačil staršev
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Občini Litija in znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 44/15)
se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na
območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka:
– v Vrtcu Litija:
PROGRAM PREDŠOLSKE
VZGOJE
1. Dnevni program
– oddelek prvega starostnega obdobja
– oddelek drugega starostnega
obdobja
– kombinirani oddelek
2. Posebni program
– razvojni oddelek

CENA PROGRAMA
(V EUR)

441,60
344,54
366,24
839,24

– v Vrtcu Čebelica:
PROGRAM PREDŠOLSKE
VZGOJE
1. Dnevni program
– kombinirani oddelek

CENA PROGRAMA
(V EUR)
365,89

– v Vrtcu Polhek Polšnik:
PROGRAM PREDŠOLSKE
VZGOJE
1. Dnevni program
– kombinirani oddelek

CENA PROGRAMA
(V EUR)
360,49

«

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2016
dalje.
Št. 600-1/2015-202
Litija, dne 4. decembra 2015
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
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LJUBLJANA

3833.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

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

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

Tarifna skupina

Enota

Cena brez
DDV
na enoto

Prispevek za
Dodatek
zagotavljanje
za povečanje podpor proizvodnji
energetske električne energije 22 % DDV
učinkovitosti v soproizvodnji z
na enoto
visokim izkoristkom
in iz OVE na enoto

Končna cena
z DDV
na enoto

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem
števcu

EUR/MWh

45,9261

0,5000

0,99045

10,4316

57,8482

2.695,3096

14.946,7167

11,5770

64,1996

3.119,9324

17.301,4435

za priključno moč
– za obračun po toplotnem
EUR/MW/leto 12.251,4071
števcu in obračun po vodomeru
NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem
števcu

EUR/MWh

51,1322

0,5000

0,99045

za priključno moč
– za obračun po toplotnem
EUR/MW/leto
števcu in obračun po vodomeru

14.181,5111

V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote
in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12)
se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople
vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi
odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po
toplotnem števcu.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 74/2. 10. 2015.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 7. decembra 2015
Samo Lozej l.r.
Direktor
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ŠMARTNO PRI LITIJI
3834.

Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem delu
Občinskega prostorskega načrta Občine
Šmartno pri Litiji

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na 8. seji dne 24. 11. 2015 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o izvedbenem delu Občinskega
prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 83. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03,
106/03, 34/04 – popr.), ki se glasi: »Oblikovanje stavbne mase
stanovanjskih objektov je lahko drugačno, če je to povezano
z gradnjo energetsko učinkovitih objektov, ki so prilagojeni
drugačnim okoljem, gradbenim tehnologijam in so iz drugačnih
gradiv, vendar ne smejo bistveno odstopati od okolice.« in se
razlaga tako, da pomeni izraz:
– »Energetska učinkovitost« – energijska učinkovitost
stavbe je dosežena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– stavba mora biti zgrajena tako, da njene letne potrebe po ogrevanju za ogrevanje in hlajenje ne porabijo več kot
15 kWh/m² energije na leto;
– poraba (primarne energije za ogrevanje, toplo vodo in
elektriko) ne sme biti več kot 120 kWh/m² na leto;
– Objekt prav tako ne sme izgubljati več zraka kot
0,6-kratni volumen hiše na uro (n50 ≤ 0,6/uro) pri 50 Pa (N/m²)
nadtlaka ali podtlaka.
– »bistveno odstopanje od okolice« – pomeni, da so
strehe in strešne kritine (nakloni, material, sleme) uskladijo s
prevladujočim tipom v enoti urejanja prostora. V primeru namernega kontrasta je potrebno drugačno obliko arhitekturno
strokovno utemeljiti. Pri novogradnji je potrebno doseči skladnost z okolico glede:
– lege objekta,
– velikosti objekta,
– volumna,
– zunanjega izgleda,
– arhitekturnih elementov in
– oblikovanja zunanje ureditve.
2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o izvedbenem
delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji.
3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-3/2007-702
Šmartno pri Litiji, dne 24. novembra 2015
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

3835.

Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju
in koncesiji za gospodarski javni službi
obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
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127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in
40/12 – ZUJF), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/04, 23/07 in
123/08) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni
list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popravek) je Občinski svet
Občine Šmartno pri Litiji na 8. redni seji dne 24. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o sodelovanju pri skupnem izvajanju
in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim se zaradi zagotovitve sodelovanja pri skupnem izvajanju storitev obveznih
gospodarskih javnih služb določijo predmet in pogoji za podelitev
koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter ureja
druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
(2) Izvajanje gospodarskih javnih služb iz prejšnjega odstavka se v Občini Šmartno pri Litiji, zaradi uresničitve skupnih
ciljev zagotavljanja storitev javnih služb iz prejšnjega odstavka
z zaokrožitvijo, enotnostjo in optimalno izkoriščenostjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) kot infrastrukture predmetnih javnih služb, doseganja skupnih ciljev
na področju ponovne uporabe komunalnih odpadkov skladno
z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter
zaradi znižanja stroškov storitev za uporabnike v javnem interesu zagotavlja s horizontalnim sodelovanjem občin z območja osrednje/zahodne Slovenije ter koncesionarja iz petega
odstavka tega člena pri skupnem opravljanju nalog, potrebnih
za izvajanje javnih služb. Podlaga za horizontalno sodelovanje
pri skupnem opravljanju nalog, potrebnih za izvajanje javnih
služb sta Sporazum o zagotavljanju izvajanja gospodarskih
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, podpisan dne 18. 6. 2015 in Pogodba o pristopu
Občine Šmartno pri Litiji k skupnemu ravnanju z odpadki v
Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO
Ljubljana z dne 24. 10. 2012.
(3) Za naloge, ki jih bo v okviru horizontalnega sodelovanja pri zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb iz
prvega odstavka izvajal koncesionar iz petega odstavka tega
člena, podeli Občina Šmartno pri Litiji, koncesionarju koncesijo
skladno s petim odstavkom tega člena.
(4) Odlok se sprejema na podlagi vloge, podane skladno
s 34. členom Zakona o gospodarskih javnih službah.
(5) Koncesija po tem odloku se podeli za obdobje 30 let
neposredno družbi SNAGA, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: koncesionar) skladno s predpisi, ki
urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
2. člen
(pojmi in izrazi v odloku)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi pomenijo:
– »gospodarska javna služba« oziroma »javna služba«
(v ednini oziroma dvojini): sta obvezni gospodarski javni službi
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
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– »koncedent«: je Občina Šmartno pri Litiji,
– »občinski svet«: je Občinski svet Občine Šmartno pri

– »koncesija«: je skupen izraz za koncesijo za izvajanje
gospodarskih javnih služb iz prvega člena; termin »koncesija«
se uporablja zaradi ureditve pravnega razmerja v zakonu,
ki ureja gospodarske javne službe, čeprav Direktiva o koncesijah tako koncesijo izključuje osebne/stvarne veljavnosti
direktive;
– »koncesionar«: je SNAGA, d.o.o., Povšetova ulica 6,
1000 Ljubljana;
– »izvajalec javne službe«: je koncesionar po tem odloku;
– »povzročitelj odpadkov«: je oseba, katere delovanje
ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov oziroma oseba,
ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi
se spremenijo lastnosti ali sestava odpadkov;
– »uporabniki«: so vsi povzročitelji odpadkov.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo okolja, in drugi
predpisi, ki urejajo dejavnosti ravnanja z odpadki.
II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
(vsebina javnih služb)
Vsebino in dejavnosti, ki jih zajemata gospodarski javni
službi iz 1. člena, podrobneje določajo zakon, podzakonski
predpisi in odlok o dejavnosti Mestne občine Ljubljana za
gospodarski javni službi iz 1. člena.
4. člen
(ločeni računovodski izkazi)
Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in druge dejavnosti v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi.
5. člen
(območje izvajanja koncesioniranih gospodarskih
javnih služb)
(1) Koncesionirani gospodarski javni službi iz 1. člena
tega odloka se zagotavljata za celotno območje Občine Šmartno pri Litiji.
(2) Uporabniki imajo pravico do uporabe storitev javnih
služb na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi
sprejetih predpisov.
(3) Storitve javnih služb so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javnih
služb je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu
izvajanja gospodarskih javnih služb, za uporabnike obvezna.
6. člen
(objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb)
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb,
so Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO
LJUBLJANA (v nadaljevanju: RCERO), vključno z odlagališčem z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na lokaciji
Barje v Ljubljani, skladno s predpisi o odlagališčih, in drugi
objekti in naprave za obdelavo določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov ter v lasti in/oziroma upravljanju Snage
d.o.o. ali občin podpisnic sporazuma iz drugega odstavka
1. člena.
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III. OBVEZNOSTI IN JAVNA POOBLASTILA
KONCESIONARJA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
(obveznosti koncesionarja)
Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
1. v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati javni službi, v skladu z zakonom in
drugimi predpisi, v skladu z odloki ter koncesijsko pogodbo;
2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative
in standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v
tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
3. izvajati javni službi skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga na podlagi javnega pooblastila
izdela vsako leto do konca junija za naslednje leto;
4. zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju
škodljivih odpadkov ter odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi
najkasneje v roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema
obvestila uporabnikov (interventno izvajanje javnih služb);
5. uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati
in odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki
neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku
14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;
6. sklepati z uporabniki pogodbe za uporabo javnih dobrin
oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije (samo, če
je tako določeno s posebnimi predpisi), odločati o upravnem
postopku v vseh upravnih zadevah iz naslova izvajanja javnih
služb ter obračunavati pristojbine in druge prispevke v skladu
s predpisi;
7. pripravljati (letne in dolgoročne) programe za izvajanje
javnih služb in kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti in
najmanj enkrat letno koncedentu poročati o izvajanju javnih
služb ter na podlagi pooblastila oblikovati cene storitev javnih
služb;
8. svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
9. voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati
pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe
in/ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi
z izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče obveščanje javnosti
o dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih služb.
IV. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
8. člen
(viri financiranja)
(1) Javni službi se financirata:
– s ceno storitev javnih služb,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
(2) Cena storitev javnih služb se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Podrobnosti v zvezi z obračunom javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se uredijo s tarifnim
pravilnikom za javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, ki
ga sprejme občinski svet (posamezne občine) v obliki predpisa.
(3) Koncesionar ima na podlagi tega odloka pooblastilo
za oblikovanje cen storitev javne službe. Organ, ki v imenu
oziroma, ki za račun koncesionarja potrdi cene, določa predpis.
(4) Kolikor ni drugače določeno s predpisi, je za občine, ki so članice Sveta RCERO, po pooblastilu iz tega
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odloka, pristojni organ za potrditev cene Svet RCERO. V
primeru, da predpis določa (drug) organ lokalne skupnosti,
ki je pristojen za potrditev cene, ima odločitev Sveta RCERO značaj odklonilnega/pritrdilnega mnenja k odločitvam
pristojnega organa, ki je zanj zavezujoč. Kolikor pristojni
organ z odločitvijo Sveta RCERO ne soglaša, ta odločitev
za to občino ne velja. Posledice odklonitve potrditve cene
oziroma neveljavnosti odločitve Sveta RCERO podrobneje
ureja koncesijska pogodba.
(5) Pristojni organ mora odločitev sprejeti najkasneje v
30 dneh od prejetja (elaborata) predloga s strani koncesionarja.
(6) S koncesijskimi pogodbami iz 11. člena ali drugimi
posebnimi pogodbami se podrobneje uredi enotna ureditev
priprave in potrjevanja elaboratov s strani pristojnega organa.
O morebitnih subvencijah odloča pristojni organ vsake posamezne občine.
9. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar koncedentu ne plačuje koncesijske dajatve.
V. KONCESIJA
10. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe za vsako
izmed občin, koncedentov po tem odloku.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan vsake občine.
(3) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
11. člen
(koncesijska pogodba)
S koncesijsko pogodbo se uredijo naloge in dejavnosti koncesionarja, odgovornost in pravice ter obveznosti do
koncedenta in uporabnikov. S to pogodbo se uredijo tudi vsa
vprašanja v zvezi z uporabo objektov in naprav za izvajanje
javnih služb.
12. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javni službi
iz 1. člena tega odloka,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in
v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnosti opravljati v svojem imenu
in za svoj račun.
13. člen
(trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 30 let.
(2) Koncesijsko razmerje in izvajanje koncesije prične teči
skladno s terminskim planom pričetka dovažanja odpadkov v
RCERO Ljubljana, ki ga izdela upravljavec RCERO Ljubljana
in se določi v koncesijski pogodbi, predvidoma pa s prvim
dnem naslednjega koledarskega leta od dneva pričetka rednega obratovanja RCERO. Terminski plan lahko do pričetka
teka koncesijskega razmerja (iz prejšnjega stavka) pogodbeni
stranki sporazumno uskladita.
(3) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov, določenih z zakonom.
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14. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s tem
odlokom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če
gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja ta odlok.
15. člen
(razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v
svojem imenu in za svoj račun.
VI. NADZOR
16. člen
(nadzor nad izvajanjem javnih služb)
(1) Nadzor nad izvajanjem javnih služb izvaja pristojni organ oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema vse
okoliščine v zvezi z izvajanjem javnih služb, zlasti pa zakonitost
in strokovnost izvajanja.
(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma
drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
17. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinski inšpektorat, ki je pristojen za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
18. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico,
da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja,
ki se nanaša na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v
zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita
koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
VII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
19. člen
(izvajanje javnih služb)
(1) Koncesionar je dolžan izvajati javni službi, ki sta predmet koncesije, na način, kot je določen v zakonu, ki ureja var-
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stvo okolja, podzakonski predpisi in odlok o dejavnosti Mestne
občine Ljubljana za gospodarski javni službi iz 1. člena in drugi
predpisi ter splošni akti, izdani po javnem pooblastilu.
(2) Uporabniku storitve javnih služb obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov obračunava izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, pri
čemer vrši obračun in izterjavo, kolikor ni tudi sam izvajalec
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, za račun izvajalca teh javnih služb, ki v takšnem primeru
za izvedbo teh podeljenih nalog obračuna upravičene stroške.
(3) Izvajalec javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov izstavi račun za sprejeto
količino odpadkov po potrjeni ceni. Izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je po plačilu računa
v celoti upravičen do izstavitve računa za nadomestilo upravičenih stroškov.
(4) Nadomestilo upravičenih stroškov zajema stroške obračuna, pošiljanja računov, plačilnega prometa, izterjave, kot
tudi sodne stroške in odpise terjatev in znaša 5 % od višine
računa za sprejeto količino odpadkov. O spremembi višine
nadomestila odloči Svet RCERO, kolikor ni drugače določeno
s predpisi ali notranjimi akti, s potrditvijo elaborata in z uveljavitvijo cene, za katero je v kalkulaciji cene predvidena postavka
tega nadomestila za vse občine v enakem deležu od plačanih
računov.
20. člen
(obveščanje o statusnih spremembah)
(1) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori,
če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe ali pogoji podelitve koncesije, lahko koncedent na
način in pod pogoji kot je to določeno v tem odloku, koncesijsko
pogodbo razdre.
(2) Pogoj za obstoj koncesijskega razmerja je, da poslovni delež v koncesionarju in poslovni delež v družbi JAVNI
HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, ki ima v lasti stoodstotni poslovni delež koncesionarja,
razen v primeru določenim z zakonom, ni prenesen na osebo
zasebnega prava.
21. člen
(obveščanje koncedenta)
Koncesionar mora pisno sporočati koncedentu o vseh
pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na
izvajanje javne službe, kot so:
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj
v izvajanju javnih služb;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje
koncesionirane dejavnosti;
– v vseh primerih višje sile.
22. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javnih služb je, ne glede na določbe
prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javnih
služb.
(2) Koncesionar kot izvajalec javnih služb je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z upravljanjem javnih služb povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom
ali tretjim osebam.
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(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo
na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno
pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote,
določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje dejavnosti (za
škodo, ki jo z nerednim ali nevestnim opravljanjem javnih služb ali
v zvezi z opravljanjem javnih služb povzročijo pri njem zaposlene
osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim
osebam).
23. člen
(dolžnosti in pravice koncedenta)
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja pogoje za izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih
služb ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev gospodarskih javnih služb;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja te koncesije izvajali
storitev gospodarskih javnih služb na območju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
(2) Pravice koncedenta so zlasti:
– nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in finančni nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
24. člen
(pristojnosti župana in občinske uprave)
(1) Če ni drugače določeno (npr. glede inšpekcije …), je
»pristojni organ« po tem odloku organ krajevno pristojne občinske
uprave, pristojen za gospodarski javni službi, ki sta predmet tega
odloka.
(2) O pritožbah zoper ravnanja pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabnikov odloča krajevno pristojni
župan.
25. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi z
zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javnih služb se lahko v zvezi z izvajanjem javnih služb pritoži koncesionarju in koncedentu, če meni, da
je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem odlokom.
26. člen
(dolžnosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zlasti
dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano
opravljanje storitev javnih služb,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb
oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
(2) Pristojni inšpektor lahko na pobudo koncesionarja odredi
uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je potrebno za izvedbo
storitev javnih služb.
VIII. PRENOS KONCESIJE
27. člen
(oblika)
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila
koncesija podeljena le ob soglasju koncendenta. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
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(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
28. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
(2) Koncesijsko razmerje lahko preneha za vsako občino
posebej ali vse občine.
29. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z enostranskim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
(2) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe
mora koncesionar opravljati javno službo do izbora novega
koncesionarja, vendar ne več kot 1 leto po prenehanju koncesijske pogodbe.
30. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
31. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z enostranskim koncedentovim razdrtjem preneha:
– postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega
prenehanja ali likvidacijski postopek pri koncesionarju;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja
koncesije;
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar predpise ali koncesijsko pogodbo krši
tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali
tretjim osebam;
– če se z dokumentiranimi ugotovitvami nadzora ugotovi,
da koncesionar v bistvenem delu ni izpolnil svoje obveznosti iz
koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(3) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(4) Ob razdoru koncesijske pogodbe iz razlogov na strani koncesionarja je koncedent dolžan koncesionarju v enem
letu zagotoviti povrnitev dokazane neamortizirane vrednosti
vlaganj, prevrednotene skladno z računovodskimi standardi v
trenutku razdrtja koncesijske pogodbe, ki jih ni mogoče ali jih
ni upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi. Kon-
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cesionar je dolžan koncedentu povrniti škodo, ki je koncedentu
nastala zaradi razdrtja koncesijske pogodbe.
32. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
33. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih
okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih
enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
34. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
35. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije
izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino,
v kolikor so za to izpolnjeni pogoji po splošnih pravilih odškodninskega prava.
36. člen
(odkup koncesije)
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo
možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi
odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski
svet občine, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in
sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe.
Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe. Z odkupom koncesije koncedent na infrastrukturi, ki je v lasti tretjih
oseb, izven koncesionarja, ne more pridobiti lastninske ali druge
sorodne pravice. O nameravanem odkupu mora koncedent pisno
obvestiti koncesionarja vsaj 1 leto vnaprej.
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X. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
37. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi
koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti
tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi,
poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi
oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem
območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje
koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesionirani javni službi tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti nujnih ukrepov
za tiste javne službe, kjer so načrti ukrepov predpisani, za ostale
javne službe pa skladno s posameznimi programi izvajanja javne
službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju
javnih služb v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesioniranih javnih služb v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin lahko
župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno
zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito,
reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski
štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
38. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske
pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali
izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati
spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu
spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno
obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih
pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan
v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirani javni službi
iz koncesijske pogodbe.
XI. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
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nastane koncesijsko razmerje po tem odloku, ki se začne izvrševati po sklenitvi koncesijske pogodbe (rok koncesije) v trenutku iz
13. člena tega odloka.
42. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka pošljejo koncedenti koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki
jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od uskladitve njenega besedila s Sporazumom o zagotavljanju izvajanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
z dne 18. 6. 2015 in tem odlokom. Koncesijska pogodba začne
veljati z dnem pričetka rednega obratovanja RCERO.
(2) Do sklenitve koncesijske pogodbe iz prejšnjega odstavka se kot podlaga za izvajanje gospodarskih javnih služb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
štejejo Pogodba o sofinanciranju nadgradnje regijskega centra
za ravnanje z odpadki Ljubljana RCERO Ljubljana z dne 21. 6.
2006, Pogodba o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki
Ljubljana – RCERO Ljubljana z dne 15. 12. 2009 in Pogodba
o pristopu Občine Šmartno pri Litiji k skupnemu ravnanju z
odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana –
RCERO Ljubljana z dne 24. 10. 2012, ki veljajo skupaj s tem
odlokom in sporazumom.
(3) V primeru nasprotja med pogodbami iz prejšnjega odstavka in predpisi veljajo neposredno predpisi.
43. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Občina objavi ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije
v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta. Odlok
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 353-24/2012-41
Šmartno pri Litiji, dne 24. novembra 2015
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

3836.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2016

39. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih služb
se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike
Slovenije.

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na podlagi
17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) na 8. redni
seji dne 24. 11. 2015 sprejel

40. člen
(prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže)
V razmerjih med koncedentom in koncesionarjem ter razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javnih služb
ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja
sodišča ali arbitraže.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(odločba o izbiri koncesionarja)
Ta odlok je, v katerem je z njim določen koncesionar za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, individualni akt o izbiri koncesionarja v
smislu prvega odstavka 37. 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). Z uveljavitvijo odloka

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto
2016 znaša 0,00867 EUR.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 462-11/2015-4
Šmartno pri Litiji, dne 24. novembra 2015
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.
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VIDEM

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov
ZGO-1-UPB1, (Uradni list RS, št. 102/04 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 8. redni seji dne 24. 11.
2015 sprejel naslednji

3838.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2016

SKLEP

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2010 – UPB1, 38/2012, 57/2014,
33/2015) in 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Videm (Uradni list RS, št. 118/03) je Občinski svet Občine Videm na 10. redni seji dne 1. 12. 2015 sprejel

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremični parc. št. 1953/8 (ID znak 1849-1953/8-0), k.o. 1849
Vintarjevec, ki je vpisana v zemljiški knjigi kot javno dobro.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016

II
Nepremičnine iz tč. I tega sklepa postanejo last Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litji,
matična št.: 1779737 do 1/1.

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Videm za leto 2016 znaša
0,0014 EUR.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne 1. 1. 2016.
Št. 007/02-2015-017
Videm, dne 1. decembra 2015

Št. 466-11/2015-9
Šmartno pri Litiji, dne 24. novembra 2015

Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

VSEBINA

3798.
3799.

3800.
3801.

3802.
3803.
3804.
3805.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji 12041
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 12041

3806.
3807.
3808.

VLADA

Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A,
R32 in R34
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega
prostorskega načrta za državno cesto od priključka
na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do
priključka Velenje jug
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz
izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za
čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2016

12041

12063
12063
12072
12080
12081

3809.

3810.
3811.
3812.
3813.

Uredba o navzkrižni skladnosti
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 v letu 2016
Uredba o dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijsko-
okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje
in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

12081
12174

12183

12183

MINISTRSTVA

Pravilnik o prenehanju uporabe določenih pravilnikov izdanih na podlagi Zakona o davčni službi
Pravilnik o prenehanju uporabe določenih predpisov izdanih na podlagi Zakona o carinski službi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sporočanju podatkov za kemikalije
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem
mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve

12187
12187
12187

12189

Stran

3814.

3815.

3816.

3817.

3818.

3819.

3820.

3821.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v
obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji mladinskih centrov
Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v
obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji motorističnih društev
Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v
obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne
dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije
Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v
obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji Študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov
Aneks št. 1 k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih
prireditvah
Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v
obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo
in izvedejo godbe in big bendi
Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v
obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne
dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine
Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v
obliki javnega izvajanja glasbe v okviru dejavnosti,
ki jo izvajajo zveze prijateljev mladine in društva prijateljev mladine – članice Zveze prijateljev mladine
Slovenije
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12189

3823.
3824.

12190

12191

12192

12192

12193

3825.
3826.
3827.
3828.

LITIJA

3832.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju
plačil staršev
12223

3833.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

3834.
3835.

3836.
3837.
3838.

LJUBLJANA

12224

ŠMARTNO PRI LITIJI

Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri
Litiji
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

12225

12225
12230
12231

VIDEM

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
12231
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BREŽICE

Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice
12194

KAMNIK

3831.

12190

OBČINE
3822.

3830.

LAŠKO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja KS3
Rečica-Debro
12214
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Laško
12223
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
12223

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik
Odlok o koncesiji za graditev obstoječe žičniške
naprave – vlečnice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju
kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik
Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2016
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VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o medijih
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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