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DRŽAVNI ZBOR

356. Sklep o imenovanju predsednika Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 62.a člena Zakona o sodiščih 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 
17/15) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) 
je Državni zbor na seji 14. februarja 2017 sprejel

S K L E P
o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča 

Republike Slovenije

Za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
se za dobo šestih let imenuje: 

mag. Damijan FLORJANČIČ, vrhovni sodnik na Vrhov-
nem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-06/17-1/7
Ljubljana, dne 14. februarja 2017
EPA 1720-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

357. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega 
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 

33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in 112. člena Po-
slovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 
14. februarja 2017 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vid BELE na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okraj-

nem sodišču v Kranju.

Št. 700-05/17-1/7
Ljubljana, dne 14. februarja 2017
EPA 1717-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

358. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora 
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o skladu za 
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaga-
nja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ura-
dni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08) 
ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) 
je Državni zbor na seji 14. februarja 2017 sprejel

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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S K L E P
o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada  

za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov  

iz Nuklearne elektrarne Krško

V Nadzornem odboru Sklada za financiranje razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpad-
kov iz Nuklearne elektrarne Krško 

se razreši član:
mag. Valter DROZG.

Št. 412-01/17-2/5
Ljubljana, dne 14. februarja 2017
EPA 1758-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

359. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije za ugotavljanje politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena 
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 
63/94 – KZ in 55/11 – odl. US), 5. člena ter prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – odl. US) 
ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) 
ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, 
št. 8/15) je Državni zbor na seji 14. februarja 2017 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  

za ugotavljanje politične odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 

Termoelektrarne Šoštanj

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-

sednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (Uradni list RS, 
št. 16/15, 44/15, 51/15, 69/15, 19/16 in 67/16) se v II. točki:

– razreši član:
Jernej VRTOVEC, PS NSi
in
– imenuje za člana:
Zvonko LAH, PS NSi.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/17-1/4
Ljubljana, dne 14. februarja 2017
EPA 1759-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

VLADA
360. Uredba o sevalnih dejavnostih

Na podlagi petega in šestega odstavka 9. člena, osme-
ga odstavka 11. člena, tretjega odstavka 13. člena, drugega 
odstavka 55. člena, drugega odstavka 111. člena in drugega 
odstavka 118. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi se-
vanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o sevalnih dejavnostih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba prenaša določbe Direktive Sveta 2013/59/
Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo 
pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavi-
tvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 
2014, str. 1) in ureja:

– vire ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: viri 
sevanja), za katere ni treba priglasiti namere o njihovi uporabi, 
ter s temi viri sevanja povezane majhne količine radioaktivnih 
snovi ali nizke specifične aktivnosti, za katere niso presežene 
ravni izvzetja, in način ravnanja z viri sevanja, ki so izvzeti iz 
nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji 
in jedrsko varnost,

– sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti,
– merila za razvrščanje posameznih del v okviru izva-

janja sevalnih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo odprti viri 
sevanja,

– merila za določitev visokoaktivnih in nevarnih virov 
sevanja,

– ravni opustitve in merila za pogojno opustitev nadzora, 
na podlagi katerih se lahko opusti nadzor nad radioaktivnimi 
snovmi,

– sevalne dejavnosti, za izvajanje katerih je treba pridobiti 
dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti,

– vrste virov sevanja, ki jih je treba pred uporabo le vpisati 
v register virov sevanja,

– vrste virov sevanja, za katere je treba pred uporabo 
pridobiti dovoljenje za uporabo,

– merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in 
manj pomembne sevalne objekte,

– radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega 
varovanja, in

– merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje 
sevalne dejavnosti, uporabo vira sevanja in obratovanje seval-
nega ali jedrskega objekta.

(2) Posamezne vrednosti specifičnih aktivnosti za izvze-
tje ali opustitev nadzora umetnih in naravnih radionuklidov, 
vrednosti za visokoaktivne vire, vrednosti za nevarne vire ter 
količine jedrskih snovi za prevažanje so določene v prilogi, ki 
je sestavni del te uredbe.

2. člen
(izrazi)

V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbira-

ne, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvide-
ne efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in 
pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s;
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2. pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za 
izvajanje sevalne dejavnosti, kot določa zakon, ki ureja varstvo 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

3. radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega se-
vanja radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil v 
človekovo telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktiv-
nimi lastnostmi radionuklida kot tudi s fizikalnimi in kemičnimi 
lastnostmi elementa ter njegovim metabolizmom v telesu ali 
organu, v katerega se vgradi;

4. specifična aktivnost je aktivnost snovi, deljena z maso 
snovi. Enota je Bq/kg;

5. nevarni vir sevanja je vir sevanja, določen v tabeli 5 
iz priloge te uredbe. Nevarni vir sevanja lahko povzroči trajne 
poškodbe ljudem, ki bi ravnali z njim ter ob tem ne bi upoštevali 
ukrepov varnosti in varovanja. Za določitev kategorije nevarne-
ga vira sevanja se uporablja trenutna aktivnost;

6. zmerne količine materiala so količine materiala, ki so 
manjše od treh ton letno za posamezni objekt.

II. PRIGLASITEV NAMERE O IZVAJANJU  
SEVALNE DEJAVNOSTI, POGOJI ZA IZVZETJE  

IN OPUSTITEV NADZORA

3. člen
(splošna merila za izvzetje ali opustitev nadzora)

Sevalne dejavnosti ali opustitve nadzora nad materiali 
iz dejavnosti, ki je pod nadzorom, ni treba priglasiti ali zanjo 
pridobiti dovoljenja, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:

1. tveganje za posameznike zaradi izpostavljenosti ionizi-
rajočim sevanjem je tako majhno, da ni potrebe po nadzoru po 
zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko 
varnost, in je

2. dejavnost prepoznana kot upravičena in je
3. dejavnost sama po sebi varna.

4. člen
(izvzete naprave)

Šteje se, da so merila za izvzetje iz prejšnjega člena 
vselej izpolnjena in priglasitev namere ni potrebna, če sevalna 
dejavnost vključuje:

1. napravo, ki vsebuje zaprti vir sevanja in je tipsko odo-
brena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrsko varnost, pod pogojem, da pri normalnem 
obratovanju hitrost doze ne presega 1 µSv/h na razdalji 10 cm 
od katere koli dostopne površine naprave in je pristojni organ 
v postopku tipske odobritve določil ravnanje po prenehanju 
njene uporabe;

2. električno napravo:
– ki je katodna cev, namenjena prikazovanju slik, ali dru-

ga električna naprava, ki deluje pri napetosti največ 30 kV, ali 
je tipsko odobrena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in

– pri kateri pri normalnem obratovanju hitrost doze 10 cm 
od katere koli dostopne površine naprave ne presega 1 µSv/h.

5. člen
(merila za izvzetje radioaktivnih snovi)

Šteje se, da so merila za izvzetje iz 3. člena te uredbe 
vselej izpolnjena in priglasitev namere ni potrebna, če sevalna 
dejavnost vključuje:

– radioaktivne snovi, katerih celotna aktivnost posame-
znega umetnega radionuklida v snovi ne presega ravni izvzetja, 
določene v tretjem stolpcu tabele 3 iz priloge te uredbe, ali

– radioaktivne snovi, v katerih specifična aktivnost posa-
meznega umetnega radionuklida v snovi ne presega specifične 
aktivnosti, določene v tabeli 1 iz priloge te uredbe, za naravne 
radionuklide pa tiste, ki je določena v tabeli 2 iz priloge te 
uredbe.

6. člen
(izvzetje radioaktivnih snovi glede na njihove količine)
(1) Za dejavnosti, ki vključujejo majhne količine radioaktiv-

nih snovi ali nizke specifične aktivnosti, primerljive z vrednostmi 
za izvzetje iz tabel 1, 2 ali 3 iz priloge te uredbe, se šteje, da 
izpolnjujejo merilo iz 3. točke 3. člena te uredbe.

(2) V dejavnostih, ki vključujejo radioaktivne snovi speci-
fičnih aktivnosti, manjših od vrednosti za izvzetje iz tabele 1 ali 
tabele 3 iz priloge te uredbe, se šteje, da izpolnjujejo merilo iz 
1. točke 3. člena te uredbe. To velja tudi za vrednosti iz tabele 2 
iz priloge te uredbe, razen v primeru predelave ostankov v 
gradbene materiale ali posebnih izpostavljenosti, kot je na pri-
mer pitna voda.

(3) V primeru zmernih količin materiala se za namen iz-
vzetja za vrednosti specifičnih aktivnosti namesto vrednosti iz 
tabele 1 iz priloge te uredbe uporabljajo vrednosti za specifično 
aktivnost iz drugega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.

(4) Vrednosti iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te 
uredbe veljajo za celoten inventar radioaktivnih snovi, ki jih 
v katerem koli trenutku poseduje oseba ali podjetje. Pristojni 
organ lahko te vrednosti uporablja tudi za manjše enote ali 
pakete, na primer za izvzetje prevoza ali skladiščenja izvzetih 
predmetov splošne rabe, če so izpolnjena splošna merila za 
izvzetje iz 3. člena te uredbe.

7. člen
(posebni primeri izvzetja radioaktivnih snovi)

(1) Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 3 iz priloge te uredbe 
ne vsebujeta, ravni izvzetja za aktivnosti in specifične aktiv-
nosti določi pristojni organ tako, da za njihove ravni izvzetja 
prevzame ravni izvzetja tistih radionuklidov iz tabel 1 in 3 iz 
priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem 
radionuklidom.

(2) Kadar izvajanje sevalne dejavnosti vključuje materiale 
z različnimi umetnimi radionuklidi, je pogoj za izvzetje izpolnjen, 
če za radionuklide v radioaktivni snovi velja vsaj eden od na-
slednjih pogojev:

ali

pri čemer je:
– A(i) aktivnost posameznega radionuklida,
– IVA(i) raven izvzetja za aktivnost posameznega radio-

nuklida,
– KA(i) specifična aktivnost radionuklida in
– IVKA(i) raven izvzetja za specifično aktivnost posame-

znega radionuklida.
(3) Kadar ni možno drugače, se pogoj iz prejšnjega od-

stavka preveri na podlagi najboljših ocen sestave zmesi radi-
onuklidov.

(4) Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe veljajo posa-
mezno za vsak radionuklid predhodnik.

8. člen
(prepoved uporabe ravni izvzetja)

Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe se ne smejo upo-
rabljati za izvzetje ostankov iz industrij, ki obdelujejo materiale, 
ki vključujejo naravne radionuklide, in če se ti ostanki vključuje-
jo v gradbene materiale.
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9. člen
(izvzetje ali opustitev nadzora na podlagi ocene varstva  

pred sevanji)
(1) Če so aktivnosti ali specifične aktivnosti radioaktivnih 

snovi iz tabel 1, 2 ali 3 iz priloge te uredbe presežene, radi-
oaktivnih snovi ali opustitve nadzora ni treba priglasiti, če iz 
ocene varstva pred sevanji izhaja, da zaradi izvajanja sevalne 
dejavnosti ali opustitve nadzora:

– nobenega delavca zaradi tega ni treba obravnavati kot 
izpostavljenega;

– pri uporabi umetnih radionuklidov efektivna doza, 
ki naj bi jo predvidoma prejel posameznik iz prebivalstva 
zaradi izvzete dejavnosti, ne bo večja od reda velikosti  
10 μSv na leto in

– zaradi naravnih radionuklidov, ki nastajajo zaradi izvzete 
dejavnosti, in ob upoštevanju prevladujočega sevanja iz okolja 
iz naravnih virov sevanja dodatna doza za posameznika iz 
prebivalstva ne bo večja od 1 mSv na leto. Pri oceni doz za 
posameznike iz prebivalstva se upoštevajo tako poti izposta-

vljenosti prek atmosferskih ali tekočinskih izpustov kot tudi poti, 
ki izhajajo iz odlaganja ali predelave trdnih ostankov.

(2) Z radioaktivnimi snovmi, ki so bile izvzete iz nadzora 
po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedr-
sko varnost, na podlagi določil prejšnjega odstavka, je treba 
po prenehanju uporabe ravnati tako, kot je predvideno v oceni 
varstva pred sevanji.

10. člen
(razredi dela)

(1) Za namen priglasitve namere in izdaje dovoljenja za 
izvajanje sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja 
se dela v okviru izvajanja teh sevalnih dejavnosti razvrstijo v 
tri razrede glede na:

– aktivnost radionuklida, ki se uporablja, in
– način opravljanja dela z odprtim virom sevanja.
(2) Posamezno delo v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti 

z uporabo odprtega vira sevanja se razvrsti v posamezni razred 
iz prejšnjega odstavka na podlagi vrednosti za aktivnost odpr-
tega vira sevanja iz naslednje tabele:

Razred dela v okviru izvajanja sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja
III II I

Maksimalna skupna aktivnost (A),  
s katero se ravna v katerem koli času

A ≤ 10-kratna  
raven izvzetja*

10-kratna raven izvzetja < A ≤ 10.000-
kratna raven izvzetja*

A > 10.000-kratna  
raven izvzetja*

*aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe

(3) Vrednosti za aktivnost odprtega vira sevanja iz tabele 
za razvrščanje dela v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z 
uporabo odprtega vira sevanja iz prejšnjega odstavka je treba 
glede na način opravljanja dela z odprtim virom sevanja po-
množiti z naslednjimi faktorji:

– 100-krat za shranjevanje,
– 10-krat za zelo enostavno delo s tekočinami,
– 1-krat za običajno delo s kemikalijami,
– 0,1-krat za kompleksno delo s tekočinami in delo s 

snovmi, pri katerem partikulati lahko pridejo v zrak in je predpi-
sana uporaba zaščitnih sredstev.

11. člen
(brezpogojna opustitev nadzora)

(1) Nadzor nad radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejav-
nosti, ki je pod nadzorom po zakonu, ki ureja varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, preneha brez odločitve 
pristojnega organa, če specifična aktivnost trdnega materiala, 
namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odla-
ganje ali sežiganje, ne presega vrednosti iz drugega stolpca 
tabel 1 ali 2 iz priloge te uredbe.

(2) Za radioaktivno snov, ki vsebuje več radionuklidov, 
preneha nadzor nad radioaktivno snovjo brez odločitve pristoj-
nega upravnega organa, če je izpolnjen naslednji pogoj:

12. člen
(pogojna opustitev nadzora)

(1) Pristojni upravni organ lahko v postopku pogojne opu-
stitve nadzora nad radioaktivno snovjo za posebne materiale ali 
materiale, ki izvirajo iz posebnih vrst dejavnosti ali specifičnih 
poti izpostavljenosti, določi vrednosti, ki so višje od tistih, dolo-
čenih v tabeli 1 in tabeli 2 iz priloge te uredbe, če so izpolnjena 
splošna merila za izvzetje in opustitev nadzora iz 3. člena te 
uredbe in ob upoštevanju smernic Evropske unije, vključno, 
kjer je to primerno, z dodatnimi zahtevami glede aktivnosti 
kontaminacije površin ali zahtevami glede meritev materiala, 
predvidenega za opustitev nadzora.

(2) Če se že pred začetkom uporabe vira sevanja pred-
videva opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi po njihovi 
uporabi, se zahtevo za opustitev nadzora lahko vloži skupaj 
z vlogo za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja ali 
dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.

13. člen
(posebni primer opustitve)

(1) Če gre za opustitev nadzora nad materiali, ki vsebujejo 
naravno prisotne radionuklide, nastale med izvajanjem dovo-
ljenih sevalnih dejavnosti, v katerih so se naravni radionuklidi 
predelovali zaradi njihovih radioaktivnih, cepljivih ali oplodnih 
lastnosti, je treba pri odločanju ne glede na določbe 11. in 
12. člena te uredbe upoštevati merila za izvzetje iz druge aline-
je prvega odstavka 9. člena te uredbe za umetne radionuklide.

(2) Če gre za uporabo zaprtih virov sevanja, se lahko opu-
sti nadzor nad njimi, če je aktivnost zaprtega vira sevanja nižja 
kot aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.

14. člen
(evidence o opustitvi)

(1) O opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora 
uporabnik vira sevanja voditi evidenco, ki vsebuje najmanj 
podatke o dnevu opustitve nadzora, količini radioaktivnih snovi 
in načinu ravnanja po opustitvi nadzora nad radioaktivnimi 
snovmi.

pri čemer je KAi specifična aktivnost in OVKAi raven specifične 
aktivnosti posameznega radionuklida, ki ga radioaktivna snov 
vsebuje, pod katero se opusti nadzor.

(3) Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 2 iz priloge te uredbe 
ne vsebujeta, ravni opustitve nadzora na zahtevo imetnika do-
voljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določi pristojni organ 
tako, da za njihove ravni opustitve prevzame ravni opustitve 
tistih radionuklidov iz tabele 1 ali 2 iz priloge te uredbe, ki so po 
radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom.
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(2) Pred opustitvijo nadzora nad radioaktivnimi snovmi 
mora uporabnik o nameravani opustitvi nadzora obvestiti pri-
stojni upravni organ in dostaviti dokazila, iz katerih je razvidno, 
da so izpolnjeni pogoji za opustitev nadzora.

III. SEVALNE DEJAVNOSTI ALI VIRI SEVANJ, ZA KATERE 
JE TREBA PRIDOBITI DOVOLJENJE, IN VIRI SEVANJA,  

KI JIH JE PRED UPORABO TREBA VPISATI V REGISTER 
VIROV SEVANJA

15. člen
(dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti)

(1) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba 
pridobiti za naslednje dejavnosti:

1. upravljanje in razgradnjo sevalnega ali jedrskega objek-
ta;

2. namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji 
in izdelovanju predmetov splošne rabe ali zdravil ter uvoz ali 
izvoz takega predmeta ali zdravila;

3. namerno dajanje radioaktivnih snovi osebam za namen 
medicinskega zdravljenja ali raziskav;

4. namerno dajanje radioaktivnih snovi živalim za namen 
veterinarskega pregleda, zdravljenja ali raziskav, če to vpliva 
na izpostavljenost;

5. uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeše-
valnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov;

6. odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih 
snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo 
iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti po 
zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko 
varnost, za njih pa se organ, pristojen za jedrsko varnost ni 
odločil, da se jih ne obravnava več po zakonu, ki ureja varstvo 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

7. dejavnost prevažanja jedrskih snovi;
8. dejavnost prevažanja radioaktivnih snovi;
9. opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja;
10. vzdrževanje, proizvodnjo, servisiranje, umerjanje ali 

druga podobna dela, ki se jih izvaja na virih sevanja, če to ni 
vključeno v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih točk tega odstavka.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, ni potrebno 
pridobiti dovoljenja za:

1. dejavnost, pri kateri se uporabljajo samo radioaktivne 
snovi in naprave, opredeljene v 4., 5., 6., 7. in 9. členu te 
uredbe;

2. prevažanje radioaktivnih snovi, katerih aktivnost ne pre-
sega aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 iz priloge te uredbe;

3. prevažanje jedrskih snovi, katerih količina ne presega 
vrednosti, določene v tabeli 6 iz priloge te uredbe;

4. uporabo ionizacijskih javljalnikov požara, ki izpolnjujejo 
pogoje za uporabo ionizacijskih javljalnikov požara iz predpisa, 
ki ureja uporabo virov sevanja in izvajanje sevalne dejavnosti;

5. delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji 
izvajalec, za katerega je odgovoren imetnik dovoljenja in ima v 
oceni varstva pred sevanji opredeljeno delo v nadzorovanem 
območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec.

(3) Če imetnik dovoljenja v oceni varstva pred sevanji 
nima opredeljenega dela, ki ga bo izvajal zunanji izvajalec, 
mora izvajalec del v nadzorovanem območju ne glede na 
določbe 5. točke prejšnjega odstavka pridobiti dovoljenje za 
izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva pred sevanji 
izhaja, da bi posamezni delavci lahko prejeli efektivno dozo nad 
mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.

16. člen
(dovoljenje za uporabo vira sevanja in vpis vira sevanja  

v register virov sevanja)
(1) Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti za:
1. visokoaktivni vir sevanja, katerega aktivnost je določe-

na v tabeli 4 iz priloge te uredbe;

2. rentgensko napravo, če je njena najvišja napetost večja 
od 160 kV in iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da tveganje 
sevalne dejavnosti s tako napravo ni majhno;

3. odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega raven 
izvzetja iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba za vire sevanja, 
ki se uporabljajo v zdravstvu in veterini, pridobiti dovoljenje 
za uporabo vira sevanja, razen za kalibracijske vire, katerih 
aktivnost ne presega vrednosti, določenih v tabeli 4 iz priloge 
te uredbe.

(3) Vir sevanja, ki ga je pred uporabo treba le vpisati v re-
gister virov sevanja, je vir sevanja, ki ne dosega meril iz prvega 
in drugega odstavka tega člena.

(4) Na podlagi prejete vloge za vpis vira sevanja v register 
virov sevanja pristojni upravni organ imetniku vira sevanja izda 
izpisek iz registra virov sevanja.

(5) Ob spremembah na viru sevanja je treba pred njegovo 
ponovno uporabo znova pridobiti dovoljenje za uporabo vira 
sevanja ali vpisati spremembe na viru sevanja v register virov 
sevanja, če:

1. gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko 
vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji;

2. se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremični vir, pre-
mesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt ali

3. je bila na rentgenski napravi zamenjana rentgenska 
cev, razen za rentgenske naprave, za katere je proizvajalec v 
tehnični dokumentaciji predvidel rutinsko menjavanje rentgen-
ske cevi, ki jo izvede uporabnik te naprave.

IV. MERILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV

17. člen
(vrste objektov)

(1) Objekt se razvrsti med sevalne objekte, če se v njem:
1. proizvajajo ali obdelujejo radioaktivne snovi, pri čemer 

je možno, da bi to povzročilo čezmerno izpostavljenost posa-
meznikov iz prebivalstva;

2. uporabljajo viri sevanja za obsevanje predmetov ali živil 
z visokimi hitrostmi doz, ki bi pod nekaterimi nenadzorovanimi 
pogoji lahko povzročile deterministične učinke na ljudeh;

3. uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na ener-
gijo, višjo od 25 MeV.

(2) Objekt se razvrsti med manj pomembne sevalne 
objekte, če se v njem uporablja:

1. radioterapevtska naprava, kot je pospeševalnik delcev, 
naprava z zaprtimi viri sevanja ali rentgenska naprava, če de-
luje pri napetostih, večjih od 150 kV;

2. odprti vir sevanja pri delih z odprtimi viri sevanja, ki so 
razvrščeni v I. ali II. razred v skladu z določbami 10. člena te 
uredbe;

3. pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo največ 
25 MeV;

4. en ali več zaprtih virov sevanja, ki na razdalji enega 
metra brez zaščite povzročajo hitrost doze, večjo od 1 Sv/h.

V. UKREPI FIZIČNEGA VAROVANJA

18. člen
(fizično varovanje radioaktivnih snovi)

(1) Ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo 
fizično varovanje, je treba izvajati za nevarne vire sevanja ka-
tegorije 1, določene v tabeli 5 iz priloge te uredbe.

(2) Ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo 
fizično varovanje, je treba izvajati tudi, če se v objektu na-
hajajo nevarni viri sevanja z različnimi radionuklidi, katerih 
vsota kvocientov med aktivnostjo posameznega radionuklida 
in vrednostmi, določenimi v tabeli 5 priloge te uredbe, je 
večja od 1.
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VI. MERILA ZA DOBO VELJAVNOSTI DOVOLJENJ

19. člen
(trajanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti)
(1) Pri odločitvi o trajanju veljavnosti dovoljenja za izva-

janje sevalne dejavnosti se upoštevajo predvsem podatki iz 
ocene varstva pred sevanji.

(2) Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavno-
sti se to dovoljenje izda največ za pet let.

20. člen
(trajanje veljavnosti dovoljenja za uporabo vira sevanja)

(1) Pri odločitvi o obdobju veljavnosti dovoljenja za upo-
rabo vira sevanja se upoštevajo predvsem podatki iz ocene 
varstva pred sevanji, priporočena življenjska doba vira sevanja, 
ki jo določi proizvajalec vira sevanja, aktivnost vira sevanja, če 
gre za visokoaktivni vir sevanja oziroma nevarni vir sevanja, 
in podatki iz programa radioloških posegov, če gre za izposta-
vljenost v zdravstvu.

(2) Pri odločitvi o obdobju obratovanja sevalnega ali jedr-
skega objekta se upoštevajo predvsem podatki iz varnostnega 
poročila.

(3) Vloga za podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne 
dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja se lahko vloži 
pri pristojnem upravnem organu, a praviloma ne prej kot dva 
meseca pred iztekom veljavnosti dovoljenja.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba 
o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06) ter 
44. člen Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti 
in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17).

22. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-53/2016
Ljubljana, dne 16. februarja 2017
EVA 2016-2550-0032

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA
Tabela 1: Vrednosti specifičnih aktivnosti za umetne radionuklide za izvzetje ali opustitev nadzora za 
kakršno koli količino in katero koli vrsto trdnega materiala

Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)
H-3 100
Be-7 10
C-14 1
F-18 10

Na-22 0,1
Na-24 1
Si-31 1000
P-32 1000
P-33 1000
S-35 100
Cl-36 1
Cl-38 10
K-42 100
K-43 10

Ca-45 100
Ca-47 10
Sc-46 0,1
Sc-47 100
Sc-48 1
V-48 1
Cr-51 100
Mn-51 10
Mn-52 1

Mn-52 m 10
Mn-53 100
Mn-54 0,1
Mn-56 10
Fe-52* 10
Fe-55 1000
Fe-59 1
Co-55 10
Co-56 0,1
Co-57 1
Co-58 1

Co-58 m 10000
Co-60 0,1

Co-60 m 1000
Co-61 100

Co-62 m 10
Ni-59 100
Ni-63 100
Ni-65 10
Cu-64 100
Zn-65 0,1
Zn-69 1000

Zn-69 m* 10
Ga-72 10
Ge-71 10000
As-73 1000
As-74 10
As-76 10
As-77 1000
Se-75 1
Br-82 1

Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)
Rb-86 100
Sr-85 1

Sr-85 m 100
Sr-87 m 100
Sr-89 1000
Sr-90* 1
Sr-91* 10
Sr-92 10
Y-90 1000
Y-91 Y100

Y-91 m 100
Y-92 100
Y-93 100
Zr-93 10
Zr-95* 1
Zr-97* 10

Nb-93 m 10
Nb-94 0,1
Nb-95 1
Nb-97* 10
Nb-98 10
Mo-90 10
Mo-93 10
Mo-99* 10

Mo-101* 10
Tc-96 1

Tc-96 m 1000
Tc-97 10

Tc-97 m 100
Tc-99 1

Tc-99 m 100
Ru-97 10

Ru-103* 1
Ru-105* 10
Ru-106* 0,1

Rh-103 m 10000
Rh-105 100
Pd-103* 1000
Pd-109* 100
Ag-105 1

Ag-110 m* 0,1
Ag-111 100
Cd-109* 1
Cd-115* 10

Cd-115 m* 100
In-111 10

In-113 m 100
In-114 m* 10
In-115 m 100
Sn-113* 1
Sn-125 10
Sb-122 10
Sb-124 1
Sb-125* 0,1
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Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)
Te-123 m 1
Te-125 m 1000
Te-127 1000

Te-127 m* 10
Te-129 100

Te-129 m* 10
Te-131 100

Te-131 m* 10
Te-132* 1
Te-133 10

Te-133 m 10
Te-134 10
I-123 100
I-125 100
I-126 10
I-129 0,01
I-130 10
I-131 10
I-132 10
I-133 10
I-134 10
I-135 10

Cs-129 10
Cs-131 1000
Cs-132 10
Cs-134 0,1

Cs-134 m 1000
Cs-135 100
Cs-136 1
Cs-137* 0,1
Cs-138 10
Ba-131 10
Ba-140 1
La-140 1
Ce-139 1
Ce-141 100
Ce-143 10
Ce-144 10
Pr-142 100
Pr-143 1000
Nd-147 100
Nd-149 100
Pm-147 1000
Pm-149 1000
Sm-151 1000
Sm-153 100
Eu-152 0,1

Eu-152 m 100
Eu-154 0,1
Eu-155 1
Gd-153 10
Gd-159 100
Tb-160 1
Dy-165 1000
Dy-166 100
Ho-166 100
Er-169 1000
Er-171 100
Tm-170 100

Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)
Tm-171 1000
Yb-175 100
Lu-177 100
Hf-181 1
Ta-182 0,1
W-181 10
W-185 1000
W-187 10
Re-186 1000
Re-188 100
Os-185 1
Os-191 100

Os-191 m 1000
Os-193 100
Ir-190 1
Ir-192 1
Ir-194 100
Pt-191 10

Pt-193 m 1000
Pt-197 1000

Pt-197 m 100
Au-198 10
Au-199 100
Hg-197 100

Hg-197 m 100
Hg-203 10
Tl-200 10
Tl-201 100
Tl-202 10
Tl-204 1
Pb-203 10
Bi-206 1
Bi-207 0,1
Po-203 10
Po-205 10
Po-207 10
At-211 1000
Ra-225 10
Ra-227 100
Th-226 1000
Th-229 0,1
Pa-230 10
Pa-233 10
U-230 10
U-231* 100
U-232* 0,1
U-233 1
U-236 10
U-237 100
U-239 100
U-240* 100

Np-237* 1
Np-239 100
Np-240 10
Pu-234 100
Pu-235 100
Pu-236 1
Pu-237 100
Pu-238 0,1
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Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)
Pu-239 0,1
Pu-240 0,1
Pu-241 10
Pu-242 0,1
Pu-243 1000
Pu-244* 0,1
Am-241 0,1
Am-242 1000

Am-242 m* 0,1
Am-243* 0,1
Cm-242 10
Cm-243 1
Cm-244 1
Cm-245 0,1
Cm-246 0,1
Cm-247* 0,1
Cm-248 0,1
Bk-249 100
Cf-246 1000
Cf-248 1
Cf-249 0,1
Cf-250 1
Cf-251 0,1
Cf-252 1
Cf-253 100
Cf-254 1
Es-253 100
Es-254* 0,1

Es-254 m* 10
Fm-254 10000
Fm-255 100

Vrednosti v tabeli so določene za posamezne radionuklide; kjer je to primerno, so z * označeni tudi radionuklidi s kratko raz-
polovno dobo v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom.

*Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le 
raven izvzetja predhodnika), so navedeni v naslednji tabeli:

Radionuklid predhodnik Potomec
Fe-52 Mn-52 m
Zn-69 m Zn-69
Sr-90 Y-90
Sr-91 Y-91 m
Zr-95 Nb-95
Zr-97 Nb-97 m, Nb-97
Nb-97 Nb-97 m
Mo-99 Tc-99 m
Mo-101 Tc-101
Ru-103 Rh-103 m
Ru-105 Rh-105 m
Ru-106 Rh-106
Pd-103 Rh-103 m
Pd-109 Ag-109 m
Ag-110 m Ag-110
Cd-109 Ag-109 m
Cd-115 In-115 m
Cd-115 m In-115 m
In-114 m In-114
Sn-113 In-113 m
Sb-125 Te-125 m
Te-127 m Te-127
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Radionuklid predhodnik Potomec
Te-129 m Te-129
Te-131 m Te-131
Te132 I-132
Cs-137 Ba-137 m
Ce-144 Pr-144, Pr-144 m
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, 

Bi-212, Tl-208
U-240 Np-240 m, Np-240
Np237 Pa-233
Pu-244 U-240, Np-240 m, Np-240
Am-242 m Np-238
Am-243 Np-239
Cm-247 Pu-243
Es-254 Bk-250
Es-254 m Fm-254

Tabela 2: Vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora – naravno prisotni 
radionuklidi

Vrednosti za izvzetje ali opustitev nadzora za naravno prisotne radionuklide v trdnih materialih v sekularnem ravnovesju s 
potomci:

Naravni radionuklidi razpadne verige U-238 1 kBq/kg

Naravni radionuklidi razpadne verige Th-232 1 kBq/kg

K-40 10 kBq/kg

Vrednosti v tabeli 2 veljajo za vse radionuklide v razpadni verigi U-238 ali Th-232, za tiste radionuklide v teh razpadnih verigah, 
ki niso v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom, pa se lahko uporabljajo višje vrednosti.
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Tabela 3: Ravni izvzetja

 
Skupna aktivnost za izvzetje (stolpec 3) in vrednosti za izvzetje za specifične aktivnosti v zmernih količinah (manj kot 3 tone 

letno na posamezen objekt) katere koli vrste materiala (stolpec 2). 

Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)

Aktivnost

(Bq)
H-3 1 × 106 1 × 109

Be-7 1.000 1 × 107

C-14 10.000 1 × 107

O-15 100 1 × 109

F-18 10 1 × 106

Na-22 10 1 × 106

Na-24 10 1 × 105

Si-31 1.000 1 × 106

P-32 1.000 1 × 105

P-33 1 × 105 1 × 108

S-35 1 × 105 1 × 108

Cl-36 10.000 1 × 106

Cl-38 10 1 × 105

Ar-37 1 × 106 1 × 108

Ar-41 100 1 × 109

K-40** 100 1 × 106

K-42 100 1 × 106

K-43 10 1 × 106

Ca-45 10.000 1 × 107

Ca-47 10 1 × 106

Sc-46 10 1 × 106

Sc-47 100 1 × 106

Sc-48 10 1 × 105

V-48 10 1 × 105

Cr-51 1.000 1 × 107

Mn-51 10 1 × 105

Mn-52 10 1 × 105

Mn-52 m 10 1 × 105

Mn-53 10.000 1 × 109

Mn-54 10 1 × 106

Mn-56 10 1 × 105

Fe-52 10 1 × 106

Fe-55 10.000 1 × 106

Fe-59 10 1 × 106

Co-55 10 1 × 106

Co-56 10 1 × 105

Co-57 100 1 × 106

Co-58 10 1 × 106

Co-58 m 10.000 1 × 107

Co-60 10 1 × 105

Co-60 m 1.000 1 × 106

Co-61 100 1 × 106

Co-62 m 10 1 × 105

Ni-59 10.000 1 × 108

Ni-63 1 × 105 1 × 108

Ni-65 10 1 × 106

Cu-64 100 1 × 106

Zn-65 10 1 × 106

Zn-69 10.000 1 × 106

Zn-69 m 100 1 × 106

Ga-72 10 1 × 105

Ge-71 10.000 1 × 108

As-73 1.000 1 × 107
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Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)

Aktivnost

(Bq)
As-74 10 1 × 106

As-76 100 1 × 105

As-77 1.000 1 × 106

Se-75 100 1 × 106

Br-82 10 1 × 106

Kr-74 100 1 × 109

Kr-76 100 1 × 109

Kr-77 100 1 × 109

Kr-79 1.000 1 × 105

Kr-81 10.000 1 × 107

Kr-83 m 1 × 105 1 × 1012

Kr-85 1 × 105 10.000
Kr-85 m 1.000 1 × 1010

Kr-87 100 1 × 109

Kr-88 100 1 × 109

Rb-86 100 1 × 105

Sr-85 100 1 × 106

Sr-85 m 100 1 × 107

Sr-87 m 100 1 × 106

Sr-89 1.000 1 × 106

Sr-90*** 100 10.000
Sr-91 10 1 × 105

Sr-92 10 1 × 106

Y-90 1.000 1 × 105

Y-91 1.000 1 × 106

Y-91 m 100 1 × 106

Y-92 100 1 × 105

Y-93 100 1 × 105

Zr-93*** 1.000 1 × 107

Zr-95 10 1 × 106

Zr-97*** 10 1 × 105

Nb-93 m 10.000 1 × 107

Nb-94 10 1 × 106

Nb-95 10 1 × 106

Nb-97 10 1 × 106

Nb-98 10 1 × 105

Mo-90 10 1 × 106

Mo-93 1.000 1 × 108

Mo-99 100 1 × 106

Mo-101 10 1 × 106

Tc-96 10 1 × 106

Tc-96 m 1.000 1 × 107

Tc-97 1.000 1 × 108

Tc-97 m 1.000 1 × 107

Tc-99 10.000 1 × 107

Tc-99 m 100 1 × 107

Ru-97 100 1 × 107

Ru-103 100 1 × 106

Ru-105 10 1 × 106

Ru-106*** 100 1 × 105

Rh-103 m 10.000 1 × 108

Rh-105 100 1 × 107

Pd-103 1.000 1 × 108

Pd-109 1.000 1 × 106

Ag-105 100 1 × 106

Ag-108 m 10 1 × 106

Ag-110 m 10 1 × 106

Ag-111 1.000 1 × 106

Cd-109 10.000 1 × 106
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Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)

Aktivnost

(Bq)
Cd-115 100 1 × 106

Cd-115 m 1.000 1 × 106

In-111 100 1 × 106

In-113 m 100 1 × 106

In-114 m 100 1 × 106

In-115 m 100 1 × 106

Sn-113 1.000 1 × 107

Sn-125 100 1 × 105

Sb-122 100 10.000
Sb-124 10 1 × 106

Sb-125 100 100
Te-123 m 1 × 106 1 × 107

Te-125 m 1.000 1 × 107

Te-127 1.000 1 × 106

Te-127 m 1.000 1 × 107

Te-129 100 1 × 106

Te-129 m 1.000 1 × 106

Te-131 100 1 × 105

Te-131 m 10 1 × 106

Te-132 100 1 × 107

Te-133 10 1 × 105

Te-133 m 10 1 × 105

Te-134 10 1 × 106

I-123 100 1 × 107

I-125 1.000 1 × 106

I-126 100 1 × 106

I-129 100 1 × 105

I-130 10 1 × 106

I-131 100 1 × 106

I-132 10 1 × 105

I-133 10 1 × 106

I-134 10 1 × 105

I-135 10 1 × 106

Xe-131 m 10.000 10.000
Xe-133 1.000 10.000
Xe-135 1.000 1 × 1010

Cs-129 100 1 × 105

Cs-131 1.000 1 × 106

Cs-132 10 1 × 105

Cs-134 m 1.000 1 × 105

Cs-134 10 10.000
Cs-135 10.000 1 × 107

Cs-136 10 1 × 105

Cs-137*** 10 10.000
Cs-138 10 10.000
Ba-131 100 1 × 106

Ba-140*** 10 1 × 105

La-140 10 1 × 105

Ce-139 100 1 × 106

Ce-141 100 1 × 107

Ce-143 100 1 × 106

Ce-144*** 100 1 × 105

Pr-142 100 1 × 105

Pr-143 10.000 1 × 106

Nd-147 100 1 × 106

Nd-149 100 1 × 106

Pm-147 10.000 1 × 107

Pm-149 1.000 1 × 106

Sm-151 10.000 1 × 108
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Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)

Aktivnost

(Bq)
Sm-153 100 1 × 106

Eu-152 10 1 × 106

Eu-152 m 100 1 × 106

Eu-154 10 1 × 106

Eu-155 100 1 × 107

Gd-153 100 1 × 107

Gd-159 1.000 1 × 106

Tb-160 10 1 × 106

Dy-165 1.000 1 × 106

Dy-166 1.000 1 × 106

Ho-166 1.000 1 × 105

Er-169 10.000 1 × 107

Er-171 100 1 × 106

Tm-170 1.000 1 × 106

Tm-171 10.000 1 × 108

Yb-175 1.000 1 × 107

Lu-177 1.000 1 × 107

Hf-181 10 1 × 106

Ta-182 10 10.000
W-181 1.000 1 × 107

W-185 10.000 1 × 107

W-187 100 1 × 106

Re-186 1.000 1 × 106

Re-188 100 1 × 105

Os-185 10 1 × 106

Os-191 100 1 × 107

Os-191 m 1.000 1 × 107

Os-193 100 1 × 106

Ir-190 10 1 × 106

Ir-192 10 10.000
Ir-194 100 1 × 105

Pt-191 100 1 × 106

Pt-193 m 1.000 1 × 107

Pt-197 1.000 1 × 106

Pt-197 m 100 1 × 106

Au-198 100 1 × 106

Au-199 100 1 × 106

Hg-197 100 1 × 107

Hg-197 m 100 1 × 106

Hg-203 100 1 × 105

Tl-200 10 1 × 106

Tl-201 100 1 × 106

Tl-202 100 1 × 106

Tl-204 10.000 10.000
Pb-203 100 1 × 106

Pb-210*** 10 10.000
Pb-212*** 10 1 × 105

Bi-206 10 1 × 105

Bi-207 10 1 × 106

Bi-210 1.000 1 × 106

Bi-212*** 10 1 × 105

Po-203 10 1 × 106

Po-205 10 1 × 106

Po-207 10 1 × 106

Po-210 10 10.000
At-211 1.000 1 × 107

Rn-220*** 10.000 1 × 107

Rn-222*** 10 1 × 108

Ra-223*** 100 1 × 105
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Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)

Aktivnost

(Bq)
Ra-224*** 10 1 × 105

Ra-225 100 1 × 105

Ra-226*** 10 10.000
Ra-227 100 1 × 106

Ra-228*** 10 1 × 105

Ac-228 10 1 × 106

Th-226*** 1.000 1 × 107

Th-227 10 10.000
Th-228*** 1 10.000
Th-229*** 1 1.000
Th-230 1 10.000
Th-231 1.000 1 × 107

Th-234*** 1.000 1 × 105

Pa-230 10 1 × 106

Pa-231 1 1.000
Pa-233 100 1 × 107

U-230 10 1 × 105

U-231 100 1 × 107

U-232*** 1 1.000
U-233 10 10.000
U-234 10 10.000
U-235*** 10 10.000
U-236 10 10.000
U-237 100 1 × 106

U-238*** 10 10.000
U-239 100 1 × 106

U-240 1.000 1 × 107

U-240*** 10 1 × 106

Np-237*** 1 1.000
Np-239 100 1 × 107

Np-240 10 1 × 106

Pu-234 100 1 × 107

Pu-235 100 1 × 107

Pu-236 10 10.000
Pu-237 1.000 1 × 107

Pu-238 1 10.000
Pu-239 1 10.000
Pu-240 1 1.000
Pu-241 100 1 × 105

Pu-242 1 10.000
Pu-243 1.000 1 × 107

Pu-244 1 10.000
Am-241 1 10.000
Am-242 1.000 1 × 106

Am-242 m*** 1 10.000
Am-243*** 1 1.000
Cm-242 100 1 × 105

Cm-243 1 10.000
Cm-244 10 10.000
Cm-245 1 1.000
Cm-246 1 1.000
Cm-247 1 10.000
Cm-248 1 1.000
Bk-249 1.000 1 × 106

Cf-246 1.000 1 × 106

Cf-248 10 10.000
Cf-249 1 1.000
Cf-250 10 10.000
Cf-251 1 1.000
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Radionuklid Specifična aktivnost

(kBq/kg)

Aktivnost

(Bq)
Cf-252 10 10.000
Cf-253 100 1 × 105

Cf-254 1 1.000
Es-253 100 1 × 105

Es-254 10 10.000
Es-254 m 100 1 × 106

Fm-254 10.000 1 × 107

Fm-255 1.000 1 × 106

** Izvzete so kalijeve soli v količinah, manjših od 1000 kg.

Za naravno prisotne radionuklide v dejavnostih, ki vključujejo naravno prisotne radionuklide, se te vrednosti praviloma ne 
uporabljajo.

Vrednosti v tretjem stolpcu te tabele se uporabljajo za umetne radionuklide in tudi za nekatere naravno prisotne radionuklide 
v predmetih splošne rabe.

*** Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le 
raven izvzetja radionuklida predhodnika), so določeni v spodnji tabeli.

Radionuklid 
predhodnik

Potomci

Sr-90 Y-90
Zr-93 Nb-93 m
Zr-97 Nb-97
Ru-106 Rh-106
Ag-108 m Ag-108
Cs-137 Ba-137 m
Ba-140 La-140
Ce-144 Pr-144
Pb-210 Bi-210, Po-210
Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Bi-212 Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-220 Po-216
Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228 Ac-228
Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-234 Pa-234 m
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235 Th-231
U-238 Th-234, Pa-234 m
U-240 Np-240 m
Np237 Pa-233
Am-242 m Am-242
Am-243 Np-239
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Tabela 4: Vrednosti aktivnosti, nad katerimi je treba vire sevanja obravnavati kot visokoaktivne vire

Radionuklid Aktivnost (TBq)
Am-241 0,06
Am-241/Be-9* 0,06
Cf-252 0,02
Cm-244 0,05
Co-60 0,03
Cs-137 0,10
Gd-153 1,00
Ir-192 0,08
Pm-147 40,0
Pu-238 0,06
Pu-239/Be-9* 0,06
Ra-226 0,04
Se-75 0,20
Sr-90 (Y-90) 1,00
Tm-170 20,0
Yb-169 0,30

*Podana je aktivnost radionuklidov sevalcev alfa.

Raven aktivnosti radionuklidov, ki v zgornji tabeli niso navedeni, je enaka vrednosti D, določeni v publikaciji Mednarodne 
agencije za atomsko energijo »Dangerous quantities of radioactive material (D-values)« (EPR-D-VALUES 2006).

Tabela 5: Vrednosti aktivnosti (Bq), nad katerimi je treba vire obravnavati kot nevarne vire sevanja 
kategorij 1, 2 in 3

Radionuklid
Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3

1000 x D 10 x D D
Aktivnost (Bq) Aktivnost (Bq) Aktivnost (Bq)

Am-241 6 x 1013 6 x 1011 6 x 1010

Am-241/Be 6 x 1013 6 x 1011 6 x 1010

Au-198* 2 x 1014 2 x 1012 2 x 1011

Cd-109* 2 x 1016 2 x 1014 2 x 1013

Cf-252 2 x 1013 2 x 1011 2 x 1010

Cm-244 5 x 1013 5 x 1011 5 x 1010

Co-57* 7 x 1014 7 x 1012 7 x 1011

Co-60 3 x 1013 3 x 1011 3 x 1010

Cs-137 1 x 1014 1 x 1012 1 x 1011

Fe-55* 8 x 1017 8 x 1015 8 x 1014

Gd-153 1 x 1015 1 x 1013 1 x 1012

Ge-68* 7 x 1014 7 x 1012 7 x 1011

I-131* 2 x 1014 2 x 1012 2 x 1011

Ir-192 8 x 1013 8 x 1011 8 x 1010

Mo-99* 3 x 1014 3 x 1012 3 x 1011

Ni-63* 6 x 1016 6 x 1014 6 x 1013

Pd-103* 9 x 1016 9 x 1014 9 x 1013

Pm-147 4 x 1016 4 x 1014 4 x 1013

Po-210* 6 x 1013 6 x 1011 6 x 1010

Pu-238 6 x 1013 6 x 1011 6 x 1010

Pu-239a/Be 6 x 1013 6 x 1011 6 x 1010

Ra-226 4 x 1013 4 x 1011 4 x 1010

Ru-106 (Rh-106)* 3 x 1014 3 x 1012 3 x 1011

Se-75 2 x 1014 2 x 1012 2 x 1011

Sr-90 (Y-90) 1 x 1015 1 x 1013 1 x 1012

Tc-99m* 7 x 1014 7 x 1012 7 x 1011

Tl-204* 2 x 1016 2 x 1014 2 x 1013

Tm-170 2 x 1016 2 x 1014 2 x 1013

Yb-169 3 x 1014 3 x 1012 3 x 1011

* Radionuklidi, za katere je zelo majhna verjetnost, da bi imeli v praksi tako visoke aktivnosti, da bi se uvrstili v kategorijo 1, 
2 ali 3. 
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Razvrščanje temelji na aktivnosti vira D, ki pod določenimi nenadzorovanimi pogoji lahko povzroči hude deterministične 
učinke. 

Pri aktivnostih, ki za večkrat presegajo vrednosti aktivnosti kategorije 3, je treba upoštevati možnost nenadzorovane jedrske 
cepitve (kritičnost). 

Če je več virov tesno skupaj, kot na primer v isti napravi ali istem prostoru, pristojni upravni organ določi kategorijo vira glede 
na njihovo skupno aktivnost. 

Tabela 6: Količine jedrskih snovi za prevažanje 
Jedrska snov Količina
osiromašeni uran 350 kg
torij 200 kg
naravni uran 100 kg
nizko obogateni uran 1 kg
visoko obogateni uran 5 g
plutonij 5 g

V primeru različnih jedrskih snovi je treba upoštevati vsoto kvocientov med dejansko količino posamezne snovi in vrednostmi, 
navedenimi v drugem stolpcu te tabele. Dovoljenje za prevažanje jedrskih snovi ni potrebno, če je vsota teh kvocientov manjša od 1.
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361. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike 
za leto 2017

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

U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z inte-
griranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem 
besedilu: IAKS) ter navzkrižno skladnostjo za izvajanje:

1. Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifika-
cijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa 
in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o 
spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja 
živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000/ES);

2. Uredbe 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) št. 1782/2003 in direktiv 
92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8), 
razveljavljene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali 
in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju 
zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 
31. 3. 2016, str. 1);

3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/248 z dne 
17. decembra 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s po-
močjo Unije za dobavo in razdeljevanje sadja in zelenjave, 
proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave ter banan v okviru 
sheme šolskega sadja in zelenjave ter o okvirni in dokončni do-
ločitvi navedene pomoči (UL L št. 46 z dne 23. 2. 2016, str. 8), 
razveljavljene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/40 z 
dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri 
oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami 
in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11);

4. 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 Evrop-
skem 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) 2016/2135 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2016 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb 
o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali 
jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo 
(UL L št. 338 z dne 13. 12. 2016, str. 34), (v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 1303/2013/EU);

5. 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 Delegira-

no uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o 
spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, 
str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

6. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. december 2013 o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sve-
ta (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 Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o 
odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka 
člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in 
ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, 
ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zve-
zi z neposrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

7. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za nepo-
sredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru 
skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z 
dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o 
odstopanju od Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne 
vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto 
zahtevka 2017 (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 19), (v na-
daljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);

8. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
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 Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/40 z 
dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri 
oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami 
in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11);

9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega 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), zadnjič spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1393 z dne 
4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropske-
ga 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. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 640/2014/EU);

10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evrop-
skega 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 spremenjene 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);

11. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z 
dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
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št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izved-
bene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov 
razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključeva-
nju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe 
(UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5);

12. 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 admini-
strativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja 
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izved-
bene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 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 225, 
z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
809/2014/EU);

13. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in 
ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, 
varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 
18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Delegirane 
uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačil-
nimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potr-
ditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 27 z dne 
3. 2. 2015, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 907/2014);

14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 
z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pla-
čilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, 
potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in pre-
glednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1786 
z dne 7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja po-
deželja (UL L št. 273, z dne 8. 10. 2016, str. 31).

(2) IAKS se v skladu s 67. in četrtim odstavkom 72. člena 
Uredbe 1306/2014/ES uporablja za:

– sheme neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja sheme 
neposrednih plačil;

– ukrepe iz predpisa, ki ureja ukrepe 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 
(v nadaljnjem besedilu: predpis, ki ureja ukrepe KOPOP, EK 
in OMD);

– ukrep dobrobit živali iz predpisa, ki ureja dobrobit živali 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 v letu 2017 (v nadaljnjem besedilu: predpis, ki ureja 
ukrep dobrobit živali).

(3) Posamezni elementi IAKS iz 68. člena Uredbe 
1306/2013/ES se v skladu s 67. členom Uredbe 1306/2013/ES 
uporabljajo za:

– uveljavljanje ukrepa o izvajanju naložbe v osnovna sred-
stva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020;

– uveljavljanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2014–2020;

– spremljanje izpolnjevanja obveznosti iz predpisa, ki 
ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja za ob-

dobje 2007–2013 za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva 
in ukrep mladi prevzemniki kmetij za obveznosti, ki še vedno 
potekajo;

– uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vinogradni-
ških površin iz predpisa, ki ureja izvajanje podpornega pro-
grama v vinskem sektorju, v skladu z 61. členom Uredbe 
1306/2013/ES;

– vračila neupravičenih plačil zneskov pomoči Evropske 
unije pri razdeljevanju sadja in zelenjave otrokom v šolah iz 
predpisa, ki ureja ureditev sheme šolskega sadja in zelenjave;

– ukrepe kmetijske politike iz predpisa, ki ureja finančne 
pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanašajo 
na posamezna kmetijska gospodarstva;

– državne pomoči s področja kmetijstva;
– preverjanje izpolnjevanja pogojev za dopolnilne dejav-

nosti iz predpisa, ki ureja dopolnilne dejavnosti.
(4) V predpisih, ki urejajo ukrepe iz prejšnjega od-

stavka, se določi, kateri elementi IAKS iz 68. člena Uredbe 
1306/2013/ES in v kolikšnem obsegu se uporabijo pri posa-
meznem ukrepu.

2. člen
(pomen izrazov)

V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. poljina je strnjena površina posamezne kmetijske ra-

stline ali mešanice kmetijskih rastlin na GERK-ih z naslednji-
mi vrstami rabe: 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni, 
1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1131 – začasno 
travinje in 1190 – rastlinjak;

2. kmetijska parcela pomeni kmetijsko parcelo iz točke (a) 
četrtega odstavka 67. člena Uredbe 1306/2013/EU;

3. trajno travinje je trajno travinje iz 11. točke 2. člena 
Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 
13/15, 30/15, 103/15, 36/16 in 84/16), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba o shemah neposrednih plačil);

4. trave ali druge zelene krmne rastline so trave ali druge 
zelene krmne rastline iz 14. točke 2. člena Uredbe o shemah 
neposrednih plačil;

5. potencialno upravičena žival za ukrep podpora za rejo 
govedi je bik ali vol, ki doseže starost več kot devet mesecev v 
obdobju od 1. novembra 2016 do vključno 31. oktobra 2017 in 
je na dan 1. januarja 2017 mlajši od treh let. Žival, za katero se 
pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev, 
določenih v predpisu, ki ureja sheme neposrednih plačil, in 
se za neizpolnjevanje teh pogojev uporabi zmanjšanje plačil, 
nedodelitev podpore ali dodatna kazen iz 31. člena Uredbe 
640/2014/EU, se od te ugotovitve naprej ne šteje za potencial-
no upravičeno žival;

6. glavni posevek je kmetijska rastlina, ki je na kmetijski 
površini pretežni del obdobja, določenega za izpolnjevanje 
diverzifikacije kmetijskih rastlin iz predpisa, ki ureja sheme 
neposrednih plačil;

7. upravičenec do shem pomoči oziroma ukrepov je do-
ločen v predpisih, navedenih v drugem in tretjem odstavku 
prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).

3. člen
(pristojni organi in odbor za spremljanje)

(1) Akreditirana plačilna agencija iz prvega odstavka 
7. člena Uredbe 1306/2013/EU, ki je pristojna za izvajanje 
IAKS in navzkrižne skladnosti, je Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
agencija).

(2) Certifikacijski organ iz prvega odstavka 9. člena Ured-
be 1306/2013/EU je Urad Republike Slovenije.

(3) Organ upravljanja PRP 2014–2020 iz drugega odstav-
ka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(4) Odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe 
1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja po-
deželja Republike Slovenije.
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4. člen
(upravičenec)

(1) Upravičenec mora imeti v registru kmetijskih gospo-
darstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) prijavljene vse kmetijske 
površine, ki jih ima v uporabi v Republiki Sloveniji.

(2) Vse spremembe kmetijskih površin iz prejšnjega od-
stavka mora upravičenec sporočiti v RKG najpozneje en dan 
pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge iz 8. člena te 
uredbe. Podatki v RKG o prijavljenih kmetijskih površinah mo-
rajo ustrezati dejanskemu stanju v naravi.

(3) Upravičenec mora pri izpolnjevanju vlog za pomoč in 
zahtevkov za plačilo uporabljati identifikacijsko številko kmetij-
skega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID).

(4) Posamezen upravičenec lahko vloži zbirno vlogo iz 
8. člena te uredbe le za eno kmetijsko gospodarstvo.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko agrar-
na skupnost, ki je nosilec več KMG – planin oziroma KMG 
– skupnih pašnikov, vloži zbirno vlogo iz 8. člena te uredbe, 
ločeno za vsako posamezno kmetijsko gospodarstvo. Zbirne 
vloge istega upravičenca se v nadaljnji obdelavi obravnavajo 
kot ena zbirna vloga.

(6) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena lah-
ko upravičenec, ki je nosilec enega kmetijskega gospodarstva 
in ene ali več KMG – planin, ki so v njegovi lasti ali lasti članov 
kmetije, ali ima za celotno planino ali planine pravico uporabe 
zemljišč, vloži zbirno vlogo iz 8. člena te uredbe, ločeno za 
kmetijsko gospodarstvo in ločeno za KMG – planino. V nadaljnji 
obdelavi se zbirne vloge istega upravičenca obravnavajo kot 
ena zbirna vloga.

(7) Agencija nakazuje sredstva za ukrepe kmetijske politike 
iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe upravičen-
cu na en transakcijski račun, ki ga upravičenec po spletnem 
programu E-kmetija sporoči agenciji v skladu s 35. členom Za-
kona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) 
in v skladu z navodili, ki jih agencija objavi na svoji spletni strani.

(8) Podatke o upravičencih in sredstvih, ki jih posamezen 
upravičenec prejme v zadevnem proračunskem letu, agen-
cija objavi na svoji spletni strani v skladu s 111. in 112. čle-
nom Uredbe 1306/2013/EU, v skladu s 113. členom Uredbe 
1306/2013/EU pa upravičence v zbirni vlogi seznani z objavo 
podatkov in njihovimi pravicami v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov.

(9) V skladu s točko (a) prvega odstavka 112. člena Ured-
be 1306/2013/EU se, kadar je znesek plačila iz tretjega odstav-
ka 44. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, ki ga prejme 
posamezen upravičenec v zadevnem proračunskem letu, enak 
ali manjši od 1.050 eurov, namesto imena upravičenca objavi 
koda, ki je petmestna neponovljiva številka.

5. člen
(identifikacijski sistem za kmetijske parcele)

(1) Identifikacijski sistem za kmetijske parcele iz 70. člena 
Uredbe 1306/2013/EU deluje na ravni bloka, ki je referenčna 
parcela v sistemu IAKS. Glede na vrsto dejanske rabe se bloki 
delijo na GERK-e.

(2) V vlogah za pomoč oziroma zahtevkih za plačilo iz te 
uredbe se navede identifikacijska oznaka bloka, za posamezen 
GERK pa GERK-PID, domače ime GERK-a in vrsta dejanske 
rabe.

(3) V vlogah za pomoč oziroma zahtevkih za plačilo se 
podatki o površinah kmetijskih parcel in površinah kmetijskih 
rastlin navedejo v arih.

(4) Površina GERK-a ali del površine GERK-a z vrsto 
rabe 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni ali 1131 – zača-
sno travinje, na kateri so na zbirni vlogi iz 8. člena te uredbe 
že šesto zaporedno leto kot glavni posevek prijavljene trave 
ali druge zelene krmne rastline, se, razen v primeru prekinitve 
štetja zaporednih let prijav trav ali drugih zelenih krmnih rastlin, 
določenem v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodar-

stev, pri obravnavi vlog in zahtevkov upošteva kot površina z 
vrsto rabe 1300 – trajni travnik. Upravičenec je o teh spremem-
bah obveščen na geoprostorskem obrazcu iz 3. točke prvega 
odstavka 11. člena te uredbe.

(5) Spremembe iz prejšnjega odstavka, ugotovljene za 
prijavljene površine predhodnega leta, agencija posreduje mini-
strstvu, ki te spremembe vpiše v RKG po uradni dolžnosti pred 
rokom za uporabo podatkov v vnaprej pripravljenih obrazcih iz 
drugega odstavka 9. člena te uredbe.

6. člen
(splošna načela v zvezi s kmetijskimi površinami in okoljsko 

občutljivim trajnim travinjem)
(1) Za izvajanje 72. člena Uredbe 1306/2013/EU je naj-

manjša velikost kmetijske parcele, za katero se lahko vloži 
vloga za posamezno shemo neposrednih plačil na površino, 
0,1 hektarja.

(2) Za določitev upravičenih površin za GERK z vrsto rabe 
1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi se 
uporablja sorazmerni sistem iz 10. člena Uredbe 640/2014/EU 
in predpisa, ki ureja RKG.

(3) Površina avtohtonih in tradicionalnih sort sadnih ra-
stlin, vinske trte, hmelja in oljk za operacijo Ohranjanje rastlin-
skih genskih virov, ki jim grozi genska erozija, iz predpisa, ki 
ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, se določi glede na delež 
površine, ki ga zasedajo sadike avtohtonih in tradicionalnih sort 
sadnih rastlin v sadovnjaku, vinske trte v vinogradu, hmelja v 
hmeljišču in oljk v oljčniku.

(4) Kmetijska površina, ki leži v sosednji državi in je v 
RKG vpisana kot del kmetijskega gospodarstva, se pri obrav-
navi vlog in zahtevkov upošteva pri izračunu obtežbe za ukrep 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: 
ukrep KOPOP) in ukrep ekološko kmetovanje (v nadaljnjem 
besedilu: ukrep EK) ter pri izračunu letnega vnosa dušika iz 
7. člena te uredbe, če leži v neposredni bližini kmetijskega 
gospodarstva in če upravičenec priloži izjavo, da za to površino 
ne uveljavlja pomoči v sosednji državi.

(5) Agencija na podlagi upravnih pregledov za GERK 
ali del GERK-a iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ki leži 
znotraj območja okoljsko občutljivega trajnega travinja, ter za 
površine trajnega travinja iz tretje alineje tretjega odstavka 
21. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil pred začetkom 
obdelave tal za rastno sezono 2017/2018 na svoji spletni strani 
(http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/) ob-
javi, da je GERK ali del GERK-a okoljsko občutljivo trajno travi-
nje (v nadaljnjem besedilu: okoljsko občutljivo trajno travinje). 
Dostop do podatkov je mogoč z navedbo KMG-MID.

(6) Razlika površine ugotovljenega poligona okoljsko 
občutljivega trajnega travinja za leto 2017 glede na poligon 
okoljsko občutljivega trajnega travinja za leto 2016 je lahko do 
vključno 0,1 hektarja.

(7) Pri določitvi upravičene površine za aktiviranje in izpla-
čilo plačilnih pravic iz 11. člena Uredbe o shemah neposrednih 
plačil se za upravne preveritve površin, prijavljenih v zbirni vlogi 
v skladu z 11. členom te uredbe, in upravne preveritve površin, 
ki jih ima zadevni upravičenec vpisane v RKG na dan 31. maj 
2017, upošteva pozicijska toleranca v vrednosti enega metra. 
Če je pozicijsko ujemanje zunaj vrednosti enega metra, velja 
kot upravičena površina dejansko ugotovljena površina.

7. člen
(letni vnos dušika iz živinskih gnojil)

(1) Za ukrepe kmetijske politike iz drugega in tretjega 
odstavka 1. člena te uredbe se za posamezno kmetijsko gospo-
darstvo letni vnos dušika na hektar kmetijskih površin izračuna 
tako, da se za vsako vrsto rejnih živali število živali posamezne 
kategorije pomnoži z letno količino dušika v živinskih gnojilih iz 
predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz 
kmetijskih virov, zmnožki pa se seštejejo in delijo z ugotovljeno 
kmetijsko površino iz zbirne vloge iz prvega odstavka 11. člena 
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te uredbe. Za kmetijsko gospodarstvo, za katero upravičenec 
v tekočem letu oddaja ali nabavlja živinska gnojila, se pri izra-
čunu letnega vnosa dušika upoštevajo tudi podatki o količini 
oddanih in prejetih živinskih gnojil iz Obrazca za oddajo in pre-
jem živinskih gnojil iz prvega odstavka 11. člena te uredbe ter 
vsebnost dušika v teh gnojil iz predpisa, ki ureja varstvo voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

(2) Pri izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil iz 
prejšnjega odstavka se za govedo upošteva povprečno število 
živali posameznih kategorij. Podatke o številu govedi agencija 
prevzame iz centralnega registra govedi (v nadaljnjem besedi-
lu: CRG) po stanju na dan 1. februar 2017 in na štiri naključno 
izbrane datume, ki jih določi in objavi na svoji spletni strani ne 
prej kakor dva tedna po njihovi določitvi. Za druge rejne živali 
agencija prevzame podatke o njihovem številu na dan 1. febru-
ar 2017 iz evidence rejnih živali, določene v predpisu, ki določa 
evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v na-
daljnjem besedilu: evidenca rejnih živali). Za prašiče pitance in 
perutnino, ki se redijo v turnusih, se pri izračunu letnega vnosa 
dušika upoštevajo podatki o povprečnem številu živali v turnusu 
in skupno število dni vseh turnusov iz evidence rejnih živali.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za KMG 
– planina oziroma KMG – skupni pašnik pri izračunu letnega 
vnosa dušika iz živinskih gnojil upoštevajo podatki o številu 
živali in številu dni, ko so živali na paši, iz Zapisnika o prigonu 
živali na pašo na planino ali skupni pašnik.

(4) Ne glede na določbe drugega in prejšnjega odstavka 
tega člena se za kmetijsko gospodarstvo in KMG – planina ozi-
roma KMG – skupni pašnik, za katero je izveden pregled rejnih 
živali na kraju samem, pri računanju povprečnega števila živali 
upošteva tudi ugotovitve kontrolorja o številu živali posame-
znih kategorij goveda, številu drugih rejnih živali, povprečnem 
številu živali v turnusu in skupnem številu dni vseh turnusov.

(5) Če upravičenec za del leta premesti svoje živali na 
pašo na KMG – planina ali KMG – skupni pašnik, se količina 
letnega vnosa dušika na njegovem kmetijskem gospodarstvu 
zmanjša za količino, ki jo te živali prispevajo k izračunu letnega 
vnosa dušika za KMG – planina ali KMG – skupni pašnik.

II. VLOGE, ZAHTEVKI IN PRILOGE

8. člen
(zbirna vloga)

(1) Zbirna vloga zajema:
– vloge za pomoč za sheme neposrednih plačil,
– vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve 

iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačilih,
– zahtevke za plačilo za ukrepe iz predpisa, ki ureja ukre-

pe KOPOP, EK in OMD,
– zahtevke za plačilo za ukrep dobrobit živali iz predpisa, 

ki ureja dobrobit živali,
– priloge zbirne vloge in
– dokazila.
(2) V skladu s poenostavitvami postopkov iz 11. člena 

Uredbe 809/2014/ES upravičenec ali njegov pooblaščenec iz 
četrtega odstavka tega člena zbirno vlogo iz prejšnjega odstav-
ka in spremembe zbirne vloge iz 13. člena te uredbe ali umik 
zbirne vloge ali posameznih vlog, zahtevkov ali prilog, dokazil 
in izjav iz 14. člena te uredbe pošilja agenciji po elektronski 
poti. Zbirno vlogo izpolnjuje elektronsko in jo pošlje agenciji v 
elektronski obliki, podpisano z varnim elektronskim podpisom s 
kvalificiranim potrdilom. Priloge in dokazila upravičenec predlo-
ži kot skenogram ali jih pošlje prek ponudnika poštnih storitev.

(3) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev 
zbirne vloge iz prvega odstavka tega člena agencija vzpo-
stavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.
si, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za 
elektronsko vložitev iz četrtega odstavka tega člena z uporabo 
varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom prijavi 
v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, 

ki se nanašajo na njegovo kmetijsko gospodarstvo in so po-
trebni za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vključno z 
varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, in 
vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki mu izda potrdilo 
o uspešni vložitvi in priloži izpolnjeno izjavo pooblaščenca v 
skladu s 30.a členom ZKme-1.

(4) Pooblaščenec za elektronsko izpolnjevanje in elek-
tronsko vložitev zbirne vloge je lahko le oseba, zaposlena v 
javni službi za kmetijsko svetovanje, ki je opravila izobraževa-
nje za ukrepe kmetijske politike za leto 2017.

(5) S podpisom na zbirni vlogi ali posameznem zahtevku 
upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa 
opisnih podatkov in pravilnost morebitnega grafičnega vnosa.

(6) Za ukrepe kmetijske politike se za leto 2017 upošte-
vajo naslednji podatki, ki jih agencija na stanje en dan pred 
elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge prenese iz RKG v 
svoj informacijski sistem v skladu s poenostavitvami postopkov 
iz drugega odstavka 11. člena Uredbe 809/2014/EU:

– o blokih in GERK-ih,
– o avtohtonih in tradicionalnih sortah sadnih rastlin, vin-

ske trte, hmelja in oljk,
– o sadnih vrstah in številu sadnih dreves ali grmov na 

hektar,
– o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omeje-

nimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: 
OMD),

– o podrobnejši razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v gor-
ska območja iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD,

– o točkah kmetijskega gospodarstva v OMD in
– o vključenosti GERK-ov v OMD.
(7) Za Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo iz 

15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo 
podatki iz CRG na stanje en dan pred vnosom tega zahtevka. 
Na zahtevek se iz CRG lahko prenese žival, ki je na dan vnosa 
zahtevka na zadevnem kmetijskem gospodarstvu in zanjo nista 
javljena odhod iz zadevnega kmetijskega gospodarstva niti 
prihod na drugo kmetijsko gospodarstvo.

(8) Za Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica iz 
16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo po-
datki o staležu rejnih živali na dan 1. februar 2017 iz centralne-
ga registra drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD) in v primeru 
prihoda živali na kmetijsko gospodarstvo od vključno 2. febru-
arja 2017 do datuma vnosa zahtevka tudi podatek o številki 
spremnega lista in številu živali navedenih na spremnem listu, 
s katerim je prihod živali na zadevno kmetijsko gospodarstvo 
priglašen v CRD, najpozneje do datuma vnosa zahtevka.

(9) Pri izpolnjevanju geoprostorskega obrazca iz 3. točke 
prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporablja Šifrant vrst 
oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči, ki je objavljen na 
spletni strani agencije in ministrstva.

(10) Kmetijska površina, ki se glede na določbo iz prvega 
odstavka 12. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil ne upo-
rablja predvsem za kmetijsko dejavnost, se na zbirno vlogo prijavi 
pod šifro »000 – ni v uporabi« iz Šifranta iz prejšnjega odstavka in 
Priloge 6 iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.

(11) Šifra kmetijske rastline »405 – mešana raba« iz Ši-
franta iz devetega odstavka tega člena se uporabi za strnjeno 
kmetijsko površino, na kateri je mešana raba poljščin in vsaj 
ene izmed naslednjih skupin kmetijskih rastlin: zelenjadnic, 
dišavnic ali zdravilnih zelišč in posamezna izmed navedenih 
skupin kmetijskih rastlin ter poljščin ne presega 0,1 hektarja.

9. člen
(vnaprej pripravljen obrazec)

(1) Vnaprej pripravljen obrazec vključuje podatke iz RKG, 
registra naravnih vrednot, o vodovarstvenih območjih, obmo-
čju NATURA 2000, okoljsko občutljivem trajnem travinju in 
ekološko pomembnih območjih, na katerih je omejitev ali pre-
poved paše za ukrep dobrobit živali. Namenjen je seznanitvi 
upravičencev iz drugega odstavka tega člena s podatki, ki jih 
potrebujejo pri vnosu zbirne vloge.
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(2) Agencija pred rokom za vložitev zbirne vloge za upra-
vičence, ki so v letu 2016 oddali zbirne vloge, pripravi in 
na svoji spletni strani objavi vnaprej pripravljene obrazce, ki 
vključujejo stanje podatkov iz RKG na dan 22. januar 2017 
in informacije o preseku GERK-a s posameznimi evidencami 
iz prejšnjega odstavka. Grafični prikaz podatkov o kmetijskih 
površinah je omogočen prek grafičnega vmesnika na spletni 
strani agencije. Dostop do podatkov, objavljenih na spletu, je 
mogoč z navedbo KMG-MID.

(3) Vnaprej pripravljen obrazec vključuje:
1. podatke o kmetijskem gospodarstvu:
– vrsta kmetijskega gospodarstva,
– razvrstitev v OMD,
– točke kmetijskega gospodarstva v OMD,
– podrobnejša razvrstitev v gorsko območje,
– razvrstitev kmetijskega gospodarstva na podlagi Elabo-

rata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v 
Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003;

2. KMG-MID;
3. podatke o kmetijskih površinah:
– blok-ID,
– največja upravičena površina bloka,
– GERK-PID,
– domače ime GERK-a,
– vrsta dejanske rabe GERK-a,
– največja upravičena površina GERK-a,
– največja upravičena površina za plačilo za območja z 

naravnimi omejitvami iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih 
plačil;

4. podatke, ki se nanašajo na del ali celoten GERK in 
so pomembni za izpolnjevanje določenih zahtev navzkrižne 
skladnosti:

– o povprečnem nagibu GERK-a, če je ta večji od 20 od-
stotkov,

– o naravnih vrednotah iz registra naravnih vrednot, ki se 
v skladu s predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost, štejejo za 
krajinske značilnosti na posameznem GERK-u (NV_17),

– o vodovarstvenih območjih (VVO_VSA_17),
– o območju NATURA 2000 – ptice (NATURA – ptice_15),
– o območju NATURA 2000 – habitati (NATURA – habi-

tati_15);
5. podatek, da je površina GERK-a delno ali v celoti okolj-

sko občutljivo trajno travinje (status OOTT_16);
6. podatek, da je GERK delno ali v celoti znotraj območja 

okoljsko občutljivega trajnega travinja (območje OOTT_17);
7. podatek, da je bila pri pregledih za ukrepe leta 2016 na 

določenem GERK-u ali delu GERK-a ugotovljena sprememba 
ali preoranje okoljsko občutljivega trajnega travinja (kršitev 
statusa OOTT_16);

8. podatek, da je GERK znotraj naslednjih ekološko po-
membnih območij, na katerih je omejitev ali prepoved paše za 
ukrep dobrobit živali iz predpisa, ki ureja dobrobit živali:

– ekološko pomembna območja posebnih traviščnih ha-
bitatov, kjer paša ni dovoljena do 30. junija (DZ_omejitev_
pase_HAB),

– ekološko pomembna območja posebnih traviščnih ha-
bitatov metuljev, kjer paša ni dovoljena med 15. junijem in 
15. septembrom (DZ_omejitev_pase_MET),

– ekološko pomembna območja, kjer je paša prepoveda-
na (DZ_prepoved_pase_17);

9. podatek o dolžini mejic kmetijskega gospodarstva iz 
evidence mejic (MEJ_17) iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, 
EK in OMD (v nadaljnjem besedilu: evidenca mejic), za kate-
re lahko upravičenec v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe 
KOPOP, EK in OMD, uveljavlja Zahtevek za operacijo Ohra-
njanje mejic iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe.

(4) Podatki o kmetijskih površinah iz 3. točke prejšnjega 
odstavka vključujejo ugotovljene površine za ukrepe iz leta 2016.

(5) Če so podatki v RKG neusklajeni glede na pogoje 
za vpis podatkov v RKG, je na vnaprej pripravljenem obrazcu 
navedena tudi informacija o neusklajenosti.

(6) Izpolnjevanja zbirne vloge ni mogoče začeti, če so 
podatki v RKG neusklajeni in če v skladu s četrtim odstavkom 
5. člena ZKme-1 ni določen namestnik. Neusklajene podatke iz 
prejšnjega odstavka upravičenec uredi na pristojni upravni eno-
ti vsaj en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.

10. člen
(rok za vložitev zbirne vloge)

(1) Upravičenci od 27. februarja do 6. maja 2017 na agen-
cijo vložijo zbirno vlogo, če:

– uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz 
drugega odstavka 1. člena te uredbe,

– uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz 
tretjega odstavka 1. člena te uredbe,

– so zavezanci za navzkrižno skladnost iz predpisa, ki 
ureja navzkrižno skladnost, ker so prejemniki podpore za pre-
strukturiranje in preusmeritev vinogradov,

– dajejo v promet živinska gnojila kmetijskim gospodar-
stvom v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred one-
snaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

– so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur v skladu 
s 35. členom te uredbe,

– bodo postali člani organizacije proizvajalcev v sektorju 
zelenjave v skladu s predpisom o priznavanju organizacije 
proizvajalcev ali

– so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu s pred-
pisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti: predelava primarnih kmetijskih pridel-
kov, prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij ter turizem 
na kmetiji, ki je gostinska dejavnost.

(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega od-
stavka upravičencem, ki imajo v uporabi do enega hektarja 
kmetijskih površin in vzrejajo samo čebele ter uveljavljajo le 
ukrepe iz nacionalnega programa za čebelarstvo, ni treba 
vložiti zbirne vloge.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena 
upravičencem, ki uveljavljajo ukrepe iz tretjega odstavka 1. čle-
na te uredbe, ni treba vložiti zbirne vloge, če je v predpisih, ki 
urejajo te ukrepe, določeno, da se za preverjanje pogojev za 
upravičenost posameznega ukrepa uporabijo podatki iz RKG 
ali drugih evidenc.

(4) Upravičenec, ki uveljavlja ukrep KOPOP oziroma 
ukrep EK iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, 
mora imeti pred začetkom vnosa zbirne vloge izdelan program 
aktivnosti v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in 
OMD, in v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja 
in svetovanja iz PRP 2014–2020.

(5) Upravičenec, ki prvič vstopa v kontrolo ekološkega 
kmetovanja iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, 
in vloži zbirno vlogo iz prvega odstavka tega člena, mora imeti 
najpozneje do 20. decembra 2017 izdelan individualni načrt 
preusmeritve kmetijskega gospodarstva iz konvencionalne v 
ekološko pridelavo v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe pre-
nosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.

(6) Ne glede na rok za vložitev zbirne vloge iz prvega od-
stavka tega člena lahko upravičenec na agencijo vloži Obrazec 
za oddajo in prejem živinskih gnojil iz 2. točke prvega odstavka 
11. člena te uredbe najpozneje do 15. decembra 2017.

(7) Ne glede na rok za vložitev zbirne vloge iz prvega 
odstavka tega člena mora upravičenec, ki odda Zahtevek za 
operacijo dobrobit živali – drobnica iz 16. točke prvega od-
stavka 11. člena te uredbe, zbirno vlogo in ta zahtevek vložiti 
najpozneje do 5. maja 2017.

11. člen
(vsebina zbirne vloge)

(1) Zbirno vlogo sestavljajo:
1. Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, izjave, 

soglasja in navedbe ter podatki o nosilcu kmetijskega gospo-
darstva;
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2. Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil;
3. Geoprostorski obrazec za vloge in zahtevke na površi-

no (v nadaljnjem besedilu: geoprostorski obrazec), ki vključuje:
a) za glavne posevke:
– prijavo vseh upravičenih površin in kmetijskih rastlin v 

skladu s šifrantom iz devetega odstavka 8. člena te uredbe,
– vlogo za izplačilo podpore za strna žita,
– vlogo za izplačilo podpore za beljakovinske rastline,
– vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice,
– prijavo kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik za zagotavlja-

nje površin z ekološkim pomenom,
– zahtevke za plačila na površino za naslednje ukrepe: 

KOPOP, EK in plačila območjem z naravnimi ali drugimi poseb-
nimi omejitvami (v nadaljnjem besedilu: ukrep OMD);

b) za naknadne neprezimne posevke:
– zahtevke za neprezimne posevke za nekatere operacije 

oziroma zahteve ukrepa KOPOP,
– prijavo naknadnih posevkov in podsevkov trave za za-

gotavljanje površin z ekološkim pomenom;
c) za naknadne prezimne posevke:
– zahtevke za prezimne posevke za nekatere operacije 

oziroma zahteve ukrepa KOPOP,
– prijavo naknadnih posevkov in podsevkov trave za za-

gotavljanje površin z ekološkim pomenom;
4. Zahtevek za operacijo ukrepa KOPOP Ohranjanje me-

jic;
5. Vloga za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne re-

zerve;
6. Vloga za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic in vloga 

za izplačilo plačila za zeleno komponento;
7. Vloga za izplačilo plačila za območja z naravnimi ome-

jitvami;
8. Vloga za izplačilo plačila za mlade kmete;
9. Vloga za izplačilo podpore za mleko v gorskih obmo-

čjih;
10. Vloga za izplačilo podpore za rejo govedi;
11. Vloga za izplačilo plačila za male kmete;
12. Vloga za izstop iz sheme za male kmete;
13. Zahtevek za operacijo ukrepa KOPOP Reja lokalnih 

pasem, ki jim grozi prenehanje reje;
14. Zahtevek za operacijo dobrobit živali – prašiči;
15. Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo;
16. Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica;
17. Zahtevek za ukrep EK – plačilo za ekološko čebe-

larjenje.
(2) Prijava vseh kmetijskih površin, kmetijskih rastlin in 

vlog ter zahtevkov na površino iz 3. točke prejšnjega odstavka 
se vnaša grafično prek vmesnika, ki temelji na geografskem 
informacijskem sistemu.

(3) Obvezne sestavine zbirne vloge so podatki iz 
1. in 2. točke prvega odstavka tega člena ter, če ima kmetijsko 
gospodarstvo kmetijske površine, prijava vseh upravičenih po-
vršin in kmetijskih rastlin iz prve alineje 3. točke pod a) prvega 
odstavka tega člena. Predložitev Obrazca za oddajo in prejem 
živinskih gnojil je obvezna, če upravičenec oddaja oziroma 
prejema živinska gnojila.

(4) Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil iz 2. toč-
ke prvega odstavka tega člena vloži upravičenec, ki oddaja 
oziroma prejema živinska gnojila, prejemnik živinskih gnojil pa 
s podpisom računalniškega izpisa tega obrazca potrdi prejem 
živinskih gnojil. Podatki s tega obrazca se upoštevajo pri izpol-
njevanju pogojev za posamezne ukrepe kmetijske politike za 
upravičenca, ki oddaja živinska gnojila, in za upravičenca, ki je 
prejemnik živinskih gnojil.

(5) Če upravičenec na geoprostorskem obrazcu iz četrte 
alineje 3. točke pod a) prvega odstavka tega člena za kmetij-
sko rastlino prijavi zelenjadnico, navede zelenjadnico, ki se v 
skladu s 6. točko 2. člena te uredbe šteje za glavni posevek.

(6) Vloga za izplačilo podpore za rejo govedi iz 10. točke 
prvega odstavka tega člena se vloži v skladu s četrtim odstav-
kom 21. člena Uredbe 809/2014/EU z uporabo podatkov iz CRG.

(7) Na geoprostorskem obrazcu iz 3. točke prvega od-
stavka tega člena upravičenec grafično in numerično prijavi:

1. glavne posevke, ki jih poseje ali posadi jeseni leta 2016 
ali spomladi leta 2017;

2. naknadne neprezimne posevke, ki jih poseje ali posadi 
za glavnim posevkom in jih uveljavlja:

– za površino z ekološkim pomenom,
– za zahteve za ukrep KOPOP, POZ_POD: Setev rastlin 

za podor (zeleno gnojenje), POZ_NEP: Neprezimni medonosni 
posevki, POZ_KONZ: Konzervirajoča obdelava tal, VOD_NEP: 
Neprezimni medonosni posevki, VOD_POD: Setev rastlin za 
podor (zeleno gnojenje) in GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in 
tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ali

– za podsevek ali dosevek, ki se šteje kot kolobarni člen 
za DKOS 6 iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost;

3. naknadne prezimne posevke, ki jih poseje ali posadi za 
glavnim posevkom ali za naknadnim neprezimnim posevkom 
in jih uveljavlja:

– za površino z ekološkim pomenom,
– za zahteve za ukrep KOPOP POZ_ZEL: Ozelenitev 

njivskih površin, POZ_KONZ: Konzervirajoča obdelava tal, 
VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin in GEN_SOR: Pridelava 
avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ali

– za podsevek ali dosevek, ki se šteje kot kolobarni člen 
za DKOS 6 iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.

(8) Na Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica iz 
16. točke prvega odstavka tega člena upravičenec lahko prijavi 
živali, ki ob oddaji zahtevka izpolnjujejo pogoje za dodelitev 
plačila iz predpisa, ki ureja ukrep dobrobit živali.

12. člen
(priloge zbirne vloge in vloga za prenos plačilnih pravic)

(1) Podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovo-
ljenja za pridelavo konoplje iz točke (b) in (c) sedmega odstav-
ka 17. člena Uredbe 809/2014/EU se ne prilaga k zbirni vlogi, 
temveč jih ministrstvo pošlje agenciji najpozneje do 30. junija 
2017.

(2) Uradnih etiket na embalaži semena konoplje se ne pri-
laga k zbirni vlogi, upravičenec jih skupaj z vlogo za pridobitev 
dovoljenja za pridelavo konoplje pošlje ministrstvu, ki jih potrdi 
z žigom in vrne upravičencu skupaj z odločbo o dovoljenju za 
pridelavo konoplje.

(3) Podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovo-
ljenja za pridelavo vrtnega maka se ne prilaga k zbirni vlogi, 
temveč jih ministrstvo pošlje agenciji najpozneje do 31. julija 
2017.

(4) Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni 
pašnik upravičenec pošlje agenciji najpozneje do 30. junija 
2017, če uveljavlja ukrep KOPOP za operacijo Planinska paša, 
določeno v predpisu, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.

(5) Izjavo o številu pastirjev na planini upravičenec pošlje 
agenciji najpozneje do 30. junija 2017, če za KMG – planina 
uveljavlja zahtevo KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem, 
določeno v predpisu, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.

(6) Podatki z obrazca Zapisnik o prigonu živali na pašo 
na planino ali skupni pašnik se v skladu z Odločbo Komisije 
2001/672/ES z dne 20. avgusta 2001 o določitvi posebnih 
pravil za premike govedi na poletno pašo v gorskih območjih 
(UL L št. 235 z dne 4. 9. 2001, str. 23), zadnjič spremenjeno s 
Sklepom Komisije z dne 25. maja 2010 o spremembi Odločbe 
Komisije 2001/672/ES glede obdobij premikov govedi na po-
letno pašo v gorskih območjih (UL L št. 127 z dne 26. 5. 2010, 
str. 19), uporabijo za sporočanje podatkov o premiku govedi v 
skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo govedi. 
Upravičenec mora en izvod tega obrazca poslati pooblaščeni 
veterinarski organizaciji najpozneje v 15 dneh po prigonu živali 
na pašo.

(7) Upravičenec, ki je v letu 2016 na določenih površinah 
kmetijskega gospodarstva uveljavljal ukrepe KOPOP oziroma 
EK, določene v predpisu, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, 
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v letu 2017 pa je izvedel zmanjšanje ali spremembo lokacije ali 
prenos teh površin na drugega upravičenca, vloži kot prilogo 
zbirne vloge obrazec: Zmanjšanje ali prenos površin, vključenih 
v ukrep KOPOP oziroma EK v predhodnem letu, za leto 2017.

(8) Upravičenec, ki uveljavlja KOPOP zahteve HML_NIZI, 
POZ_NIZI, TRZ_I_NIZI oziroma TRZ_II_NIZI: gnojenje z or-
ganskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak, sočasno z zbirno vlogo 
odda tudi obrazec Opredelitev načina reje za potrebe izvajanja 
zahtev z obveznostjo gnojenja z organskimi gnojili z nizkimi 
izpusti v zrak v okviru ukrepa KOPOP.

(9) Upravičenec, ki na geoprostorskem obrazcu prijavi 
kmetijsko rastlino »200 – trave za pridelavo semena«, za 
namen iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe pošlje agenciji 
najpozneje do 31. avgusta 2017 kopijo Zapisnika o strokovni 
kontroli semenskega posevka, ki ga izda organ za potrjevanje 
semenskih posevkov v skladu s predpisom, ki ureja semenski 
material kmetijskih rastlin.

(10) Če upravičenec iz prejšnjega odstavka agenciji ne 
pošlje kopije Zapisnika o strokovni kontroli semenskega po-
sevka, se pri obravnavi geoprostorskega obrazca namesto 
kmetijske rastline »200 – trave za pridelavo semena« upošteva 
»201 – trave«.

(11) Upravičenec, ki prenaša plačilne pravice v skladu 
s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, elektronsko 
izpolni Vlogo za prenos plačilnih pravic, prevzemnik plačilnih 
pravic pa s podpisom računalniškega izpisa te vloge potrdi do-
govor o prenosu plačilnih pravic. Upravičenec podpisano vlogo 
pošlje agenciji prek ponudnika poštnih storitev.

(12) Upravičenec, ki na obrazcu Osnovni podatki o kme-
tijskem gospodarstvu, izjave, soglasja in navedbe ter podatki o 
nosilcu kmetijskega gospodarstva iz 1. točke prvega odstavka 
11. člena izjavi, da je vključen na seznam nekmetijskih podjetij 
ali dejavnosti, priloži k navedenemu obrazcu izpolnjeno in 
podpisano Prilogo: Dokazila o kmetijski dejavnosti v primeru 
uvrščenosti na seznam nekmetijskih dejavnosti ali podjetij.

(13) Upravičenec posreduje REK1 obrazec najpozneje do 
31. maja 2017, če uveljavlja izpolnjevanje pogojev za uporabo 
podatkov o plačah, povezanih s kmetijsko dejavnostjo, vključno 
z davki in socialnimi prispevki, povezanimi z zaposlitvijo, za na-
men petodstotnega znižanja izplačila plačilnih pravic v skladu s 
7. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil.

13. člen
(spremembe zbirne vloge)

(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vlaganje 
iz 10. člena te uredbe upravičenec sporoči agenciji najpozneje 
do 31. maja 2017 v skladu s 15. členom Uredbe 809/2014/EU.

(2) Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka mora upra-
vičenec v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in 
OMD, sporočiti spremembo kmetijske rastline po oddaji zbirne 
vloge če:

– spremenjena kmetijska rastlina vpliva na višino plačila 
za ukrep EK;

– se pri obvezni zahtevi operacije Poljedelstvo in zelenja-
darstvo POZ_KOL: petletni kolobar, izbirni zahtevi operacije 
Poljedelstvo in zelenjadarstvo POZ_ZEL: ozelenitev njivskih 
površin ali obvezni zahtevi operacije Vodni viri VOD_ZEL: 
ozelenitev njivskih površin poseje druga kmetijska rastlina, kot 
je navedena na zbirni vlogi;

– se pri zahtevi operacije Ohranjanje rastlinskih genskih 
virov, ki jim grozi genska erozija GEN_SOR: pridelava avtoh-
tonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin in GEN_SEME: 
pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih 
sort kmetijskih rastlin poseje druga kmetijska rastlina iz priloge 
12 iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, kot je 
navedena na zbirni vlogi.

(3) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena mora 
upravičenec sporočiti spremembo kmetijske rastline po oddaji 
zbirne vloge, če spremenjena kmetijska rastlina vpliva na izpol-
njevanje pogojev za zeleno komponento iz predpisa, ki ureja 
sheme neposrednih plačil.

(4) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena mora 
upravičenec nemudoma sporočiti vsako spremembo kmetijske 
rastline po oddaji zbirne vloge, če gre za konopljo ali vrtni mak. 
Spremembo kmetijske rastline mora vedno nemudoma sporo-
čiti, tudi kadar katero koli drugo kmetijsko rastlino nadomesti s 
konopljo ali vrtnim makom.

(5) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena in če 
upravičenec po oddaji zbirne vloge v skladu s predpisom, ki 
ureja sheme neposrednih plačil, spremeni lokacijo naknadnih 
posevkov in podsevkov trave za zagotavljanje površin z ekolo-
škim pomenom iz druge alineje pod b) in druge alineje pod c) 
3. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, to spremembo 
lokacije sporoči agenciji najpozneje do 15. septembra 2017.

(6) Upravičenec lahko do roka iz prejšnjega odstavka in 
v skladu s četrtim odstavkom 14. člena Uredbe 809/2014/EU 
spremeni kmetijsko rastlino, ki se upošteva pri izpolnjevanju 
obveznosti zelene komponente in je prijavljena na zbirni vlogi 
iz 11. člena te uredbe.

14. člen
(umik vlog, zahtevkov in izjav)

(1) Umik vlog za pomoč, vlog za podporo, zahtevkov za 
plačilo in drugih izjav se izvede v skladu s 3. členom Uredbe 
809/2014/EU na način iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.

(2) Za potencialno upravičeno žival iz 5. točke 2. člena 
te uredbe se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Ured-
be 809/2014/EU priglasitev premika bika ali vola, ki zapusti 
kmetijsko gospodarstvo v obdobju obvezne reje, v CRG šteje 
kot pisni umik vloge za posamezno žival, razen priglasitev 
premikov v obdobju obvezne reje na KMG – planina, na KMG 
– skupni pašnik, na sejem ali razstavo, ki se v skladu s predpi-
som, ki ureja sheme neposrednih plačil, štejejo kot del obdobja 
obvezne reje.

(3) Izstop iz sheme za male kmete za ukrepe leta 2018 
upravičenec sporoči do 3. januarja 2018 na obrazcu Vloga za 
izstop iz sheme za male kmete.

(4) Za govedo, prijavljeno na Zahtevku za operacijo do-
brobit živali – govedo iz 15. točke prvega odstavka 11. člena 
te uredbe, se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena in prvim 
odstavkom 3. člena Uredbe 809/2014/EU priglasitev premika 
govedi v CRG v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in 
registracijo govedi, šteje kot pisni umik zahtevka za zadevno 
govedo, razen priglasitev premikov na KMG – planino, na KMG 
– skupni pašnik, na drugo gospodarstvo znotraj zadevnega 
kmetijskega gospodarstva ter na sejem ali razstavo, ki se v 
skladu s predpisom, ki ureja ukrep dobrobit živali, štejejo kot 
del obdobja paše.

(5) V primeru premika govedi iz prejšnjega odstavka na-
domestitev govedi v skladu z drugim odstavkom 30. člena 
Uredbe 640/2014/EU ni dovoljena.

(6) Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin iz 
drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/ES in naravnih 
okoliščin iz 32. člena Uredbe 640/2014/EU mora upravičenec 
za govedo, prijavljeno na Zahtevku za operacijo dobrobit živali 
– govedo iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, ki 
ostane na kmetijskem gospodarstvu in za katero za več kot 
10 dni prekine obdobje paše, določeno v predpisu, ki ureja 
dobrobit živali, v sedmih dneh izvesti umik zahtevka na način 
iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.

(7) Za drobnico, prijavljeno na Zahtevku za operacijo do-
brobit živali – drobnica iz 16. točke prvega odstavka 11. člena 
te uredbe, nadomestitev drobnice v skladu z drugim odstavkom 
30. člena Uredbe 640/2014/EU ni dovoljena.

15. člen
(javna služba za kmetijsko svetovanje)

(1) Če upravičenec zbirno vlogo vlaga po pooblaščencu 
iz četrtega odstavka 8. člena te uredbe so stroški izpolnitve in 
vložitve zbirne vloge, ki jih upravičenec plača izvajalcu javne 
službe za kmetijsko svetovanje, 15,70 eura na vsakih začetih 
30 minut vnosa.
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(2) Oseba, zaposlena v javni službi za kmetijsko svetova-
nje, ima za opravljanje nalog iz te uredbe in nalog, določenih 
v predpisih iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, 
možnost vpogleda v:

1. podatke iz RKG;
2. podatke iz evidence o finančnih pomočeh za tekoče in 

predhodna leta (podatke iz zbirnih vlog);
3. podatke o realizirani oddaji in neposredni prodaji mleka 

iz evidence o mlečnih kvotah;
4. podatke iz CRG;
5. podatke iz CRD;
6. podatke iz centralnega registra prašičev (v nadaljnjem 

besedilu: CRPš);
7. podatke iz centralnega registra kopitarjev (v nadaljnjem 

besedilu: CRK);
8. evidence, ki se uporabljajo za preverjanje navzkrižne 

skladnosti ter ukrepov KOPOP, EK in OMD;
9. podatke zemljiškega katastra in zemljiškokatastrski 

prikaz, ortofoto in dejansko rabo iz evidence dejanske rabe 
kmetijskih in gozdnih zemljišč.

III. SISTEMI KONTROL

1. Splošno

16. člen
(klavzula o izogibanju)

V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU agencija 
ne odobri vlog za pomoč in zahtevkov za plačilo iz drugega in 
tretjega odstavka 1. člena te uredbe, če ugotovi, da je upravi-
čenec ustvaril umetne pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev 
plačil za ukrepe, tako ustvarjeni ukrepi pa niso v skladu s cilji, 
ki jih določajo ukrepi iz drugega in tretjega odstavka 1. člena 
te uredbe.

17. člen
(pregledi)

(1) Agencija v skladu z akreditacijskimi merili, določeni-
mi v Prilogi I Uredbe 907/2014/EU, za posamezna kmetijska 
gospodarstva, za katera je bil v tekočem letu izveden pregled 
na kraju samem, opravi pregled zaradi preverjanja ustreznosti 
izvedenih kontrol na kraju samem (v nadaljnjem besedilu: 
superkontrola). Zaradi preverjanja dela kontrolorjev se s su-
perkontrolo delno ali v celoti ponovijo že opravljeni pregledi na 
kraju samem ali pa se superkontrola izvede sočasno s pregle-
dom na kraju samem.

(2) Če agencija pri upravnih pregledih ali pregledih na 
kraju samem v skladu s 24. členom Uredbe 809/2014/EU pri 
upravičencu, ki uveljavlja ukrep KOPOP v kombinaciji z ukre-
pom EK, ugotovi nepravilnosti ali kršitve v skladu s predpisi, 
ki urejajo ekološko kmetovanje, o tem obvesti organizacijo za 
kontrolo in certificiranje v ekološkem kmetovanju, pri kateri je 
upravičenec v tekočem letu vključen v kontrolo.

(3) Če agencija pri pregledih na kraju samem v zvezi z 
vlogami za pomoč za sheme pomoči na površino in zahtevki 
za plačilo za ukrepe podpore na površino v skladu s 37. in 
38. členom Uredbe 809/2014/EU pri upravičencu, ki uveljavlja 
ukrep EK, ugotovi čezmerno prijavo površin iz 19. člena Uredbe 
640/2014/EU ali neprijavo vseh površin iz 16. člena Uredbe 
640/2014/EU, o tem obvesti organizacijo za kontrolo in certi-
ficiranje v ekološkem kmetovanju, pri kateri je upravičenec v 
tekočem letu vključen v kontrolo.

(4) Vloge za pomoč in zahtevki za plačila se zavrnejo, če 
upravičenec ali njegov pooblaščenec prepreči izvedbo pregle-
da na kraju samem, zlasti tako, da ne dovoli ali ne omogoči 
pregleda.

(5) Če agencija pri upravnih pregledih zahtevkov za ope-
racijo Ohranjanje mejic iz 4. točke prvega odstavka 11. člena 
te uredbe ugotovi, da se zahtevki dveh ali več upravičencev na 
posamezni mejici podvajajo, te upravičence pozove, da predlo-

žijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za operacijo Ohranjanje 
mejic iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, oziroma 
da odpravijo podvajanja.

(6) Če upravičenci po pozivu iz prejšnjega odstavka ne 
odpravijo podvajanj, če ne predložijo dokazil ali če na podlagi 
priloženih dokazil ni mogoče ugotoviti, kdo je upravičen do 
ukrepa, agencija zahtevke iz prejšnjega odstavka zavrne.

2. Upravni pregledi

18. člen
(upravni pregledi)

Agencija izvaja upravne preglede v skladu z 28. in 29. čle-
nom Uredbe 809/2014/EU, pri čemer je navzkrižno preverjanje 
avtomatizirano z uporabo računalniških sredstev, tako da se 
podatki iz vlog in zahtevkov preverjajo glede na podatke iz po-
datkovnih zbirk ministrstva in drugih državnih organov, in sicer:

1. podatki o kmetijskih površinah in trajnih nasadih se 
preverjajo s podatki o blokih in GERK-ih iz RKG;

2. glavna dejavnost se za upravičenca preverja glede 
na Poslovni register Slovenije za namen tretje alineje tretjega 
odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;

3. izpolnjevanje pogojev za dodelitev plačilnih pravic iz 
nacionalne rezerve iz tretje alineje drugega odstavka in prve 
alineje petega odstavka 14. člena Uredbe o shemah nepo-
srednih plačil se preverja s podatki iz registra plačilnih pravic, 
vzpostavljenega na podlagi Pravilnika o podrobnejših podatkih 
registra plačilnih pravic (Uradni list RS, št. 45/10 in 2/15);

4. izpolnjevanje pogojev za aktiviranje in izplačilo plačilnih 
pravic v skladu z 11. členom Uredbe o shemah neposrednih 
plačil se preverja s podatki iz registra plačilnih pravic, vzposta-
vljenega na podlagi 7. člena Uredbe 640/2014/EU;

5. izpolnjevanje pogojev za uporabo podatkov o plačah, 
povezanih s kmetijsko dejavnostjo, vključno z davki in social-
nimi prispevki, povezanimi z zaposlitvijo, za namen petodsto-
tnega znižanja izplačila plačilnih pravic v skladu s 7. členom 
Uredbe o shemah neposrednih plačil, se preverja s podatki Fi-
nančne uprave Republike Slovenije na podlagi davčnih številk 
ter imena in priimka zaposlenih, ki jih upravičenec posreduje 
do 31. maja 2017;

6. pri vlogah za izplačila plačil za mlade kmete se starost 
upravičenca v primeru kmetije preverja glede na podatke o 
datumu rojstva iz EMŠO iz RKG in v primeru pravnih oseb 
starost fizične osebe, ki se šteje za mladega kmeta v skladu s 
predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil;

7. pri vlogah za izplačila plačil za mlade kmete in pri 
vlogah za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve se 
kmetijska dejavnost za fizične osebe preverja s podatki Poslov-
nega registra Slovenije;

8. podatki iz vlog za izplačilo plačila za zeleno komponen-
to se preverjajo s podatki iz geoprostorskega obrazca iz 3. toč-
ke prvega odstavka 11. člena te uredbe, s podatki o okolj-
sko občutljivem trajnem travinju (status OOTT_17), z območji 
okoljsko občutljivega trajnega travinja (območja OOTT_17), s 
podatki o ugotovljenih spremembah ali preoravanju okoljsko 
občutljivega trajnega travinja, ugotovljenih pri pregledih za 
ukrepe leta 2016 (kršitev statusa OOTT_16), ter za GERK-e z 
rabo 1211 – vinograd, zasajene na podlagi dovoljenja za obno-
vo vinograda, ki je bilo izdano pred 31. majem 2015, v skladu 
s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina;

9. podatki iz vlog za izplačila podpor za mleko v gorskih 
območjih se preverjajo glede na dokončne odločbe za podporo 
za mleko v gorskih območjih za leto 2016 in glede na izpolnje-
vanje splošnih pogojev za upravičenost do shem neposrednih 
plačil iz 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;

10. podatki iz vlog za izplačilo podpor za rejo govedi se 
preverjajo glede na podatke, ki jih agencija prevzame iz CRG 
na dan 1. december 2017. Spremembe podatkov v CRG po 
1. decembru 2017 se za ukrep za leto 2017 ne upoštevajo, 
razen če sprememba vpliva na neizpolnjevanje pogojev za 
zadevni ukrep;
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11. podatki iz zahtevkov za ukrep OMD se preverjajo 
glede na podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev iz Ela-
borata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo 
v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003, podatke o 
vključenosti GERK-ov v OMD in podatke o točkah kmetijskega 
gospodarstva v OMD iz RKG v skladu s predpisom, ki ureja 
razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD;

12. podatki za posamezne zahteve ali operacije ukrepa 
KOPOP se preverjajo glede na podatke iz naslednjih evidenc 
iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD:

a) grafične evidence strmin (S50_16),
b) evidence območij grbinastih travnikov (GRB_15),
c) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB1_01_06_16),
č) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB1_10_06_16),
d) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB1_30_06_16),
e) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB2_15),
f) evidence ekološko pomembnih območij traviščnih habi-

tatov metuljev (MET1_16),
g) evidence ekološko pomembnih območij traviščnih ha-

bitatov metuljev (MET2_15),
h) evidence območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih 

travnikov (VTR1_15),
i) evidence območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih 

travnikov (VTR2_15),
j) evidence ekološko pomembnih območij steljnikov 

(STE1_15),
k) evidence ekološko pomembnih območij steljnikov 

(STE2_15),
l) evidence najožjih vodovarstvenih območij – državni nivo 

(VVO_I_DR_17),
m) evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih 

voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja 
voda, ki vključuje območje Dravske kotline (NUV_D_15),

n) evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih 
voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja 
voda, ki vključuje druga območja (NUV_O_15),

o) evidence območja pojavljanja medveda in volka 
(MV1_15) za zahtevo KRA_OGRM: Varovanje črede z visoki-
mi premičnimi varovalnimi elektromrežami iz predpisa, ki ureja 
ukrepe KOPOP, EK in OMD,

p) evidence območja pojavljanja medveda in volka 
(MV2_15) za zahtevi KRA_VARPA: Varovanje črede ob priso-
tnosti pastirja in KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi 
psi iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD,

r) evidence mejic (MEJ_17) za operacijo Ohranjanje me-
jic,

s) podatke o dobaviteljih semenskega materiala kmetij-
skih rastlin iz registra iz predpisa, ki ureja semenski material 
kmetijskih rastlin;

13. podatki iz zahtevkov za ukrep KOPOP za operacijo 
Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, se preverjajo:

a) za govedo s podatki iz CRG, razen pasme, ki se pre-
verja s podatki iz izvorne rodovniške knjige, ki jo vodi druga 
priznana organizacija v govedoreji v skladu z zakonom, ki ureja 
živinorejo,

b) za drobnico s podatki iz izvorne rodovniške knjige in 
rodovniške knjige, ki jo vodi druga priznana organizacija pri reji 
drobnice v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo,

c) za prašiče s podatki iz izvorne rodovniške knjige in 
rodovniške knjige, ki jo vodi druga priznana organizacija v 
prašičereji v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo,

č) za konje s podatki iz CRK, razen pasme, ki se preverja 
s podatki iz izvorne rodovniške knjige, ki jo vodi priznana rejska 
organizacija in druga priznana rejska organizacija v konjereji v 
skladu z zakonom, ki ureja živinorejo,

d) za kokoši s podatki iz registra oziroma evidence pore-
kla, ki ju vodi priznana rejska organizacija v skladu z zakonom, 
ki ureja živinorejo;

14. podatki iz zahtevkov za ukrep KOPOP za operacijo 
Poljedelstvo in zelenjadarstvo se preverjajo glede na podatke 
o zasnovi kolobarja iz programa aktivnosti iz predpisa, ki ureja 
ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020;

15. podatki iz zahtevkov za ukrepa KOPOP in EK se 
preverjajo glede na podatke o usposabljanju upravičencev iz 
evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetij-
stva in razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: evidenca o 
izobraževanju) ter uporabljeni storitvi svetovanja iz predpisa, ki 
ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020;

16. podatki iz zahtevkov za ukrep EK se preverjajo glede 
na: podatke o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma 
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil in podatke o šte-
vilu čebeljih družin iz evidence pridelovalcev in predelovalcev 
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil, podatke o izdelanih 
načrtih preusmeritve kmetijskih gospodarstev iz konvencional-
ne v ekološko pridelavo iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa 
znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, podatke o dobaviteljih 
semenskega materiala kmetijskih rastlin iz registra iz predpisa, 
ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;

17. podatki iz zahtevkov za ukrep dobrobit živali – prašiči 
se preverjajo glede na podatke iz CRPš in podatke o usposa-
bljanju upravičencev iz evidence o izobraževanju;

18. podatki iz zahtevkov za ukrep dobrobit živali – govedo 
se preverjajo glede na podatke iz:

a) CRG, vključno s premiki govedi prijavljenih na zahtev-
kih na KMG – planina oziroma KMG – skupni pašnik,

b) evidence o izobraževanju in
c) ekološko pomembnih območij iz priloge 4 predpisa, 

ki ureja dobrobit živali (DZ_omejitev_pase_HAB, DZ_omeji-
tev_pase_MET in DZ_prepoved_pase_17);

19. podatki iz zahtevkov za operacijo dobrobit živali – 
drobnica se preverjajo glede na podatke:

a) iz CRD,
b) iz evidence o izobraževanju in
c) o ekološko pomembnih območjih iz priloge 4 predpisa, 

ki ureja dobrobit živali (DZ_omejitev_pase_HAB, DZ_omeji-
tev_pase_MET in DZ_prepoved_pase_17);

20. podatki iz okoljevarstvenega dovoljenja se preverjajo 
za uporabnike komposta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni 
proizvod, iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih 
odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

21. podatki iz zahtevkov, če je tako določeno v predpisih 
iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, se preverjajo 
glede na evidenco o finančnih podporah in ugotovitve inšpek-
cijskega nadzora RKG;

22. ime in priimek, enotna matična številka (EMŠO), davč-
na številka ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva in 
članov kmetije se preverjajo glede na podatke iz RKG;

23. podatki o poslovnih subjektih se preverjajo glede na 
podatke iz poslovnega registra Slovenije.

3. Pregledi na kraju samem

19. člen
(pregledi na kraju samem za površine)

(1) Pregledi na kraju samem za ukrepe kmetijske politike 
na površino iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se izvajajo 
v skladu s 30. do 32. členom in 34. do 41. členom Uredbe 
809/2014/EU ter v skladu z določbami predpisa, ki ureja RKG.

(2) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem na GERK-u, 
ki ima glede na prijavo v RKG največjo upravičeno površino 
enako grafični površini, ugotovi dejansko rabo 1800 – kmetijsko 
zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, se ta poligon obravnava 
kot GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi neupravi-
čenimi značilnostmi, razen kadar je ugotovljeno, da je znotraj 
prijavljenega GERK-a z vrsto rabe 1300 – trajni travnik dovoljen 
obseg dejanske rabe 1800- kmetijsko zemljišče, poraslo z goz-
dnim drevjem iz predpisa, ki ureja RKG.

(3) Pri pregledu na kraju samem kontrolor ne sme opre-
deliti površine v prahi, če praha za to površino ni bila prijavljena 
na zbirni vlogi.
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20. člen
(pregledi na kraju samem za živali)

(1) Pregledi na kraju samem za živali se izvajajo v skladu 
s 33. členom in 42. do 43. členom Uredbe 809/2014/EU za 
namene, določene v:

– Uredbi Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003 
o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 
Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, 
ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in regi-
stracijo govedi (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 9), zadnjič 
spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1034/2010 z dne 
15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2003 o 
pregledih glede zahtev za identifikacijo in registracijo goveda 
(UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 7);

– Uredbi Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. okto-
bra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede 
najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z iden-
tifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne 12. 10. 
2006, str. 3), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1033/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1505/2006 glede letnih poročil držav članic o rezultatih 
pregledov, opravljenih v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc 
in koz (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 5);

– predpisu, ki ureja sheme neposrednih plačil;
– predpisu, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD;
– predpisu, ki ureja ukrep dobrobit živali;
– predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost.
(2) Pri uporabi zmanjšanj, zavrnitev, ukinitev in kazni v 

skladu s 5. in 6. členom Uredbe 809/2014/EU se pri izračunu 
plačil za ukrepe kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena 
te uredbe upoštevajo tudi podatki o nadzoru, ki ga opravijo 
uradni veterinarji organa, pristojnega za veterinarstvo, in po-
datki o nadzoru, ki ga opravi Inšpektorat Republike Slovenije 
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem 
besedilu: IRSKGLR).

(3) Pregledi na kraju samem za ukrep podpora za rejo 
govedi iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, se v 
skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka 42. člena 
Uredbe 809/2014/EU razporedijo v obdobju od 1. januarja 2017 
do 30. novembra 2017.

(4) V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1616 
z dne 8. septembra 2016 o odstopanju od Uredbe (EU) 
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede more-
bitne revizije ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju 
mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka 2017 (UL L št. 242 
z dne 9. 9. 2016, str. 19) se pregledi na kraju samem za po-
goje upravičenosti za podporo za mleko v gorskih območjih iz 
predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, ne izvajajo, razen 
upravnih pregledov za splošne pogoje iz 6. člena Uredbe o 
shemah neposrednih plačil.

21. člen
(stopnja kontrole)

(1) Agencija stopnjo kontrole za ukrepe kmetijske politike 
iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi v skladu s 30. 
do 33. členom Uredbe 809/2014/EU ter v skladu z določbami 
tega člena.

(2) Kontrolni vzorec za preglede na kraju samem zajema 
vsaj:

– 20 odstotkov površin s konopljo v skladu s šestim od-
stavkom 36. člena Uredbe 809/2014/EU;

– pet odstotkov upravičencev, ki vlagajo zahtevke za 
operacijo dobrobit živali – prašiči;

– pet odstotkov upravičencev, ki vlagajo zahtevke za 
operacijo dobrobit živali – govedo, in

– pet odstotkov upravičencev, ki vlagajo zahtevke za 
operacijo dobrobit živali – drobnica.

(3) V zvezi z dodatno stopnjo kontrole za preglede na 
kraju samem z namenom spremljanja upravičencev, za katere 
je bil v predhodnem letu uporabljen drugi odstavek 19a.  člena 

Uredbe 640/2014/EU, se upošteva drugi odstavek 33a. člena 
Uredbe 809/2014/EU.

22. člen
(pregledi z daljinskim zaznavanjem)

(1) Agencija izvede del pregledov na kraju samem z daljin-
skim zaznavanjem v skladu s 40. členom Uredbe 809/2014/EU.

(2) Pregled z daljinskim zaznavanjem vključuje fotointer-
pretacijo prijavljenih vlog in zahtevkov na ortofotih, narejenih 
iz satelitskih ali letalskih posnetkov, posnetih leta 2017 za 
ugotavljanje vrste dejanske rabe, vrste kmetijskih rastlin in 
merjenja površin.

(3) Če s fotointerpretacijo ni mogoče nedvoumno potrditi 
pravilnosti prijav dejanske rabe, vrste kmetijske rastline ali 
površine vlog oziroma zahtevkov za posamezno kmetijsko 
parcelo, je treba opraviti hiter terenski ogled, ki je v skladu s 
Smernicami Evropske komisije za kontrole na kraju samem in 
meritve površin za leto 2017 sestavni del pregleda z daljinskim 
zaznavanjem. Kontrolor o izvedbi hitrega terenskega ogleda 
ne obvešča upravičenca in lahko opravi ogled brez njegove 
navzočnosti.

23. člen
(poročilo o kontroli)

(1) Kontrolor poročilo o kontroli za pregled na kraju sa-
mem za ukrepe na površino pripravi v skladu z 41. členom 
Uredbe 809/2014/EU, za sheme pomoči za živali in ukrepe 
podpore na žival pa v skladu s 43. členom Uredbe 809/2014/EU 
in določbami tega člena.

(2) Pri pregledih z daljinskim zaznavanjem iz prejšnjega 
člena, pri katerih niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti 
oziroma ni bila ugotovljena neustrezno prijavljena dejanska 
raba GERK-a in če se ugotovitve superkontrole z daljinskim 
zaznavanjem ne razlikujejo od ugotovitev pregledov z daljin-
skim zaznavanjem, podpis upravičenca v poročilu o kontroli 
v skladu z drugim odstavkom 41. člena Uredbe 809/2014/EU 
ni potreben.

(3) Če je po pregledu na kraju samem ponovno opravljen 
pregled ali superkontrola na kraju samem za preveritev izpol-
njevanja pogojev za posamezen ukrep kmetijske politike iz 
drugega odstavka 1. člena te uredbe, se v skladu s pogoji za 
posamezen ukrep upoštevajo ugotovitve iz poročil o kontrolah 
za vse izvedene preglede. Ne glede na določbe prejšnjega 
stavka se pri pregledu površine in vrste dejanske rabe bloka 
ali GERK-a upošteva ugotovitev zadnjega izvedenega pregleda 
za posamezno površino, razen če je upravičenec k zadnjemu 
poročilu o kontroli vložil pripombe glede ugotovitve površine 
oziroma vrste dejanske rabe GERK-a. V tem primeru se preso-
jajo vsa poročila o kontrolah za vse izvedene preglede.

(4) Če je po pregledu na kraju samem ponovno opravljen 
pregled ali pa superkontrola na kraju samem za preverjanje 
izpolnjevanja pravil o navzkrižni skladnosti, se v skladu z zah-
tevami navzkrižne skladnosti upoštevajo ugotovitve iz poročil 
o kontrolah za vse izvedene preglede.

(5) Če agencija pri pregledu na kraju samem za operacijo 
Ohranjanje mejic iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in 
OMD, ugotovi neskladje med prijavljeno in ugotovljeno dolžino 
mejice, to navede v poročilo o kontroli in podatek o ugotovljeni 
dolžini mejice posreduje Zavodu Republike Slovenije za var-
stvo narave, ki podatek uporabi pri vzdrževanju evidence mejic.

24. člen
(preverjanje konoplje na kraju samem)

Preverjanje konoplje se izvaja v skladu s 45. členom 
Uredbe 809/2014/EU. Inšpektor IRSKGLR v skladu s to uredbo 
in predpisom, ki določa pogoje za pridobitev dovoljenja za goje-
nje konoplje in maka, opravi inšpekcijski pregled ter ugotovitve 
preverjanja za konopljo predloži ministrstvu in agenciji, ki jih 
upoštevata pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za vlogo za 
pomoč ali zahtevek za plačilo.
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IV. KONTROLNI SISTEM IN KAZNI V ZVEZI Z NAVZKRIŽNO 
SKLADNOSTJO

25. člen
(kontrolni sistem in kazni)

(1) Kontrolni sistem in zmanjšanje ali izključitev plačil v 
zvezi z navzkrižno skladnostjo izvaja agencija v skladu s 65. do 
75. členom Uredbe 809/2014/EU in 37. do 41. členom Uredbe 
640/2014/EU.

(2) Agencija s pristojnimi organi za preverjanje izvajanja 
predpisov, ki se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za nav-
zkrižno skladnost, sklene protokole, na podlagi katerih ji nave-
deni pristojni organi pošljejo podatke o ugotovitvah nadzora.

(3) Agencija pri določanju znižanj in izključitev zaradi 
neizpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti upošteva tudi 
podatke o ugotovitvah nadzora iz prejšnjega odstavka.

(4) Vse ugotovitve neskladnosti v zvezi s pravili navzkri-
žne skladnosti, ugotovljene pri kontroli upravičenosti za ukrepe 
kmetijske politike za leto 2017 iz drugega odstavka 1. člena te 
uredbe, z upoštevanjem izjeme iz petega odstavka 26. člena 
te uredbe, se upoštevajo pri odločbah za ukrepe za leto 2017.

26. člen
(kontrola navzkrižne skladnosti)

(1) Agencija izvaja kontrolo navzkrižne skladnosti v skladu 
s prvim odstavkom prejšnjega člena in v skladu s predpisom, ki 
ureja navzkrižno skladnost.

(2) Za kontrolo navzkrižne skladnosti se uporabljajo na-
slednji podatki:

– vodovarstvena območja (VVO_17),
– območje NATURA 2000 – ptice (NATURA – ptice_15),
– območje NATURA 2000 – habitati (NATURA – habita-

ti_15),
– naravne vrednote iz registra naravnih vrednot, ki se v 

skladu s predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost, štejejo za 
krajinske značilnosti,

– iz evidence rejnih živali,
– iz CRG,
– iz CRD,
– iz CRPš,
– iz registra obratov na področju živil iz predpisa, ki ureja 

registracijo in odobritev obratov na področju živil,
– iz registra obratov nosilcev dejavnosti na področju krme 

iz predpisa, ki ureja registracijo in odobritev nosilcev dejavnosti 
na področju krme,

– z Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil,
– iz Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali 

skupni pašnik,
– o kmetijski površini in kmetijskih rastlinah iz geoprostor-

skega obrazca,
– o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih za vnos komposta 

ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni proizvod,
– podatki o nadzoru, ki ga opravi inšpekcija za varno 

hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor ter IRSKGLR.

(3) Kontrola navzkrižne skladnosti za letni vnos dušika 
pri gnojenju z živinskimi gnojili se opravi z upravnimi pregledi, 
določenimi v četrtem odstavku 71. člena Uredbe 809/2014/EU 
za vse upravičence, ki redijo živali, nabavljajo ali oddajajo živin-
ska gnojila, tako da se letni vnos dušika izračuna po postopku 
iz 7. člena te uredbe.

(4) Kontrole navzkrižne skladnosti za pravočasnost pri-
glasitve dogodkov v CRG, CRD in CRPš se opravijo z uprav-
nimi pregledi določenimi v četrtem odstavku 71. člena Uredbe 
809/2014/EU. Pri tem se najmanjše stopnje kontrole za pravo-
časnost priglasitve dogodkov v CRG določijo v skladu z 22. čle-
nom Uredbe 1760/2000/ES, za pravočasnost priglasitve v CRD 
v skladu z 2. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 
11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 
glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi 

z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne 
12. 10. 2006, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1033/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi 
uredbe (ES) št. 1505/2006 glede letnih poročil držav članic o 
rezultatih pregledov, opravljenih v zvezi z identifikacijo in regi-
stracijo ovc in koz (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 5), ter 
za pravočasnost priglasitve v CRPš, v skladu z Direktivo Sveta 
2008/71/ES z dne 15. julija 2008 (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2008, 
str. 31), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2016/429 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih 
boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov 
na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L 
št. 84 z dne 31. 3. 2016, str.1).

(5) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in 
CRPš za leto 2017 se preverja za obdobje od 1. septembra 
2016 do 31. avgusta 2017.

(6) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in 
CRPš za leto 2018 se preverja za obdobje od 1. septembra 
2017 do 31. avgusta 2018.

(7) Podatke o priglasitvah dogodkov v CRG, CRD, CRPŠ 
iz petega odstavka tega člena agencija prevzame iz CRG, CRD 
in CRPš na dan 1. oktober 2017.

V. IZRAČUN POMOČI IN KAZNI

27. člen
(znižanje plačil in kazni)

(1) Pri čezmernih prijavah se uporabijo znižanja plačil, 
nedodelitev pomoči ali podpore na površino, ukinitev plačil, 
kazen in dodatna kazen iz 19., 19a., 21. in 24. do 28. člena 
Uredbe 640/2014/ES ter določbe tega člena.

(2) Če upravičenec vloži vlogo ali zahtevek za kmetijsko 
površino ali za kmetijsko rastlino, pri kateri zadevna vloga ali 
zahtevek ni mogoč, se taka vloga ali zahtevek zavrne in se 
površina, za katero je vložena vloga ali zahtevek, ne šteje kot 
prijavljena površina. Določba tega odstavka se ne uporablja, 
če je to neskladje ugotovljeno s pregledom na kraju samem.

(3) Vloge in zahtevki za kmetijske parcele, ki so manjše 
od površine parcele, določene v prvem odstavku 6. člena te 
uredbe, se zavrnejo in se ta površina parcele ne šteje kot pri-
javljena površina za posamezno skupino rastlin, razen za sku-
pine rastlin iz tretjega odstavka 20. člena in četrtega odstavka 
22. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.

(4) Če je za posamezno kmetijsko parcelo, prijavljeno 
na geoprostorskem obrazcu, ugotovljena površina manjša od 
površine parcele, določene v prvem odstavku 6. člena te ured-
be, se zavrne celotna prijavljena površina kmetijske parcele 
in se za tako zavrnjeno površino uporabijo znižanja plačil, 
nedodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. in 19a. člena Uredbe 
640/2014/EU.

(5) Če upravičenci, ki niso upravičeni do plačil zaradi dvoj-
ne prijave vlog ali zahtevkov na istih površinah, ne umaknejo 
vlog oziroma zahtevkov in površin, prijavljenih na geoprostor-
skem obrazcu, se za zavrnjeno površino uporabijo znižanja 
plačil, nedodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. in 19a. člena 
Uredbe 640/2014/EU.

28. člen
(kazni za proizvodno vezane podpore)

(1) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za 
katero so upravičenci v skladu s predpisom, ki ureja sheme 
neposrednih plačil, vložili vloge za izplačilo proizvodno vezanih 
podpor za strna žita, zelenjadnice ali beljakovinske rastline, pri 
upravnih pregledih ugotovi, da skupna površina, za katero je 
upravičenec vložil posamezen proizvodno vezan ukrep, znaša 
manj od 0,3 hektarja, se zahtevek za posamezno podporo 
zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne 
uporabijo znižanja plačil, nedodelitev plačil ali dodatne kazni iz 
19. člena Uredbe 640/2014/EU.
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(2) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za 
katero so upravičenci v skladu s predpisom, ki ureja sheme 
neposrednih plačila, vložili vloge za izplačilo proizvodno vezane 
podpore za strna žita, zelenjadnice ali beljakovinske rastline, 
pri pregledu na kraju samem ugotovi, da skupna površina, za 
katero upravičenec uveljavlja posamezen ukrep, znaša manj od 
0,3 hektarja, se uporabijo znižanja plačil, nedodelitev plačil ali 
dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.

(3) Če se za vlogo za izplačilo podpore za strna žita, od-
dano v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, 
pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev 
iz prve in pete alineje 28. člena Uredbe o shemah neposrednih 
plačil, se uporabijo znižanja plačil, nedodelitev plačil ali doda-
tne kazni iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.

(4) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, oddano v 
skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, pri pre-
gledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve 
in druge alineje prvega odstavka ter tretjega, petega in šestega 
odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, se 
uporabijo znižanja plačil, nedodelitev plačil ali dodatne kazni iz 
19. člena Uredbe 640/2014/EU.

(5) Če se za vlogo za izplačilo podpore za beljakovinske 
rastline, oddano v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposre-
dnih plačil, pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnju-
je pogojev iz prve in druge alineje 40. člena Uredbe o shemah 
neposrednih plačil, se uporabijo znižanja plačil, nedodelitev 
plačil ali dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.

(6) Če je za potencialno upravičene živali za vlogo za 
izplačilo podpore za rejo govedi pri pregledu na kraju samem 
ugotovljeno, da ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z identifikacijo in 
registracijo iz predpisa, ki ureja identifikacijo in registracijo go-
vedi, se uporabijo znižanja plačil, nedodelitev plačil ali dodatne 
kazni iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.

(7) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za 
katero so upravičenci v skladu s predpisom, ki ureja sheme 
neposrednih plačil, vložili vloge za izplačilo proizvodno vezanih 
podpor za mleko v gorskih območjih, pri upravnih pregledih 
ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje splošnih pogojev za 
upravičenost do shem neposrednih plačil iz 6. člena Uredbe o 
shemah neposrednih plačil, se zahtevek za podporo zavrne in 
se ne uporabijo znižanja plačil, nedodelitev plačil ali dodatne 
kazni iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.

29. člen
(kazni za ukrep dobrobit živali)

(1) Živali prijavljene na Zahtevku za operacijo dobrobit 
živali – govedo iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te ured-
be, za katere se pri upravnem pregledu oziroma pregledu na 
kraju samem ugotovijo neizpolnjevanja v zvezi s sistemom za 
identifikacijo in registracijo govedi iz četrtega odstavka 30. čle-
na Uredbe 640/2014/EU, se štejejo za neugotovljene živali in 
se zanje uporabijo znižanja plačil, nedodelitev plačil ali dodatne 
kazni iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.

(2) Živali prijavljene na Zahtevku za operacijo dobrobit 
živali – drobnica iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te 
uredbe, za katere se pri upravnem pregledu oziroma pregledu 
na kraju samem ugotovijo neizpolnjevanja v zvezi s sistemom 
za identifikacijo in registracijo ovc in koz iz petega odstavka 
30. člena Uredbe 640/2014/EU, se štejejo za neugotovljene 
živali in se zanje uporabijo znižanja plačil, nedodelitev plačil ali 
dodatne kazni iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.

VI. SKUPNE DOLOČBE

30. člen
(višja sila ter izjemne in naravne okoliščine)

(1) Upravičenec primere višje sile ali izjemnih okoliščin 
iz 2. člena Uredbe 1306/2013/EU ali predpisa, ki ureja ukrepe 
KOPOP, EK in OMD, v petnajstih delovnih dneh od datuma, ko 

to lahko stori, pisno sporoči agenciji na obrazcu Sporočanje 
višje sile ali izjemnih okoliščin ter priloži ustrezna dokazila. Tako 
sporočeno višjo silo ali izjemne okoliščine agencija obravnava v 
skladu s 4. členom Uredbe 640/2014/EU in jo smiselno uporabi 
tudi v primerih neizpolnjevanja pravil navzkrižne skladnosti. Na 
obrazcu iz tega odstavka upravičenec sporoča tudi namere za 
odstop od obveznosti za ukrepa KOPOP in EK.

(2) Upravičenec neizpolnitev obveznosti obdobja obvezne 
reje za vloge na žival iz predpisov iz drugega odstavka 1. člena 
te uredbe zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin iz prejšnjega 
odstavka in izločitev ali nadomestitev živali sporoči agenciji 
na obrazcu Obvestilo o izločitvi ali nadomestitvi živali in priloži 
ustrezna dokazila.

(3) Če upravičenec zaradi naravnih okoliščin, določenih 
v 32. členu Uredbe 640/2014/EU, ne more izpolniti zahtev za 
upravičenost ali drugih obveznosti za operacijo ukrepa KOPOP: 
Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (GEN_PAS), 
to pisno sporoči agenciji v desetih delovnih dneh od ugotovitve 
kakršnega koli zmanjšanja števila živali na obrazcu Obvestilo 
o izločitvi ali nadomestitvi živali in priloži ustrezna dokazila.

(4) V primeru pogina živali, ki zaradi naravnih okoliščin, 
določenih v 32. členu Uredbe 640/2014/EU, ne more izpolniti 
obdobja paše za operacijo dobrobit živali – govedo iz predpisa, 
ki ureja dobrobit živali, se sporočanje pogina v CRG šteje kot 
pisno sporočilo agenciji za sporočanje naravne okoliščine v 
skladu s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe 809/2014/EU.

(5) V primeru pogina živali, ki zaradi naravnih okoliščin, 
določenih v 32. členu Uredbe 640/2014/EU, ne more izpolniti 
obdobja paše za operacijo dobrobit živali – drobnica iz predpi-
sa, ki ureja dobrobit živali, upravičenec izvede umik zahtevka 
v skladu s prvim odstavkom 14. člena te uredbe.

(6) Če je na obmejnem območju ob državni meji zaradi 
namestitve tehničnih in drugih sredstev za opravljanje nadzora 
državne meje v skladu z zakonom, ki ureja nadzor državne 
meje, onemogočena redna raba kmetijskih površin, se to šteje 
za primer izjemne okoliščine v skladu z drugim odstavkom 
2. člena Uredbe 1306/2013/EU.

(7) Za upoštevanje roka za javljanje izjemne okoliščine iz 
prvega odstavka tega člena se v primeru iz prejšnjega odstav-
ka, ki se pojavi pred oddajo zbirne vloge iz 11. člena te uredbe, 
šteje, da je bil rok upoštevan, če upravičenec na način iz dru-
gega odstavka 11. člena te uredbe na geoprostorskem obrazcu 
kmetijsko površino, na kateri zaradi opravljanja nalog nadzora 
državne meje redna raba ni mogoča, prijavi kot »333 – tehnično 
ali drugo sredstvo«.

(8) Če se zaradi razlogov iz šestega odstavka tega člena 
raba kmetijskih površin onemogoči šele po oddaji zbirne vlo-
ge, upravičenec primer izjemne okoliščine sporoči na način 
in v roku, kot je določeno v prvem odstavku tega člena. Kot 
datum nastanka izjemne okoliščine navede datum, ko so bila 
nameščena tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora 
državne meje. V rubriko »Zmanjšan obseg na GERK v tekočem 
letu« navede površino, ki je zaradi namestitve tehničnih ali 
drugih sredstev ne more uporabljati.

(9) Agencija v postopku priznavanja izjemne okoliščine 
iz šestega in osmega odstavka tega člena preveri podatke o 
namestitvi tehničnih ali drugih sredstev za opravljanje nadzora 
državne meje pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.

(10) Izjemna okoliščina iz šestega in osmega odstavka 
tega člena se upošteva pri izpolnjevanju zavez za ukrepe iz 
druge alineje drugega odstavka in prve do tretje alineje tre-
tjega odstavka 1. člena te uredbe v skladu z drugim in tretjim 
pododstavkom prvega odstavka 4. člena Uredbe 640/2014/EU.

(11) Izjemna okoliščina iz šestega in osmega odstavka 
tega člena se upošteva pri izpolnjevanju meril za upravičenost 
ali drugih obveznosti za ukrepe iz prve alineje drugega od-
stavka 1. člena te uredbe v skladu s prvim odstavkom 4. člena 
Uredbe 640/2014/EU.

(12) Površina, prijavljena kot »333 – tehnično ali drugo 
sredstvo« iz sedmega odstavka tega člena, se v skladu s 
točko (e) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ne 
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šteje kot kmetijska površina za ukrepe iz drugega in tretjega 
odstavka 1. člena te uredbe.

(13) Površina »333 – tehnično ali drugo sredstvo« se 
vnese grafično na način iz drugega odstavka 11. člena te 
uredbe, pri čemer je največja širina tega poligona pet metrov, 
razen kadar upravičenec izjavi, da je onemogočena redna 
raba kmetijskega zemljišča na večji površini in je to razvidno 
iz grafičnih podlag.

31. člen
(izterjava neupravičeno izplačanih zneskov)

(1) Neupravičeno izplačane zneske mora upravičenec 
vrniti v skladu s 7. členom Uredbe 809/2014/EU ter v skladu s 
prvim in drugim odstavkom 54. člena Uredbe 1306/2013/EU.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek agencija v skladu s točko 
(a) pod (ii) tretjega odstavka 54. člena Uredbe 1306/2013/EU 
za neupravičeno izplačani znesek za posamezen ukrep, ki brez 
obresti ne presega 150 eurov, lahko opusti izterjavo.

(3) Agencija ne izterja neupravičeno dodeljenih pla-
čilnih pravic v skladu s petim odstavkom 23. člena Uredbe 
809/2014/EU, če je njihova vrednost v registru plačilnih pravic 
ob preverjanju 50 eurov ali manj.

32. člen
(prenos kmetijskega gospodarstva)

(1) Obravnava zbirne vloge v primeru prenosa celotnega 
kmetijskega gospodarstva z enega upravičenca (v nadaljnjem 
besedilu: prenosnika) na drugega upravičenca (v nadaljnjem 
besedilu: prevzemnika) se po vložitvi zbirne vloge in preden 
so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči ali podpore, iz-
vede v skladu s prvim do četrtim odstavkom 8. člena Uredbe 
809/2014/EU.

(2) Za sheme neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja she-
me neposrednih plačil, se kot prenos kmetijskega gospodarstva 
šteje tudi sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva, pri 
čemer poteka prenos plačilnih pravic v okviru sheme osnovne-
ga plačila in prenos pravice do vključenosti v shemo za malega 
kmeta ter prenos pravice do podpore za mleko v gorskih ob-
močjih za leto 2017 v skladu s pravili iz Uredbe 1307/2013/EU, 
Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom 
v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o 
spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 
20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2016/141 z dne 30. novembra 2015 o spremem-
bi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb 
o plačilu za mlade kmete in prostovoljni vezani podpori ter o 
odstopanju od člena 53(6) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z dne 4. 2. 2015, str. 2), 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 641/2014 z dne 16. junija 
2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (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. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 74) in 
predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil. Prenos pravice do 
plačila za mlade kmete na prevzemnika ni možen.

(3) Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG 
se v skladu s točko (a) tretjega odstavka 8. člena Uredbe 
809/2014/EU šteje kot obvestilo agenciji o prenosu kmetijskega 
gospodarstva.

(4) Če je prenosnik uveljavljal shemo za male kmete in 
tudi prevzemnik namerava uveljavljati shemo za male kmete, 
prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 64. člena Uredbe 
1307/2013/EU agenciji v zvezi s prenosom plačilnih pravic 
posreduje enega od naslednjih dokazil:

a) sklep o dedovanju,
b) pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja,
c) pogodbo o dosmrtnem preživljanju,
č) pogodbo o preužitku in

d) darilno pogodbo v skladu s predpisom, ki ureja obliga-
cijska razmerja.

33. člen
(roki za izdajo odločb)

Odločbe o izplačilih za ukrepe iz drugega odstavka 1. čle-
na te uredbe se izdajo najpozneje do 30. junija 2018.

34. člen
(priloge)

Obrazci, ki se nanašajo na ukrepe kmetijske politike iz 
drugega odstavka 1. člena te uredbe in jih določa ta uredba, 
so kot priloga 1 sestavni del te uredbe in so dostopni tudi na 
spletni strani agencije.

VII. PRIJAVA PODATKOV O POSEBNIH KULTURAH

35. člen
(prijava podatkov o posebnih kulturah)

(1) V skladu s četrtim odstavkom 9. člena Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) za namen ugotavljanja katastrskega do-
hodka za posebne kulture iz predpisa, ki ureja ugotavljanje 
katastrskega dohodka, za izvajanje Zakona o dohodnini (Ura-
dni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. 
US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. 
US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) in 
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 
25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) nosilec 
kmetijskega gospodarstva, ki prideluje posebne kulture, vloži 
zbirno vlogo in sočasno tudi Vlogo za prijavo površin posebnih 
kultur, ki je kot Priloga 2, sestavni del te uredbe.

(2) Za površino posebnih kultur se šteje površina na 
prostem:

– na kateri celotno rastno dobo raste ena vrsta zelenja-
dnice oziroma zelišča,

– na kateri je do konca rastne dobe do 30. septembra 
2017 po prvi zelenjadnici posejana vsaj še ena zelenjadnica,

– na kateri rastejo jagode, ali
– na kateri rastejo mešane rastline za rejo polžev.
(3) Vlogo za prijavo površin posebnih kultur nosilec kme-

tijskega gospodarstva vloži, če se dohodek od prijavljenih 
posebnih kultur ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov 
in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in 
hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva prijavljene posebne 
kulture prideluje v obsegu vsaj 0,1 hektarja ali če prideluje 
posebne kulture na površini manj kot 0,1 hektarja z namenom 
prodaje.

(4) Vlogo za prijavo površin posebnih kultur nosilec kmetij-
skega gospodarstva vloži tako, kot je določeno za zbirno vlogo 
v drugem do šestem odstavku 8. člena te uredbe.

VIII. KONČNA DOLOČBA

36. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-6/2017
Ljubljana, dne 16. februarja 2017
EVA 2016-2330-0074

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1 
 
� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 

OSNOVNI PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU, IZJAVE, SOGLASJA IN NAVEDBE 
 
 
KMETIJSKO GOSPODARSTVO       

Vrsta KMG             

KMG-MID   Naziv:       

Ulica/vas       / h. št.: ___ dh. št.:___ 

Naselje             

Poštna 
številka   Pošta       

Občina             

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA     

Priimek in 
ime/naziv             

Izpolnijo samo pravne osebe 
Davčna 
številka   EMŠO   Mat. št.   

Oseba za stike (izpolnijo samo pravne osebe) 
Priimek     Ime     

              
Podpis :_________________________________________________

Ulica/vas       / h. št.: ___ dh. št.:___ 

Naselje             

Poštna 
številka   Pošta       

Občina             

Telefonska 
številka*     

Številka 
mobilnega 
telefona*     

E-naslov*             
* Lahko se odločite za posredovanje ali telefonske številke ali e-naslova. 
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IZJAVE             
1. Izjavljam, da opravljam kmetijsko dejavnost v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, da sem 
prijavil vse kmetijske površine kmetijskega gospodarstva, da sem seznanjen z zahtevami navzkrižne skladnosti, s 
pogoji za sheme in ukrepe, ki jih uveljavljam, ter predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in 
ukinitvami pomoči ali podpore, nedodelitvami pomoči ali podpore, dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do 
sodelovanja v sistemu pomoči ali ukrepov ter da dovoljujem izvedbo pregledov na kraju samem. 
2. Seznanjen sem, da lahko podatke, navedene v vlogah, pod pogoji iz 169. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) pridobijo in uporabljajo MKGP, ARSKTRP, 
UVHVVR, KGZS, IRSKGLR, IRSOP, uprave parkov (za območje, ki ga pokrivajo), lokalne skupnosti, lokalne 
akcijske skupine, organizacije za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave, izvajalci 
programov usposabljanj in izvajalci storitev svetovanj pri ukrepih KOPOP, EK in DŽ ter SURS za statistične 
potrebe. 
3. Dovoljujem, da se smejo vsi podatki iz zbirne vloge in zahtevkov uporabiti tudi za namene državnih pomoči v 
skladu s 26. in 27. členom ZKme-1 ter za ukrepe kmetijske politike iz predpisov, ki urejajo finančne pomoči ob 
nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu: DA/NE 

4. Izjavljam, da sem seznanjen z možnostjo, da se upravičenja po posameznem zahtevku za plačilo za ukrepe 
KOPOP, EK, OMD in DŽ lahko spremenijo v skladu s PRP 2014-2020, veljavnim na dan odločanja o zahtevku. 
5. Seznanjen sem, da se zaradi sprememb PRP 2014–2020 prevzeta obveznost za izvajanje ukrepa KOPOP 
oziroma ukrepa EK prilagodi tem spremembam in se kot prilagojena obveznost za ukrep KOPOP oziroma ukrep 
EK izvaja za preostali čas trajanja obveznosti. 
6. Seznanjen sem, da se v primeru mnenja Evropske komisije o neskladnosti sheme podpora za beljakovinske 
rastline s predpisi EU le-ta ukine na podlagi spremembe Uredbe o shemah neposrednih plačil in posledično 
ARSKTRP postopek za vlogo za izplačilo podpore za beljakovinske rastline po uradni dolžnosti ustavi. 

 

 
7. Seznanjen sem: 
- da se v skladu s 111. do 113. členom Uredbe 1306/2013/EU moji osebni podatki: ime in priimek, občina prebivališča ter 
poštna številka in podatki o vrsti ukrepov in zneskih plačil za ukrepe iz sredstev Skladov EKJS in EKSRP, ki jih prejmem za 
posamezno finančno leto, objavijo na spletni strani ARSKTRP (www.arsktrp.gov.si), do katere ima vzpostavljeno povezavo 
enotna spletna stran Evropske unije (v nadaljevanju: Unija);   
- da se podatki objavijo vsako leto najpozneje 31. maja za predhodno proračunsko leto in so dostopni dve leti od datuma prve 
objave; 
- da podatke o prejemnikih sredstev lahko skladno s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU obdelujejo revizijski in 
preiskovalni organi Unije in Republike Slovenije z namenom varovanja finančnih interesov Unije; 
- da Republika Slovenija in Komisija lahko zbirata osebne podatke zaradi izvajanja svojih upravljavskih, kontrolnih, revizijskih 
obveznosti ter obveznosti spremljanja in vrednotenja v okviru Uredbe 1306/2013/EU, predvsem tistih iz poglavja II naslova II, 
naslova III, poglavij III in IV naslova IV, naslovov V in VI ter poglavja III naslova VII,  ter tudi za statistične namene in teh 
podatkov ne obdelujeta na način, ki ni skladen s tem namenom.  Kadar se osebni podatki obdelujejo zaradi spremljanja in 
vrednotenja v okviru poglavja III naslova VII Uredbe 1306/2013/EU ter za statistične namene, se spremenijo v anonimne in se 
obdelajo le v zbirni obliki; 
- da imam v zvezi z objavo in obdelavo osebnih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Direktivo 
95/46/ES in Uredbo 45/2001/ES pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora. Zahteva ali 
ugovor v zvezi s temi pravicami se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov ARSKTRP. 
 

8. Potrjujem pravilnost vnosa opisnih podatkov in pravilnost morebitnega vnosa grafičnih podatkov. 

SOGLASJE             
Soglašam, da MKGP podatke za stike (telefonske številke in e-naslov) pridobi iz te vloge. 
NAVEDBE             
Navajam, da sem vključen na seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti iz uredbe, ki ureja sheme neposrednih 
plačil, zato prilagam dokazila o izpolnjevanju ene izmed treh alinej tretjega odstavka 6. člena Uredbe o shemah 
neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16 in 84/16), in sicer da se s kmetijsko 
dejavnostjo ne ukvarjam le obrobno:                                              DA*/NE 
Seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti: 

– upravljanje letališč: 51.100 Potniški zračni promet, 51.210 Tovorniški zračni promet, 52.230 Spremljajoče 
storitvene dejavnosti v zračnem prometu; 

– upravljanje železniških storitev: 49.100 Železniški potniški promet, 49.200 Železniški tovorni promet; 
– upravljanje vodnih objektov: 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode; 
– upravljanje nepremičninske storitve: 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami; 
– upravljanje športnih in rekreacijskih igrišč, razen tistih igrišč, ki se uporabljajo v zasebne namene:  
      93.110 Obratovanje športnih objektov, 93.190 Druge športne dejavnosti, 93.210 Dejavnost zabaviščnih      
      parkov, 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov. 

_____________ 
*Če navedete DA, je treba priložiti  Prilogo:  Dokazila  o  kmetijski  dejavnosti  v  primeru  uvrščenosti  na  seznam 
nekmetijskih dejavnosti ali podjetij. 



Stran 1184 / Št. 8 / 17. 2. 2017 Uradni list Republike Slovenije

3 

 
 
 
 

 Podpis nosilca: 
 
Priloga:  DOKAZILA  O  KMETIJSKI  DEJAVNOSTI  V  PRIMERU  UVRŠČENOSTI  NA  SEZNAM  NEKMETIJSKIH 
DEJAVNOSTI ALI PODJETIJ 

Izpolnjujem merilo za dokazovanje, da kmetijska dejavnost nosilca kmetijskega gospodarstva ali skupine 
povezanih podjetij, kadar je nosilec kmetijskega gospodarstva povezano podjetje, ni nepomembna (obkrožite 
eno od navedenih možnosti): 

a)  Letni znesek neposrednih plačil pomeni najmanj 5 % 
od skupnih prihodkov iz nekmetijskih dejavnosti v 
zadnjem obračunskem letu, za katero so na voljo 
dokazila. 

Letni znesek neposrednih plačil znaša 
_______________________ % skupnih prihodkov 
iz nekmetijskih dejavnosti. 

b)  Letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja 
najmanj tretjino skupnih prihodkov vseh dejavnosti, 
prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so 
takšni dokazi na voljo. 

Letni prihodek iz kmetijske dejavnosti znaša 
_______________________ % skupnih prihodkov 
vseh dejavnosti. 

c)  Dejavnost iz priloge 1 uredbe o shemah neposrednih 
plačil (UL RS št. 2/15, 13/15, 30/15 in 103/15) je 
glavna dejavnost nosilca KMG v Poslovnem registru 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve. 

Šifra glavne dejavnosti nosilca KMG v Poslovnem 
registru Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve: 
__________________________________ 

__________________________________ 

Šifra glavne dejavnosti povezanega podjetja ali 
podjetij nosilca KMG v Poslovnem registru Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve: __________________________________ 

__________________________________ 

IZKAZ PRIHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI  

Obračunsko leto: od 1. januarja do ________________________________________________ 

Letni prihodki iz kmetijske dejavnosti: ______________________________________________ 

Letni prihodki iz nekmetijske dejavnosti: ____________________________________________ 

Skupni letni prihodki: ___________________________________________________________ 

Kraj in datum: 
Podpis osebe, odgovorne za 
sestavljanje bilance:                         Podpis nosilca KMG: 

Legenda: MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, UVHVVR – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
IRSKGLR – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, IRSOP – Inšpektorat 
RS za okolje in prostor, SURS – Statistični urad Republike Slovenije, KGZS – Kmetijsko-gozdarska zbornica, 
EKJS – Evropski kmetijski jamstveni sklad, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

Seznanjen sem s kazensko in materialno odgovornostjo za navedbo lažnih podatkov in izjav. 

Dan   . Mesec   . Leto     
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� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 

OBRAZEC ZA ODDAJO IN PREJEM ŽIVINSKIH GNOJIL  
 
ODDAJALEC 
Nosilec kmetijskega gospodarstva 
Priimek in ime/naziv  

Naslov nosilca  

Telefonska 
številka  KMG-MID 

          Davčna 
številka 

                      

Oddajam živinska gnojila in izjavljam, da sem/bom presežke živinskih gnojil: 
 oddal drugemu nosilcu kmetijskega gospodarstva 
 odstranil v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki* 
 prodal v različnih oblikah na trgu** 

* V tem primeru KMG-MID prejemnika ni potreben. 
** V tem primeru podpis prejemnika ni potreben. 
POZOR! Na enem obrazcu lahko oddajalec označi samo eno izjavo. 
 

PREJEMNIK – Izpolnite, če je prejemnik drug nosilec kmetijskega gospodarstva ali če odstranjujete presežke živinskih 
gnojil v skladu s predpisi. 
– Pustite prazno, če presežke živinskih gnojil prodajate na trgu, in označite izjavo, da prodajate na trgu. 

Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv  

Naslov nosilca  

Telefonska 
številka  KMG- MID          Davčna 

številka
          

ODDANE ALI PREJETE KOLIČINE ŽIVINSKIH GNOJIL  

Izvor gnoja Količina (v m3) Izvor gnojnice Količina (v m3) 
    govedo     ,  

 

govedo     ,  
 

    drobnica     ,  
 

prašiči     ,  
 

    konji     ,  
 

Izvor 
gnojevke Količina (v m3) 

    prašiči      ,  
 

govedo     ,  
 

    perutnina     ,  
 

prašiči     ,  
 

 perutnina     ,  
 

Digestat, kompost Količina (v m3) kg N/m3 Delež N iz živinskih 
 gnojil  Prejel* 

digestat     ,  
 

  ,  
 

   %
 

 

 

kompost (iz kompostarne)     ,  
 

  ,  
 

 
 

 

*POZOR! V primeru prejema digestata ali komposta, mora ta obrazec posredovati prejemnik digestata 
ali komposta in v rubriko »Prejel« vpisati DA. 

 

Podatki, navedeni na tem obrazcu, se upoštevajo pri preverjanju pogojev za ukrepe kmetijske politike in pravil navzkrižne 
skladnosti za oddajalca in prejemnika živinskih gnojil. 

 
ODDAJALEC: ___________________(podpis)      PREJEMNIK: ___________________(podpis) 

 Dan   . Mesec   . Leto     



Stran 1186 / Št. 8 / 17. 2. 2017 Uradni list Republike Slovenije

5 

� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

KMG-MID          

 
GEOPROSTORSKI OBRAZEC ZA VLOGE IN ZAHTEVKE NA POVRŠINO 
 
GLA
VNI 
POS
EVE
KBL
OK_I
D 

Površi
na 
bloka 
(v ar) 

GE
RK-
PID 

Doma
če 
ime 
GER
K-a 

Država Vrsta 
rabe 

Površina 
GERK-a 
(v m2) 

KMR
S 

Prijavljen
a 
površina 
KMRS (v 
ar) 

Sorta Vloge in 
zahtevki 
 
(BR, ZL, SŽ, 
PEP,  AKT, 
DOD_NR, 
KOPOP, 
EK, OMD, 
PONO35, 
PONO 50) 
 

OOTT Spremem
ba v 
trajno 
travinje 
po uradni 
dolžnosti 

                        
                        
             
             
 
ZELENJADNICE 
BLOK_ID GERK-

PID 
Domače 
ime 
GERK-a 

KMRS Prijavljena 
površina 
KMRS [ar] 

Zelenjadnica Površina 
zelenjadnice [ar] 

              
              
              
   

S podpisom zahtevka jamčim: 
− da sem seznanjen z vsebino, pogoji in zahtevami za izvajanje ukrepov KOPOP, EK in OMD iz PRP 

2014–2020 ter s predpisanimi  zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami podpore, 
nedodelitvami podpore, dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v sistemu ukrepov 
zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev, ter se zavezujem, da bom te ukrepe dosledno izvajal ves 
čas trajanja obveznosti; 

− da sem seznanjen s pogoji za podporo za strna žita, beljakovinske rastline in zelenjadnice, za  PONO 
35 in PONO 50, za izvajanje kmetijskih praks iz zelene komponente, za aktiviranje plačilnih pravic in 
dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, 
zavrnitvami in ukinitvami pomoči, nedodelitvami pomoči ali podpore, dodatnimi kaznimi in odvzemi 
pravic do sodelovanja v sistemu pomoči zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev; 
 

 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
  Podpis nosilca: 
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NEPREZIMNI POSEVKI 

 

PREZIMNI POSEVKI 

 
Zahtevek za operacijo Ohranjanje mejic (KRA_MEJ) 

BLOK_ID  ID_mejice 

Največja 
možna 
prijava 
mejice 
na 
BLOK (v 
m) 

Prijavljena 
dolžina 
mejice ( v 
m) 

Izjava * 
(DA/NE)

              
         
*Izjavljam, da vzdržujem prijavljeno dolžino mejice, ki leži na zemljišču za katerega imam pravico do uporabe. 
  

S podpisom zahtevka jamčim: 
− da sem seznanjen z vsebino, pogoji in zahtevami za izvajanje ukrepov KOPOP, EK in OMD iz PRP 

2014–2020 ter s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami podpore, ne 
dodelitvami podpore, dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v sistemu ukrepov zaradi 
neupoštevanja pogojev in zahtev, ter se zavezujem, da bom te ukrepe dosledno izvajal ves čas trajanja 
obveznosti; 

− da sem seznanjen s pogoji za izvajanje kmetijske prakse iz zelene komponente ter s predpisanimi 
zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami pomoči, nedodelitvami pomoči, dodatnimi 
kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v sistemu pomoči zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev. 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
   Podpis nosilca: 

 

BLOK_ID Površina 
bloka (v 
ar) 

GERK-
PID 

Domače 
ime 
GERK-a 

Država Vrsta 
rabe 

Površina 
GERK-a 
(v m2) 

KMRS Prijavljena 
površina 
KMRS ( v 
ar) 

Sorta Zahtevki 
(PEP, 
POZ_POD,  
POZ_KONZ, 
POZ_NEP, 
VOD_NEP, 
VOD_POD, 
GEN_SOR)  

                      
                      

BLOK_ID Površina 
bloka (v 
ar) 

GERK-
PID 

Domače 
ime 

Država Vrsta 
rabe 

Površina 
GERK-
PID (v 
m2) 

KMRS Prijavljena 
površina 
KMRS (v 
ar) 

Sorta Zahtevki 
(PEP, 
POZ_KONZ, 
POZ_ZEL, 
VOD_ZEL 
GEN_SOR) 

                      
                      

Legenda: BR – beljakovinske rastline, ZL – zelenjadnice, SŽ – strna žita, PEP – površine z ekološkim pomenom, 
AKT – površine za aktiviranje plačilnih pravic, DOD_NR – površina za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne 
rezerve, PONO 35 – plačilo za območja z naravnimi omejitvami regija I » gorsko območje z najmanj 35 do 
50odstotnim nagibom, PONO 50 – plačilo za območja z naravnimi omejitvami regija II » gorsko območje z 
najmanj 50 odstotnim nagibom, EK – ekološko kmetovanje, OMD – območja z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami, KOPOP – kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, POZ_KONZ – konzervirajoča obdelava tal, 
POZ_NEP/VOD_NEP – neprezimni medonosni posevki, POZ_POD/VOD_POD – setev rastlin za podor (zeleno 
gnojenje), POZ_ZEL/VOD_ZEL – ozelenitev njivskih površin,  GEN_SOR – Pridelava avtohtonih in tradicionalnih 
sort kmetijskih rastlin, KRA_MEJ– ohranjanje mejic, KRMS – šifra kmetijske rastline, OOTT –  površina GERK-a 
je delno ali v celoti okoljsko občutljivo trajno travinje.  



Stran 1188 / Št. 8 / 17. 2. 2017 Uradni list Republike Slovenije

7 

� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmet. gospodarstva 
Priimek in ime / naziv: 

 

Naslov:  

 

KMG-MID          

 
 
OPREDELITEV NAČINA REJE ZA POTREBE IZVAJANJA ZAHTEV Z OBVEZNOSTJO GNOJENJA Z 
ORGANSKIMI GNOJILI Z NIZKIMI IZPUSTI V ZRAK V OKVIRU UKREPA KOPOP 

 

 

 PRETEŽNI NAČIN REJE ŽIVALI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU* 

KATEGORIJA ŽIVALI  Sistem z gnojevko Hlevski gnoj in gnojnica 

Govedo do 2 leti    

Govedo nad 2 leti   

Prašiči pitanci   

Plemenski prašiči    

Kokoši nesnice    

 
* Pri vsaki kategoriji živali z DA označite samo enega od obeh načinov reje živali.  
 
 

Za izračun višine plačila za zahteve ukrepa KOPOP z obveznostjo gnojenja z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v 
zrak, se upoštevajo podatki iz evidence rejnih živali, podatki o načinu reje navedeni na tem obrazcu ter podatki o 
oddanih in prejetih živinskih gnojilih iz Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil. 
 
 

 

 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
   Podpis nosilca: 
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� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 
 
 
 

VLOGA ZA DODELITEV PLAČILNIH PRAVIC IZ NACIONALNE REZERVE  

       Uveljavljam vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, na podlagi naslednjih pogojev (obvezno je treba   
       izbrati eno možnost in po potrebi priložiti ustrezna dokazila)  

 Sem MLADI KMET 

 Sem nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ZAČENJA  opravljati kmetijsko dejavnost  
 Zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin v letu 2015 nisem vložil vloge za dodelitev plačilnih pravic 
 

VLOGA  ZA AKTIVIRANJE IN IZPLAČILO PLAČILNIH PRAVIC IN VLOGA ZA IZPLAČILO PLAČILA ZA 
ZELENO KOMPONENTO 
 

 

ID plačilne pravice Število plačilnih 
pravic 

Vrednost ene plačilne pravice za leto 2016 
(v EUR) 

     
     
     

 

 
VLOGA  ZA IZPLAČILO PLAČILA ZA OBMOČJA Z NARAVNIMI OMEJITVAMI (PONO 35 in PONO 50) 

 

 Uveljavljam vlogo za IZPLAČILO plačila za območja z naravnimi omejitvami.  

 

 

S podpisom vloge izjavljam, da sem seznanjen s pogoji za izplačilo plačilnih pravic, za dodelitev in izplačilo 
plačilnih pravic iz nacionalne rezerve v letu 2017, za plačilo za zeleno komponento ter za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami (PONO 35 in PONO 50) in s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in 
ukinitvami pomoči, nedodelitvami pomoči, dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v sistemu pomoči 
zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev. 
 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
   Podpis nosilca: 
 

 
Uveljavljam vlogo za AKTIVIRANJE IN IZPLAČILO spodaj navedenih  plačilnih pravic in/ali plačilnih pravic dodeljenih iz 
nacionalne rezerve za leto 2016 in vlogo za izplačilo plačila za zeleno komponento 
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 � REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 

Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 

VLOGA ZA IZPLAČILO PLAČILA ZA MLADE KMETE  

 

 
S podpisom vloge izjavljam, da sem seznanjen s pogoji za pridobitev plačila za mlade kmete v skladu s predpisom, ki ureja 
sheme neposrednih plačil in s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami pomoči, 
nedodelitvami pomoči, dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v sistemu pomoči. 
 

VLOGA ZA IZPLAČILO PODPORE ZA MLEKO V GORSKIH OBMOČJIH 

 

 

 
VLOGA ZA IZPLAČILO PODPORE ZA REJO GOVEDI 

 

S podpisom vloge za izplačilo podpore za rejo govedi izjavljam, da: 
− sem seznanjen z vsebino in pogoji za podporo za rejo govedi v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil; 
− je za uveljavljanje izplačila podpore za rejo govedi upravičen bik ali vol, ki je od 1. novembra 2016 do vključno 31. 

oktobra 2017 dosegel (izpolnil) starost več kot devet mesecev; 
− je oziroma bo na kmetijskem gospodarstvu neprekinjeno prisoten več kot šest mesecev do 31. oktobra 2017 (obdobje 

obvezne reje); 
− se vse potencialno upravičene živali**, za katere je ugotovljeno, da niso pravilno identificirane ali registrirane v sistemu 

za identifikacijo in registracijo govedi, štejejo za živali, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti iz 31. člena Uredbe 
640/2014/EU, kar pomeni, da se zanje uporabijo znižanja plačil, nedodelitev plačil ali  dodatne kazni.  

** potencialno upravičena žival za ukrep podpora za rejo govedi je bik ali vol, ki doseže starost več kot devet 
mesecev v obdobju od 1. novembra 2016 do vključno 31. oktobra 2017 in je na dan 1. januarja 2017 mlajši od 
treh let.  
 
 
 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
   Podpis nosilca: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uveljavljam vlogo za izplačilo plačila za mlade kmete za leto 2017 v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih 
plačil.                                          

 
Uveljavljam vlogo za izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih za leto 2017 v skladu s predpisom, ki ureja sheme 
neposrednih plačil. 

S podpisom vloge  izjavljam, da sem seznanjen: 
− s pogoji za pridobitev podpore za mleko v gorskih območjih v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil. 

 Uveljavljam vlogo za izplačilo podpore za rejo govedi v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil. 
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� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 

 
 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          
 

 
VLOGA ZA IZPLAČILO PLAČILA ZA MALE KMETE 
 

 
 

S podpisom vloge za izplačilo plačila za male kmete izjavljam, da sem seznanjen: 
− s posebnimi pogoji v zvezi s shemo za male kmete v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil 

(ohranitev vsaj enakega števila hektarjev kmetijskih površin, ki ustreza številu dodeljenih plačilnih pravic v letu 2015; 
plačilne pravice se štejejo za izkoriščene ves čas sodelovanja v shemi za male kmete; plačilnih pravic ni mogoče 
prenesti na drugega nosilca kmetijskega  gospodarstva, razen ob dedovanju ali pričakovanem dedovanju). 
 

 
 
VLOGA ZA IZSTOP IZ SHEME ZA MALE KMETE  
 

 

S podpisom vloge za izstop iz sheme za male kmete izjavljam, da sem seznanjen: 
− da rok za vložitev vloge za izstop iz sheme za male kmete poteče 3. januarja 2018. 

 

 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
   Podpis nosilca: 

  

 Uveljavljam vlogo za izplačilo plačila  za male kmete v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil. 

 Uveljavljam vlogo za izstop iz sheme za male kmete za leto 2018. 
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� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 
ZAHTEVEK ZA OPERACIJO UKREPA KOPOP REJA LOKALNIH PASEM, KI JIM GROZI PRENEHANJE 
REJE 
 
 
AVTOHTONE PASME (GOVEDO) 
 
Zap. št. 
živali Koda države Šifra 

pasme 
Identifikacijska številka 
živali 

        
        
 
AVTOHTONE IN TRADICIONALNE PASME (KONJI) 
 
Zap. št. 
živali Šifra pasme Identifikacijska številka živali 

      
      
 
AVTOHTONE IN TRADICIONALNE PASME DROBNICE (OVCE IN KOZE) 
 
Zap. št. 
živali Koda države Šifra 

pasme 
Identifikacijska 
številka živali 

        
        

 
AVTOHTONE IN TRADICIONALNE PASME (PRAŠIČI IN PERUTNINA) 
 
Zap. št. 
živali Šifra pasme Število živali 

      
      
 

S podpisom zahtevka jamčim, da sem seznanjen: 
- z vsebino, pogoji in zahtevami za izvajanje operacije ukrepa KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje 

ter s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami podpore, nedodelitvami podpore, dodatnimi 
kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v sistemu ukrepov zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev, ter se zavezujem, 
da bom operacijo dosledno izvajal ves čas trajanja obveznosti. 

 
 
 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
                                                                                            Podpis nosilca: 
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� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
 
Nosilec kmetijskega gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 

G-MID          

 
 
ZAHTEVEK ZA OPERACIJO DOBROBIT ŽIVALI – PRAŠIČI 
 
 Uveljavljam zahtevek za operacijo dobrobit živali v skladu s predpisom, ki ureja ukrep dobrobit živali v letu 2017 

za povprečno število prašičev posamezne kategorije, izračunano iz podatkov o staležu prašičev na 
gospodarstvu, sporočenih v Centralni register prašičev od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.  

 
 

ZAHTEVE  NAJVEČJE DOVOLJENO 
ŠTEVILO ŽIVALI NA G-MID 

 
ZAHTEVE ZA PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE 
 

 
 
              * 

     

 
 

 
  
 
 
 

ZAHTEVA ZA PLEMENSKE SVINJE  
 

 
 
 
 

ZAHTEVA ZA TEKAČE  
 

     

 
 

ZAHTEVI ZA PITANCE 
 

     

 
 
 
 
 

 

 Uveljavljam zahtevo »skupinska reja z izpustom«. 

 Uveljavljam zahtevo »10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih 
od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali«. 

 Uveljavljam zahtevo »dodatna ponudba voluminozne krme ali krme z visokim deležem 
vlaknine«. 

 Uveljavljam zahtevo »toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov«. 
  

 Uveljavljam zahtevo »kirurška kastracija sesnih pujskov moškega spola z uporabo 
anestezije in/ali analgezije«. 

 Uveljavljam  zahtevo »10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih 
boksih  od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali«. 

 
Uveljavljam zahtevo »10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih  
od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali«. 

 Uveljavljam  zahtevo »skupinska reja z izpustom«. 
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* Največje dovoljeno število živali pri plemenskih svinjah in mladicah predstavlja celoten stalež plemenskih svinj in mladic na 
gospodarstvu pri katerem  je zahteva po 10-odstotni večji neovirani talni površini še izpolnjena.  
 
 
S podpisom zahtevka za ukrep dobrobit živali izjavljam, da:  

− sem seznanjen z vsebino, pogoji in obveznostmi za pridobitev izplačil za ukrep dobrobit živali, ki so opredeljeni v 
Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017; 

− so sporočeni podatki o staležu prašičev v Centralnem registru prašičev točni in se uporabijo za izračun povprečnega 
števila živali za posamezno kategorijo na gospodarstvu; 

− sem seznanjen s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami podpore, nedodelitvami 
podpore, dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v ukrepu dobrobit živali. 

 
 
 
 
 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
 

 Podpis nosilca: 
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� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

                
Nosilec kmetijskega 
gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

         

Naslov  

 

KMG MID          

 

ZAHTEVEK ZA OPERACIJO DOBROBIT ŽIVALI – GOVEDO 
 

 
 

Uveljavljam zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo, v skladu s predpisom, ki ureja 
ukrep dobrobit živali v letu 2017.  

 

 
 

Pasem na svojem KMG 
 

 
 

Pasem na KMG– planina 
  KMG‐MID – planine                   

 

                 
 

                 
 

Predviden začetek paše      .      .    
 

    .     .    
 

    .      .    
 

 
 

Pasem na KMG – skupni pašnik 
  KMG‐MID skupnega pašnika                   

 

                 
 

                 
 

Predviden začetek paše      .      .    
 

    .     .    
 

    .      .    
 

 

Zap.  
št. 

živali 

Identifikacijska številka živali 
Datum rojstva Spol Koef. 

GVŽ 
Datum začetka 

paše 
Predviden konec 

paše Koda 
države Številka živali 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
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    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

   
 

 
 

    .     .  
 

 
 

  .    
 

    .     .     
 

    .     .    
 

                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Kategorije goveda Koeficient za izračun GVŽ 

Govedo, mlajše od šestih mesecev 0,4 

Govedo od šestega meseca do dveh let 0,6 

Govedo starejše od dveh let 1 

Območje kjer je paša prepovedana ali omejena GERK PID Domače ime 

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v ekološko 
pomembnem območju, kjer je za ukrep DŽ paša 

prepovedna (DZ_prepoved_pase) 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v  ekološko               
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S podpisom zahtevka za ukrep dobrobit živali izjavljam, da:  
− sem seznanjen z vsebino, pogoji in obveznostmi za pridobitev izplačil za ukrep dobrobit živali, ki so opredeljeni v 

Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017; 
− sem seznanjen s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami podpore, nedodelitvami 

podpore, dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v ukrepu dobrobit živali; 
− so navedeni podatki pravilni in popolni. 

 

 

 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
                                                                                           Podpis nosilca:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pomembnem območju, kjer za ukrep DŽ paša ni 
dovoljena do 30. junija (DZ_omejitev_pase_HAB) 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v ekološko 
pomembnem območju, kjer za ukrep DŽ paša ni 
dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom 

(DZ_omejitev_pase_MET) 
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� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  
 
  

 
Nosilec kmetijskega gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 

ZAHTEVEK ZA OPERACIJO DOBROBIT ŽIVALI – DROBNICA 
 

 
 

Uveljavljam zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica, v skladu s predpisom, ki ureja 
ukrep dobrobit živali v letu 2017.  

 

 
 

Pasem na svojem KMG 
 

 
 

Pasem na KMG – planina 
  KMG-MID – planine                   

 

                 
 

                 
 

Predvideni začetek paše      .      .    
 

    .     .    
 

    .      .    
 

 
 

Pasem na KMG – skupni pašnik 
  KMG-MID – skupnega 

pašnika 
                 

 

                 
 

                 
 

Predvideni začetek paše      .      .    
 

    .     .    
 

    .      .    
 

 

 
* Vpišite le ustrezno oznako za kategorijo drobnice, ki jo uveljavljate. 

 
**Živali s spremnim listom so živali, ki so že vključene v skupno število živali, vendar imajo prihod na KMG-MID v obdobju 
od vključno 2. 2. 2017 do oddaje zahtevka in za te živali obstaja spremni list za drobnico iz predpisa, ki ureja identifikacijo in 
registracijo drobnice 
 
 
 
 
 

Skupno število 
živali 

Kategorija 
drobnice* 

Število 
živali s 

spremnim 
listom** 

Številka spremnega lista Datum začetka 
paše 

Predviden konec 
paše 

 
 

 
 

 
 

                 
 

. .  
 

    .    .
 

 
 

 
 

 
 

                 
 

. .  
 

    .    .
 

Kategorija drobnice Koeficient za 
izračun GVŽ 

Oznaka 
kategorije

Ovni, stari več kot eno leto in ovce, starejše od enega leta oziroma ki so že 0,15 Ovce 
Kozli, stari več kot eno leto in koze, starejše od enega leta oziroma ki so že jarile 0,15 Koze 
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S podpisom zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica izjavljam, da:  
− sem seznanjen z vsebino, pogoji in obveznostmi za pridobitev izplačil za ukrep dobrobit živali, ki so opredeljeni v Uredbi o 

ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017; 
− sem seznanjen s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami podpore, nedodelitvami podpore, 

dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v ukrepu dobrobit živali; 
− so navedeni podatki pravilni in popolni. 

 

 
 
 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
                                                                                           Podpis nosilca: 

 

 

 

 

 

 

 

Območje kjer je paša prepovedana ali omejena GERK PID Domače ime 

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v ekološko 
pomembnem območju, kjer je za ukrep DŽ paša 

prepovedana (DZ_prepoved_pase) 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v  ekološko 
pomembnem območju, kjer za ukrep DŽ paša ni 

dovoljena do 30. junija (DZ_omejitev_pase_HAB) 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

GERK-i, ki v celoti ali delno ležijo v ekološko 
pomembnem območju, kjer za ukrep DŽ paša ni 
dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom 

(DZ_omejitev_pase_MET) 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 



Stran 1200 / Št. 8 / 17. 2. 2017 Uradni list Republike Slovenije

19 

� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
 

Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG MID          

 

ZAHTEVEK ZA UKREP EK – PLAČILO ZA EKOLOŠKO ČEBELARJENJE 
 
 

 

 

S podpisom zahtevka jamčim: 
‐ da sem seznanjen z vsebino in pogoji za izvajanje zahtev za ukrep EK – plačilo za ekološko čebelarjenje ter 

s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami podpore, nedodelitvami podpore, 
dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v ukrepu zaradi neupoštevanja predpisanih pogojev, in 
se zavezujem, da bom zahteve dosledno izvajal ves čas trajanja obveznosti; 

‐ da sem seznanjen, da se pri zahtevku za ukrep EK – plačilo za ekološko čebelarjenje upošteva število 
čebeljih družin, ki so vpisane v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov 
oziroma živil. 

 

 

 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
 

                   Podpis nosilca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uveljavljam zahtevek za ekološko čebelarjenje za predvideno  število čebeljih družin ______. 
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� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  
  

               
IZVIRNIK-SIR 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG MID          

 

ZAPISNIK O PRIGONU ŽIVALI NA PAŠO NA PLANINO ALI SKUPNI PAŠNIK 
 

IME PLANINE/SKUPNEGA 
PAŠNIKA:____________________________________________________________ 

Datum prigona živali na pašo:                                                     Predvideni datum odgona: 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
  

Zap.  
št. 

živali 

Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva Identifikacijska številka živali 

Priimek in ime           
nosilca KMG-MID Kategorija 

živali 
Koda 

države Številka živali 

  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             

Dan   . Mesec   . Leto     
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  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             
  100             

                                                                                  

 

 
* Drobnica mora biti stara najmanj 12 mesecev oziroma je morala vsaj enkrat jagnjiti ali jariti. 
** Koeficient za izračun GVŽ. 
*** Pri konjih se navede življenjska številka konja. 
 
 
 

POZOR!  
Z izpolnjenim izvodom tega obrazca sporočite v Centralni register govedi premik govedi na planino ali skupni 
pašnik. Obrazec predložite pooblaščenemu veterinarju v petnajstih dneh po prigonu živali na pašo. 

 

 

 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
                                                                                         Podpis nosilca: 

 

 

 

 

 

 

Podatki o živalih:   
GOVEDO KONJI DROBNICA* 

Kategori
ja 

živali 
Živalska vrsta K** 

Kat
eg.
živ
ali 

Živalska vrsta K** 
Kategori

ja 
živali 

Živalska vrsta K** 

GO teleta do 6 mesecev 0,15 ŽR žrebe do 1 leta  0,5 OML ovce/ovni – mlečne pasme 0,15
G1 mlado govedo od 6 mes. do 1 leta  0,3 M mule, mezgi, osli, poniji 0,5 OME ovce/ovni – mesne pasme 0,15

G1-2 mlado govedo od 1 do 2 let 0,6 K kobile/konji 1 KML koze/kozli – mlečne pasme 0,15
MOL krave molznice 1    KME koze/kozli – mesne pasme 0,15
DOJ krave dojilje 1       
G2 drugo govedo nad 2 leti 1       
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� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

  
Telefonska 
številka 

         

 

OBVESTILO O IZLOČITVI ALI NADOMESTITVI ŽIVALI ZA LETO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

** Pri konjih se navede življenjska številka konja. 

 
 

Govedo  
 

Druge vrste domačih živali (vpišite): ________________________________________ 

Datum izločitve 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 
IZLOČENE ŽIVALI** Se ne 

pase na 
planini

 
GEN_ 

   PAS Vzrok 
izločitve

Koda 
države      Številka živali 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    .      .     
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    .      .     
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    .      .     
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRILOGE 
 
 
 

 
Zdravstveno 
potrdilo 

 
 
 

Uradni zapisnik 
(lovci, policija, 
higienska služba, 
organi, pristojni za 
veterinarstvo …) 

Datum 
nadomestitve 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA  
NADOMESTNE ŽIVALI** Se ne 

pase na 
planini 

 
GEN_ 

   PAS 

Datum 
rojstva živali 

 

Pasma 
 

Koda 
države   Številka živali 

    .      .     
 

   
 

 
 

 
 

 
 

   

    .      .     
 

   
 

 
 

 
 

 
 

   

    .      .     
 

   
 

  
 

 
 

 
 

   

    .      .     
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Opis dogodka: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
  Podpis nosilca: 

 
 
 
 
 
 
 
  

ŠIFRANT VZROKOV IZLOČITVE 

1 Smrt nosilca kmetijskega gospodarstva. 

2 Dolgotrajna delovna nesposobnost nosilca kmetijskega gospodarstva (priloga: zdravstveno potrdilo). 

3 Hujša naravna katastrofa, ki je resno vplivala na kmetijske površine gospodarstva (priloga: uradni 
zapisnik). 

4 Uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče (priloga: uradni zapisnik). 

5 Kužna bolezen, ki je prizadela del ali vse živali nosilca kmetijskega gospodarstva (priloga: uradni 
zapisnik). 

6 Pogin živali zaradi bolezni (priloga: uradni zapisnik). 

7 Pogin živali zaradi nesreče, za katero nosilec kmetijskega gospodarstva ne more nositi odgovornosti 
(priloga: uradni zapisnik). 

8 Prodaja živali, ki je navedena na zahtevku za operacijo ukrepa KOPOP – Reja lokalnih pasem, ki jim 
grozi prenehanje reje (GEN_PAS). 

9 Drugo – višja sila (ustrezne priloge). 

10 Drugo – naravne okoliščine (ustrezne priloge). 
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 �  REPUBLIKA SLOVENIJA                                      
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 

Nosilec kmet. gospodarstva 
Priimek in ime / naziv: 

 

Naslov:  

 

KMG-MID          

 
ZMANJŠANJE ALI PRENOS POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP KOPOP OZIROMA EK V PREDHODNEM 
LETU, ZA LETO 2017 
 
 
 
Zahteva/
ukrep 

Zmanjšana 
površina (v 
ar) 

GERK-PID Razlog zmanjšanja* KMG-MID 
prevzemnika 

Ime in Priimek 
prevzemnika 

Podpis 
prevzemnika 

             
             
       
       
       
       
             
 
 

 
 

*  V stolpec razlog zmanjšanja vpišite enega od razlogov zmanjšanja površin z obveznostjo 
‐ prenesel na drug KMGkomasacija 
‐ opustil površino 
‐ obnova trajnega nasada 
‐ sporočena višja sila 
‐ drugo (obrazcu priložite ustrezno pojasnilo) 
‐ izvajanje na drugi lokaciji v okviru KMG 

 
 
 

 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
  Podpis nosilca: 
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 �  REPUBLIKA SLOVENIJA                                      
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 

VLOGA ZA PRENOS PLAČILNIH PRAVIC  
 

PRENOSNIK 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv  

Naslov nosilca  

KMG-MID          Davčna številka                       

Prenašam plačilne pravice, in sicer gre za vrsto prenosa*   
 Prodaja 
 Zakup do **   
 Dedovanje 

 Drugo 
* Obvezno je treba izbrati le eno možnost. 
** Obvezno je treba navesti datum trajanja zakupa. 
 

PREVZEMNIK 

Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv  

Naslov nosilca  

KMG-MID          Davčna številka           

 
NAVEDBA PREVZEMNIKA 
Navajam, da sem vključen na seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti iz uredbe, ki ureja sheme neposrednih 
plačil, zato prilagam dokazila o izpolnjevanju ene izmed treh alinej tretjega odstavka 6. člena Uredbe o shemah 
neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16 in 84716), in sicer, da se s kmetijsko 
dejavnostjo ne ukvarjam le obrobno:   
                                           DA /NE* 
Seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti: 

– upravljanje letališč: 51.100 Potniški zračni promet, 51.210 Tovorni zračni promet, 52.230 Spremljajoče 
storitvene dejavnosti v zračnem prometu; 

– upravljanje železniških storitev: 49.100 Železniški potniški promet, 49.200 Železniški tovorni promet; 
– upravljanje vodnih objektov: 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode; 
– upravljanje nepremičninske storitve: 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami; 
– upravljanje športnih in rekreacijskih igrišč, razen tistih igrišč, ki se uporabljajo v zasebne namene:  
      93.110 Obratovanje športnih objektov, 93.190 Druge športne dejavnosti, 93.210 Dejavnost zabaviščnih      

      parkov, 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov. 
* Obvezno je treba obkrožiti eno izmed možnosti. 

PODATKI O PRENESENIH PRAVICAH 

Identifikacijska številka 
plačilne pravice 

Število plačilnih 
pravic 

Vrednost 
plačilne 

pravice v 
EUR v letu 

2015 

Vrednost 
plačilne 

pravice v 
EUR v 

letu 2016 

Vrednost 
plačilne 

pravice v 
EUR v 

letu 2017 

Vrednost 
plačilne 

pravice v 
EUR v 

letu 2018 

Vrednost 
plačilne 

pravice v 
EUR v 

letu 2019 
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Skupaj       
 
PRENOS Z ZEMLJIŠČEM 

DA / NE  
 
 
 
Prenosnik                   Prevzemnik     

_______________________________________  _______________________________________ 
(ime in priimek/naziv (žig), podpis)    (ime in priimek/naziv (žig), podpis) 

 

 

   
Datum prenosa plačilnih pravic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
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� REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 
  

SPOROČANJE VIŠJE SILE ALI IZJEMNIH OKOLIŠČIN  
 

Priimek in ime / naziv nosilca 
kmetijskega gospodarstva  
 

Naslov nosilca kmetijskega 
gospodarstva 

 
 

Davčna številka          EMŠO oz. 
MŠO 

             
 

Telefonska številka       KMG-
MID 

         
 

 

Podpisani nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavljam višjo silo ali izjemne okoliščine za 
(ustrezno označite):    

 

sheme neposrednih plačil (ustrezno obkrožite): 
 

a) sheme pomoči na površino (osnovno plačilo, zelena komponenta, proizvodno vezana plačila) 
b) sheme pomoči na živali (podpora za mleko v GO, podpora za rejo govedi) 

 ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) 

 ukrep ekološko kmetovanje (EK/EKSEME) 

 ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) 

 ukrep dobrobit živali (DŽ): a) prašiči                    b) govedo                      c) drobnica 

Zaradi (ustrezno označite): 

 smrti upravičenca 
 dolgotrajne nezmožnosti upravičenca za delo 
 smrti člana kmetije 
 dolgotrajne nezmožnosti člana kmetije za delo 
 razlastitve velikega dela kmetijskega gospodarstva (KMG), ki ga ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja 
 hude naravne nesreče, ki je resno prizadela KMG 
 uničenja poslopij in kmetijske mehanizacije na KMG zaradi nesreče 
 kužne bolezni, ki je prizadela vso živino upravičenca ali njen del 
 izgube ali pogina domačih živali zaradi napada divjih zveri kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov 
 pogina domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.) 
 škode na površinah, ki so jo povzročile divje živali 
 napada bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu, zaradi česar je treba ta nasad uničiti 
 napada bolezni oziroma škodljivcev v čebeljem panju, zaradi česar je treba čebele v tem panju uničiti 

oziroma nadomestiti z novo čebeljo družino 
 spremembe obsega kmetijskih zemljišč na KMG, vrste dejanske rabe ali načina kmetovanja, ki so neodvisne 

od upravičenca 
 Drugih razlogov:_____________________________________________(priložite ustrezna dokazila) 

 

Datum nastanka višje sile oziroma izjemnih 
okoliščin: 

 

 

 

dan   . mesec   . leto     
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Dan   . Mesec   . Leto     
  Podpis nosilca: 

 

 

 

 
 

Višjo silo ali izjemne okoliščine uveljavljam za vse zgoraj označene sheme/ukrepe in njihovega izvajanja 
NE nadaljujem.  

 Višjo silo, izjemne okoliščine oziroma namero za odstop od obveznosti uveljavljam na 
GERK/ukrepu/operaciji/živalih, kakor je razvidno iz spodaj izpolnjenih preglednic. 
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Priloga 2 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 
VLOGA ZA PRIJAVO POVRŠIN POSEBNIH KULTUR 

 
 

Površina posebnih kultur se zbira za namen ugotavljanja dodatnega katastrskega dohodka od pridelave posebnih 
kultur za izvajanje Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).   

Posebne kulture opredeljuje Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2) (6. točka prvega odstavka 2. 
člena), ki določa, da so posebne kulture zelenjadnice in zelišča v intenzivni pridelavi, za katero se šteje pridelava ene 
ali več zelenjadnic oziroma zelišč na isti površini v celotni rastni dobi (do 30. 9.) posameznega koledarskega leta, 
jagode na njivah, semena in sadike poljščin, zelenjadnic in zelišč, ki se pridelujejo v tleh na prostem ali v tunelih, in 
reja polžev na njivi. Način določanja katastrskega dohodka za posebne kulture ureja drugi odstavek 8. člena ZUKD-2.   

 
Opredelitev pogojev za definicijo površine pod posebnimi kulturami s primeri: 
Površina pod posebnimi kulturami je površina na prostem: 

 na kateri celotno rastno dobo raste ena vrsta zelenjadnice oziroma zelišča (paradižnik, paprika, bučke, 
šparglji, artičoka, ameriški slamnik,…) ali 

 na kateri je do konca rastne dobe (30. 9.) po prvi zelenjadnici posejana vsaj še ena zelenjadnica ali 
 na kateri rastejo jagode, ali 
 na kateri rastejo mešane rastline za rejo polžev. 

 
1. Posebne kulture pridelujem na površini manjši od 0,1 ha z 
namenom prodaje 
 
 

DA/NE 

2. Dohodek od prijavljenih posebnih kultur se v letu 2017 ugotavlja 
na osnovi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov 

 
DA/NE 

 
Skupna površina pod posebnimi kulturami: __________ar 
 
GERK_PID Domače 

ime 
Naziv 
KMRS 

Površina  
rastline 
(v ar) 

Ali površina v 
celoti izpolnjuje 
pogoje, ki veljajo 
za obravnavo 
posebnih kultur? 

Navedite površino, 
na kateri so pogoji  
za obravnavo 
posebnih kultur 
izpolnjeni (v ar) 

      
      

 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
             
                                                                                            Podpis nosilca: 

-  
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362. Uredba o spremembah Uredbe o uvedbi 
in uporabi klasifikacijskega sistema 
izobraževanja in usposabljanja

Na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Uradni 
list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi 

klasifikacijskega sistema izobraževanja  
in usposabljanja

1. člen
V Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema 

izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) se v 
petem odstavku 4. člena besedilo »Klasifikacije področij izobra-
ževalnih aktivnosti/izidov (z oznako KLASIUS-P)« nadomesti z 
besedilom »Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izi-
dov 2016 (z oznako KLASIUS-P-16)«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»KLASIUS-P-16 ima naslednjo strukturo:
– 1. do 2. kodno mesto: široka področja,
– 1. do 3. kodno mesto: ožja področja,
– 1. do 4. kodno mesto: podrobna področja.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 

2016 je v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
V osmem odstavku se besedna zveza »KLASIUS-P« 

nadomesti z besedno zvezo »KLASIUS-P-16«.

2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Metodološka pojasnila sprejme organ, pristojen za dr-

žavno statistiko, po predhodnem mnenju ministrstva, pristojne-
ga za izobraževanje, in ministrstva, pristojnega za nacionalne 
poklicne kvalifikacije, ter jih javno objavi na svoji spletni strani.«.

3. člen
V drugem odstavku 6. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi:
»Sestavljajo ga po dva predstavnika ministrstva, pri-

stojnega za izobraževanje, in organa, pristojnega za državno 
statistiko, ter po en predstavnik ministrstva, pristojnega za 

nacionalne poklicne kvalifikacije, Zavoda Republike Slovenije 
za zaposlovanje, Nacionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu, Rektorske konference Republike 
Slovenije in Centra Republike Slovenije za poklicno izobraže-
vanje.«.

V šestem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se 
glasi:

»– poroča predstojniku organa, pristojnega za državno 
statistiko, in ministroma, pristojnima za izobraževanje in nacio-
nalne poklicne kvalifikacije.«.

4. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 

sestavni del te uredbe.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Skrbniški odbor v sestavi iz 3. člena te uredbe mora biti 

imenovan najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi te uredbe.

6. člen
Metodološka pojasnila iz novega drugega odstavka 5. čle-

na uredbe morajo biti sprejeta najpozneje v treh mesecih po 
uveljavitvi te uredbe.

Z dnem začetka uporabe te uredbe prenehajo veljati 
Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja 
in usposabljanja (z oznako MP-KLASIUS-1.0) (Uradni list RS, 
št. 89/06).

7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2018.

Št. 00701-1/2017
Ljubljana, dne 16. februarja 2017
EVA 2015-1522-0006

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 2:  
 

 
KLASIFIKACIJA PODROČIJ IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV 2016 (Z OZNAKO 

KLASIUS-P-16) 
 
 
00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
000 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, podrobneje neopredeljeno 
0000 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, podrobneje neopredeljeno 
001 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
0011 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
002 Pismenost in matematična pismenost 
0021 Pismenost in matematična pismenost 
003 Osebne spretnosti in osebnostni razvoj 
0031 Osebne spretnosti in osebnostni razvoj 
009 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, drugo 
0099 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, drugo 
01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
011 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno 
0111 Izobraževalne znanosti 
0112 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok 
0113 Izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije 
0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo 
0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo 
018 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in 

izobraževanje učiteljev 
0188 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in 

izobraževanje učiteljev 
02 Umetnost in humanistika 
020 Umetnost in humanistika, podrobneje neopredeljeno 
0200 Umetnost in humanistika, podrobneje neopredeljeno 
021 Umetnost 
0210 Umetnost, podrobno neopredeljeno 
0211 Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja 
0212 Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje                         
0213 Likovna umetnost 
0214 Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) 
0215 Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti 
0219 Umetnost, drugo 
022 Humanistika (razen jezikov) 
0220 Humanistika (razen jezikov), podrobneje neopredeljeno 
0221 Religija in teologija  
0222 Zgodovina in arheologija 
0223 Filozofija in etika 
0229 Humanistika (razen jezikov), drugo 
023 Jeziki 
0230  Jeziki, podrobneje neopredeljeno 
0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) 
0232 Književnost in jezikoslovje  
0239 Jeziki, drugo 
028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika 
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0288 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika 
029 Umetnost in humanistika, drugo 
0299 Umetnost in humanistika, drugo 
03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
030 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, podrobneje neopredeljeno  
0300 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, podrobneje neopredeljeno  
031 Družbene vede in vedenjske znanosti 
0310 Družbene vede in vedenjske znanosti, podrobneje neopredeljeno 
0311 Ekonomija 
0312 Politologija, odnosi posameznik-družba-država 
0313 Psihologija 
0314 Sociologija in študiji kultur 
0319 Družbene vede in vedenjske znanosti, drugo 
032  Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost 
0320 Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, podrobneje neopredeljeno  
0321 Novinarstvo in medijske študije  
0322 Bibliotekarstvo in informacijska znanost   
0329 Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, drugo 
038 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in 

informacijska znanost 
0388 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in 

informacijska znanost 
039 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, drugo 
0399 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, drugo 
04 Poslovne in upravne vede, pravo  
040 Poslovne in upravne vede, pravo, podrobneje neopredeljeno  
0400 Poslovne in upravne vede, pravo, podrobneje neopredeljeno  
041 Poslovne in upravne vede 
0410 Poslovne in upravne vede, podrobneje neopredeljeno 
0411 Računovodstvo in revizija 
0412 Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo 
0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment 
0414 Marketing in oglaševanje 
0415 Tajniško in administrativno delo 
0416 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno 
0417 Delovne spretnosti 
0419 Poslovne in upravne vede, drugo 
042 Pravo 
0421 Pravo 
048 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo 
0488 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede,  pravo 
049 Poslovne in upravne vede, pravo, drugo  
0499 Poslovne in upravne vede, pravo, drugo 
05  Naravoslovje, matematika in statistika 
050 Naravoslovje, matematika in statistika, podrobneje neopredeljeno 
0500 Naravoslovje, matematika in statistika, podrobneje neopredeljeno 
051 Biološke in sorodne vede 
0510 Biološke in sorodne vede, podrobneje neopredeljeno 
0511 Biologija 
0512 Biokemija 
0519 Biološke in sorodne vede, drugo 
052 Okolje (razen okoljevarstvene tehnologije) 
0520 Okolje (razen okoljevarstvene tehnologije), podrobneje neopredeljeno 
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0521 Okoljske znanosti  
0522 Naravno okolje in divje živali 
0529 Okoljske znanosti, drugo 
053 Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede)  
0530 Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede), podrobneje neopredeljeno  
0531 Kemija 
0532 Geoznanosti 
0533 Fizika 
0539 Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede), drugo  
054 Matematika in statistika 
0540 Matematika in statistika, podrobneje neopredeljeno 
0541 Matematika 
0542 Statistika 
058 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika 
0588 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika 
059 Naravoslovje, matematika in statistika, drugo 
0599 Naravoslovje, matematika in statistika, drugo 
06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 
061 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 
0610 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno  
0611 Uporaba računalnika 
0612 Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij 
0613 Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij 
0619 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo  
068 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT) 
0688 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT) 
07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo  
070 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, podrobneje neopredeljeno  
0700 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, podrobneje neopredeljeno  
071 Tehnika 
0710 Tehnika, podrobneje neopredeljeno  
0711 Kemijsko inženirstvo in procesi 
0712 Okoljevarstvena tehnologija  
0713 Elektrotehnika in energetika 
0714 Elektronika in avtomatizacija 
0715 Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo 
0716 Motorna vozila, ladje in letala 
0719 Tehnika, drugo  
072 Proizvodne tehnologije 
0720 Proizvodne tehnologije, podrobneje neopredeljeno 
0721 Živilska tehnologija 
0722 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija 
0723 Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija 
0724 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 
0729 Proizvodne tehnologije, drugo 
073 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo 
0730 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo, podrobneje neopredeljeno 
0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem 
0732 Gradbeništvo 
078 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in 

gradbeništvo  
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0788 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in 
gradbeništvo  

079 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, drugo  
0799 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, drugo  
08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
080 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, podrobneje neopredeljeno 
0800 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, podrobneje neopredeljeno 
081 Kmetijstvo 
0810 Kmetijstvo, podrobneje neopredeljeno 
0811 Poljedelstvo in reja živali 
0812 Hortikultura 
0819 Kmetijstvo, drugo 
082 Gozdarstvo in lov 
0821 Gozdarstvo in lov 
083 Ribištvo in akvakultura 
0831 Ribištvo in akvakultura 
084 Veterinarstvo 
0841 Veterinarstvo 
088 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 

veterinarstvo 
0888 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 

veterinarstvo 
089 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, drugo 
0899 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, drugo 
09 Zdravstvo in socialna varnost 
090 Zdravstvo in socialna varnost podrobneje neopredeljeno 
0900 Zdravstvo in socialna varnost, podrobneje neopredeljeno 
091 Zdravstvo 
0910 Zdravstvo, podrobneje neopredeljeno 
0911 Zobozdravstvo 
0912 Medicina 
0913 Zdravstvena nega in babištvo 
0914 Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija   
0915 Terapija in rehabilitacija 
0916 Farmacija 
0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija 
0919 Zdravstvo, drugo 
092   Socialna varnost   
0920 Socialna varnost, podrobneje neopredeljeno   
0921 Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi 
0922 Varstvo otrok in storitve za mlade  
0923 Socialno delo in svetovanje   
0929 Socialna varnost, drugo 
098 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost 
0988 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost 
099 Zdravstvo in socialna varnost, drugo 
0999 Zdravstvo in socialna varnost, drugo 
10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 
100 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve, podrobneje neopredeljeno 
1000 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve, podrobneje neopredeljeno 
101 Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve 
1010 Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, podrobneje neopredeljeno 
1011 Storitve za gospodinjstva 



Uradni list Republike Slovenije Št. 8 / 17. 2. 2017 / Stran 1219 

1012 Frizerske in druge lepotilne storitve  
1013 Hotelirstvo in gostinstvo 
1014 Šport 
1015 Potovanja, turizem, prosti čas 
1019 Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, drugo 
102 Javna higiena, zdravje in varnost pri delu 
1020 Javna higiena, zdravje in varnost pri delu, podrobneje neopredeljeno 
1021 Javna higiena in komunalne storitve 
1022 Varnost in zdravje pri delu 
1029 Javna higiena, zdravje in varnost pri delu, drugo 
103 Varnost države, ljudi in premoženja 
1030 Varnost države, ljudi in premoženja, podrobneje neopredeljeno 
1031 Vojaštvo in obramba  
1032 Varnost, varovanje, zaščita in reševanje 
1039 Varnost, varovanje, zaščita in reševanje, drugo 
104 Transport 
1041 Transport 
108 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in 

turizem, osebne storitve 
1088 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in 

turizem, osebne storitve 
109 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve, drugo 
1099 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve, drugo 
99 Področje neznano    
999 Področje neznano   
9999 Področje neznano 
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363. Uredba o spremembah Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – 
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, 

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih  
v organih javne uprave in v pravosodnih organih

1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 
51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 
4/16, 44/16, 58/16 in 84/16) se v 13. členu 3. točka spremeni 
tako, da se glasi:

»3. v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo:
– Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in teh-

nologijo,
– Direktorat za notranji trg,
– Direktorat za turizem,
– Direktorat za regionalni razvoj,
– Direktorat za lesarstvo;«.

2. člen
Sedmi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na prilogo II se delo na položajnem delov-

nem mestu direktor v Uradu za nadzor proračuna opravlja v 
nazivu 1. stopnje.«.

3. člen
V desetem odstavku 55. člena se zadnji stavek črta.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo uskladita akta o notranji organizaciji in sistemi-
zaciji delovnih mest s to uredbo najpozneje v tridesetih dneh 
od njene uveljavitve.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-4/2017
Ljubljana, dne 16. februarja 2017
EVA 2017-3130-0003

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
364. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 

o uvrstitvi delovnih mest direktorjev 
s področja javne uprave v plačne razrede 
znotraj razponov plačnih razredov

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 
– odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 
– ZUPPJS15 in 82/15) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o 
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 
104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 
88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 
90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 
98/15, 15/16 in 84/16) izdaja minister za javno upravo

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi 

delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov 

plačnih razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih ra-
zredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 
47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 
20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13, 21/14, 65/14, 76/14, 91/14, 
38/15, 64/15, 22/16 in 84/16) se v drugem odstavku 2. člena v 
tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direk-
torat), Razpon plačnega razreda: 56-57« vrstici

»
Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za turizem in internacionalizacijo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

«
nadomestita z vrsticama

»
Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za turizem B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

«.
V tabeli »Tip osebe javnega prava: občina (občinska uprava), Razpon plačnega razreda: 44-54« se za vrstico

»
75000 OBČINA AJDOVŠČINA B017801 Direktor/tajnik OBČ UPR 50

«
doda nova vrstica, ki se glasi:

»
77224 OBČINA ANKARAN B017801 Direktor/tajnik OBČ UPR 46

«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Sprememba iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika 

se začne uporabljati z dnem preimenovanja direktoratov v skla-
du z uredbo, ki ureja notranjo organizacijo, sistemizacijo, de-
lovna mesta in nazive v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih, do takrat pa se uporabljata poimenovanji iz Pravilnika 
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave 
v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni 
list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 
17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 20/12, 97/12, 
47/13, 51/13, 55/13, 21/14, 65/14, 76/14, 91/14, 38/15, 64/15, 
22/16 in 84/16).

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-87/2017/6
Ljubljana, dne 16. februarja 2017
EVA 2017-3130-0004

Boris Koprivnikar l.r.
Minister

za javno upravo

365. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih 
za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate 
trsne rumenice

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, šestega odstav-
ka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 
12. člena in tretje alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o ukrepih  

za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate  
trsne rumenice

1. člen
V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatira-

nje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14 in 49/16) se 
črta tretji odstavek 12. člena.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-44/2017
Ljubljana, dne 13. februarja 2017
EVA 2017-2330-0022

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

366. Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem 
označevanju živil, ki niso predpakirana

Na podlagi 8. člena in za izvrševanje 65. in 66. člena 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 

ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter na podlagi petega odstavka 
6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter 
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 
in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v soglasju z ministrico za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o splošnem 
označevanju živil, ki niso predpakirana

1. člen
V Pravilniku o splošnem označevanju živil, ki niso pred-

pakirana (Uradni list RS, št. 66/16) se 4. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»4. člen
(obvezne informacije za nepredpakirana živila)

(1) Na prodajnem mestu morajo biti za vsa nepredpakira-
na živila zagotovljene najmanj naslednje informacije:

a) ime živila v skladu s prvim do četrtim odstavkom 
17. člena Uredbe 1169/2011/EU;

b) navedbe iz 2. točke dela A priloge VI Uredbe 
1169/2011/EU za živila, ki so bila pred prodajo zamrznjena in 
se prodajajo kot odtajana;

c) ime ali naziv in naslov ali sedež nosilca živilske dejav-
nosti, ki je odgovoren za zagotovitev informacij o živilu, pod 
čigar imenom se živilo trži, ali v primeru uvoza iz tretje države 
naziv uvoznika na trg Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: 
EU);

č) država porekla ali kraj izvora za sveže, ohlajeno in 
zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso v skla-
du z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1337/2013 z dne 
13. decembra 2013 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z na-
vedbo države izvora ali kraja porekla za sveže, ohlajeno in 
zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso (UL L 
št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 19);

d) kategorija oziroma razred živila, če sta predpisana s 
posebnimi predpisi za nepredpakirana živila;

e) podatki o alergenih iz priloge II Uredbe 1169/2011/EU, 
navedeni na označbi na živilu, neposredno ob živilu, na katere-
ga se nanašajo, ali v zbirni obliki na mestih, kjer so nepredpaki-
rana živila predstavljena (npr. katalog); navedba alergenov ne 
sme biti prekrita z drugim besedilnim ali slikovnim materialom.

(2) Za živila, pakirana za neposredno prodajo, ki se tržijo 
v drugem obratu istega nosilca živilske dejavnosti, kot so bila 
zapakirana, morajo biti poleg podatkov iz prejšnjega odstavka 
navedeni podatki o neto količini in podatki o datumu uporabe:

– za živila, ki so z mikrobiološkega vidika hitro pokvarlji-
va: v skladu s 24. členom in 2. točko pod a) in c) iz priloge X 
Uredbe 1169/2011/EU;

– za živila, ki z mikrobiološkega vidika niso hitro pokvar-
ljiva: v skladu s 24. členom in 1. točko iz priloge X Uredbe 
1169/2011/EU.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek podatka o neto količini 
ni treba navesti za živila, ki se jih trži po kosih (npr. sendviči).

(4) Informacije, navedene v prvem in drugem odstavku 
tega člena, morajo biti v slovenskem jeziku in v pisni obliki 
nameščene na prodajnem mestu, na živilu ali neposredno ob 
živilu, na katero se nanašajo.«.

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
(prodaja na daljavo)

(1) V primeru ponudbe nepredpakiranih živil za prodajo s 
sredstvi za komuniciranje na daljavo je treba zagotoviti informa-
cije iz 4. člena tega pravilnika, razen podatkov iz drugega od-
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stavka 4. člena tega pravilnika. Navedba informacije iz točke č) 
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika je prostovoljna.

(2) Pred prodajo morajo biti informacije iz prejšnjega 
odstavka navedene na priloženem dokumentu za prodajo na 
daljavo ali jih je treba zagotoviti z drugimi ustreznimi sredstvi, 
ki jih jasno opredeli nosilec živilske dejavnosti brez dodatnih 
stroškov za potrošnika.

(3) Ob dobavi živila iz prvega odstavka tega člena mora 
nosilec živilske dejavnosti zagotoviti podatke iz točke č) pr-
vega odstavka in podatke iz drugega odstavka 4. člena tega 
pravilnika.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
(prehodno obdobje)

Zahteva iz točke č) spremenjenega 4. člena pravilnika se 
začne uporabljati 15. marca 2017.

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2017
Ljubljana, dne 10. februarja 2017
EVA 2017-2330-0015

Mag. Dejan Židan l.r.
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.

Ministrica
za zdravje

367. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o označevanju in embalaži vina

Na podlagi tretjega odstavka 36. člena, šestega odstavka 
40. člena in šestega odstavka 44. člena Zakona o vinu (Uradni 
list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in 111/13) izda-
ja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o označevanju in embalaži vina

1. člen
V Pravilniku o označevanju in embalaži vina (Uradni list 

RS, št. 37/10) se v 1. členu prva in druga alineja spremenita 
tako, da se glasita:

»– Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 
2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami po-
rekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, ozna-
čevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega 
sektorja (UL L št. 193 z dne 24. 7. 2009, str. 60), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 753/2013 z 
dne 2. avgusta 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o 
določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta 
(ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in 
geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem 
in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (UL L 

št. 210 z dne 6. 8. 2013, str. 21), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 607/2009/ES), in

– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
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 Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/1614 
z dne 8. septembra 2016 o določitvi začasnih izrednih ukre-
pov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja 
obdobja javne intervencije za posneto mleku v prahu v letu 
2016 in prestavitve obdobja javne intervencije za posneto 
mleku v prahu v letu 2017 na zgodnejši čas ter o odstopanju 
od Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 glede nadaljnje upora-
be Uredbe (ES) št. 826/2008 v zvezi s pomočjo za zasebno 
skladiščenje iz Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 in Uredbe 
(EU) št. 1272/2009 v zvezi z javno intervencijo iz te uredbe 
(UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1308/2013/EU).«.

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »118.x člena 

Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »118. člena 
Uredbe 1308/2013/EU«.

3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
Originalno polnjeno vino je lahko glede na posamezno 

kategorijo v ponudbi potrošniku v naslednjih posodah:
1. deželno vino s priznano geografsko oznako, pridelano v 

Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: deželno vino PGO), 
in kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, pride-
lano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: kakovostno 
vino ZGP):

– v steklenih posodah in drugih posodah, ustreznih za 
hrambo živil, nazivne prostornine do vključno 20 litrov,

– v posodah iz nerjavnega jekla (inox posodah), ki omo-
gočajo točenje vina preko točilne naprave, nazivne prostornine 
od vključno 10 do vključno 60 litrov;

2. vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, 
pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vrhun-
sko vino ZGP): v steklenih posodah nazivne prostornine do 
vključno 10 litrov in drugih posodah, ustreznih za hrambo živil, 
nazivne prostornine do vključno 5 litrov.«.

4. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za označitev serije oziroma lota se uporabljajo do-

ločbe predpisa, ki ureja posebne zahteve glede označevanja 
in predstavljanja predpakiranih živil.«.

5. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »oznaka ostan-

ka nepovretega sladkorja« nadomesti z besedilom »navedba 
vsebnosti sladkorja«.

V drugem odstavku se besedilo »oznaka ostanka nepo-
vretega sladkorja« nadomesti z besedilom »navedba vsebno-
sti sladkorja«, beseda »Oznaka« pa se nadomesti z besedo 
»Navedba«.

V tretjem odstavku se besedilo »Oznaka nepovretega 
sladkorja« nadomesti z besedilom »Navedba vsebnosti slad-
korja«.

6. člen
V prvem odstavku 16. člena se v točki (a) besedilo 

»1. (a) točko 118. b člena Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti 
z besedilom »točko (a) prvega odstavka 93. člena Uredbe 
1308/2013/EU«.



Uradni list Republike Slovenije Št. 8 / 17. 2. 2017 / Stran 1223 

V točki (b) se besedilo »1. (b) točko 118. b člena Uredbe 
1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »točko (b) prvega od-
stavka 93. člena Uredbe 1308/2013/EU«.

7. člen
V 19. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Navedba proizvajalca iz prejšnjega odstavka pomeni 

navedbo firme in sedeža ali osebnega imena in naslova nosilca 
ali člana kmetije, ki je vpisan v register.

(3) Za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo se lahko namesto osebnega imena iz 
prejšnjega odstavka navedeta priimek nosilca ali člana kmetije 
in izraz iz 22. člena tega pravilnika.«.

8. člen
V prvem odstavku 27. člena se četrta alineja črta.
Dosedanja peta do sedma alineja postanejo četrta do 

šesta alineja.
V drugem odstavku se besedilo »«Ritoznojčan«,« črta.

9. člen
V 28. členu se besedilo »118.u členom Uredbe 

1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »112. členom Uredbe 
1308/2013/EU«.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-303/2016/19
Ljubljana, dne 15. februarja 2017
EVA 2016-2330-0140

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

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
368. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu 

za določitev višine nadomestil za javno 
priobčitev fonogramov na prireditvah 
razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev 
fonogramov ni ključnega pomena

IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa 
direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Skupnega 

sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev 
fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna 
priobčitev fonogramov ni ključnega pomena (v nadaljevanju: 
Skupni sporazum), ki ga je dne 27. 6. 2012 sklenil z Gasilsko 
zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistič-
no organizacijo, Javnim skladom Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti in Zvezo kulturnih društev Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
diskontirane, vmesne in splošne tarife  

Skupnega sporazuma

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 
2016. Revalorizirane tarife veljajo od meseca februarja 2017 do 
ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:
diskontirana tarifa 
D1 do 300 obiskovalcev 30,15
D2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 70,35
D3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 130,65
D4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 180,90
D5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 251,25
D6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih  

1.000 obiskovalcev prišteje 150,75
vmesna tarifa 
V1 do 300 obiskovalcev 60,30
V2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 140,70
V3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 261,30
V4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 361,80
V5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 502,50
V6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih  

1.000 obiskovalcev prišteje 301,50
splošna tarifa 
S1 do 300 obiskovalcev 90,45
S2 od 301 do 1.000 obiskovalcev 211,05
S3 od 1.001 do 2.000 obiskovalcev 391,95
S4 od 2.001 do 6.000 obiskovalcev 542,70
S5 od 6.001 do 7.000 obiskovalcev 753,75
S6 od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih  

1.000 obiskovalcev prišteje 452,25
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto 

vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek 
davka na dodano vrednost.

Ljubljana, dne 14. februarja 2017

direktor IPF
Viljem Marjan Hribar l.r.
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OBČINE
BREŽICE

369. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v vrtcih Občine Brežice

Na podlagi 31. in 32. 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, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 2., 4., 17. in 18. člena Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 
in 93/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 16. redni 
seji dne 13. 2. 2017 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v vrtcih Občine Brežice

1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice 

znašajo mesečno na otroka:
Dnevni programi:
– Prvo starostno obdobje 486 EUR
– Drugo starostno obdobje 339 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let 396 EUR
– Razvojni oddelek 857 EUR

2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah pro-

gramov iz 1. člena tega sklepa znašajo 40,69 EUR mesečno. 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem 
plačilo zniža za stroške neporabljenih živil. Stroški živil se 
odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je do-
ločeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške 
neporabljenih živil z naslednjim dnem odsotnosti, v kolikor je 
vnaprej napovedana.

3. člen
(1) Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih 

predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v 
javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen 
izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju 
od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uvelja-
vijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni 
in največ dva meseca v koledarskem letu. Starši so jo dolžni 
vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo 
otroka iz vrtca. V kolikor je odsotnost razporejena v dveh za-
porednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih 
dni na mesec.

(2) Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med 
letom v kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno 
najmanj 15 delovnih dni.

(3) Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega 
in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 
2 meseca letno.

(4) Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega 
otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma 
začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

4. člen
Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo 

rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz vrtca, zaraču-
najo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obra-
čunajo v višini 25 % od plačila staršev, določenega na podlagi 
razvrstitve v plačilni razred.

5. člen
Glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje 

v Občini Brežice, se število otrok v vseh oddelkih predšolske 
vzgoje poveča za dva otroka.

6. člen
Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni 

program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega do-
govora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati 
dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 
4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.

7. člen
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsa-

kega novo vpisanega otroka, plačajo akontacijo v višini 10 % 
od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se 
poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, 
da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se 
akontacija ne vrne.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine 
Brežice (Uradni list RS, št. 11/16).

9. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2017 dalje.

Št. 410-0058/2016
Brežice, dne 13. februarja 2017

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE

370. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o rabi javnih površin

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 76/16) ter v skladu z 10., 19. in 115. čle-
nom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 
93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. redni seji dne 
7. 2. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka  

o rabi javnih površin

1. člen
Prvi odstavek 7. člena Odloka o rabi javnih površin (Ura-

dni list RS, št. 75/12, 105/13, 23/15 in 51/15) se spremeni tako, 
da se glasi:

»(1) Vloga za pridobitev posebne rabe javne površine za 
javni shod, ki se ne organizira na javni površini, ki ima značaj 
grajenega javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi in njeni 
prosti uporabi, pri čemer izvedba shoda ni v nasprotju z na-
menom javne površine, ali za javno prireditev mora vsebovati 
naslednje podatke:

– ime organizatorja,
– ime in namen prireditve,
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– tip javne prireditve (predstava, mimohod, karneval, pa-
rada, filmska promocija, ples, športna, novoletna in podobno),

– namen javnega shoda (politični, verski itd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi 

in zaključnimi deli),
– oceno pričakovanega števila obiskovalcev in udele-

žencev,
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme z merami in načrt postavitve opreme in
– predlog začasne prometne ureditve.«.

2. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje 

oziroma soglasje pristojnega organa občinske uprave ni po-
trebno, če se organizira shod na javni površini, ki ima značaj 
grajenega javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi in njeni 
prosti uporabi, izvedba shoda pa ni v nasprotju z njenim na-
menom. Ta določba velja samo za javne shode in ne za javne 
prireditve.«.

3. člen
V drugem odstavku 23. člena se spremeni tabela tako, 

da se glasi:
»

prirejanje razstav 1,00 euro/dan

zabavna prireditev 200,00 eurov/dan

gostinski vrt:

v starem mestnem jedru 0,01 eura/m2/dan

na ostalih območjih 0,01 eura/m2/dan

kiosk:

v starem mestnem jedru 0,10 eura/m2/dan

na ostalih območjih 0,10 eura/m2/dan

cvetlično korito 1,00 euro/leto

polnilna točka 50,00 eurov/leto

prodajni objekt, premična stojnica  
ali premični voziček za prodajo 0,10 eura/m2/dan

samopostrežni avtomat 40,00 eurov/leto

stojalo za brezplačne časopise 50,00 eurov/leto

gradbeni oder ali gradbišče 0,10 eura/m2/dan

javni shod, ki se ne organizira na javni 
površini, ki ima značaj grajenega javnega 
dobra in je namenjena zbiranju ljudi  
in njeni prosti uporabi, pri čemer izvedba 
shoda ni v nasprotju z namenom javne 
površine, ali javna prireditev 20,00 eurov/dan

otvoritve 20,00 eurov/dan

stojnica za predstavitve 0,50 eura/dan
«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3504-1/2017
Celje, dne 7. februarja 2017

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

371. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov 
v lasti Mestne občine Celje v najem

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, Uradni list RS, 
št. 32/00, 102/02 – odl. US in 87/11 – ZMVN-A), Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 
ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje 
na 17. redni seji dne 7. 2. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o oddajanju poslovnih prostorov v lasti  

Mestne občine Celje v najem

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo postopki in pogoji 

oddaje v najem ali v brezplačno uporabo ter način določitve 
najemnin za del stvarnega nepremičnega premoženja v lasti 
Mestne občine Celje (v nadaljevanju: občina), ki v naravi pred-
stavlja poslovne prostore (v nadaljevanju: poslovni prostori).

(2) Ostale poslovne površine, ki so v lasti občine ter so 
dane v upravljanje drugi pravni osebi, ki ji je pravica upravlja-
nja podeljena na podlagi zakona, akta o ustanovitvi javnega 
zavoda ali akta župana, ti upravljavci uporabljajo predpise s 
področja, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge področne predpise, 
ki se nanašajo na upravljavca ali stvarno premoženje, ki je 
podeljeno v upravljanje.

2. člen
Uporabljeni pojmi v tem pravilniku imajo enak pomen, kot 

je to določeno v predpisih, ki urejajo ravnanje s stvarnim pre-
moženjem države ter samoupravnih lokalnih skupnosti.

2. EVIDENCA POSLOVNIH PROSTOROV

3. člen
(1) Evidenca poslovnih prostorov se vodi na način, ki je 

določen v predpisih o ravnanju s stvarnim premoženjem države 
ter samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) V evidenco poslovnih prostorov občine se uvrščajo vsi 
poslovni prostori, ki so vpisani v centralni evidenci občinskega 
stvarnega premoženja.

(3) Centralno evidenco poslovnih prostorov vodi v okviru 
občine pristojna služba za vodenje evidence celotnega stvar-
nega premoženja v lasti občine.

(4) Upravljavec oziroma druga pravna oseba, ki ima po-
deljeno pravico upravljanja s stvarnim premoženjem na podlagi 
zakona, odloka o javnih službah, akta župana ali akta o usta-
novitvi javnega zavoda, je dolžan:

– voditi podatke o stvarnem premoženju oziroma po-
slovnem prostoru, ki mu je bilo dano v upravljanje na podlagi 
predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države 
ter samoupravnih lokalnih skupnosti in določil tega pravilnika,

– posredovati pristojni službi občine, ki vodi centralno 
evidenco stvarnega premoženja občine, podatke o stvarnem 
premoženju oziroma poslovnem prostoru iz prve alineje tega 
člena v roku 30 dni od prevzema stvarnega premoženja oziro-
ma poslovnega prostora v upravljanje,

– posredovati v roku 15 dni vse spremembe, ki se na-
našajo na pravno in dejansko stanje stvarnega premoženja 
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oziroma poslovnega prostora, ki mu je bilo dano v upravljanje, 
ki zajema poleg podatkov, ki se vodijo v uradnih evidencah, 
tudi podatke o obremenitvi, zavarovanju, oddajanja stvarnega 
premoženja v najem, povečanje vrednosti zaradi investicijskih 
vlaganj ipd.

3. ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

3.1. Pristojnosti župana, komisije, strokovne službe  
in metode oddaje poslovnih prostorov

4. člen
(1) Vse postopke, ki se nanašajo na oddajo poslovnih 

prostorov v najem in oddajo poslovnih prostorov v brezplačno 
uporabo, vodi pristojna strokovna služba upravnega organa 
občine (v nadaljnjem besedilu: strokovna služba) in nadzira 
Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem Mestne občine 
Celje (v nadaljevanju: komisija), ki jo za te naloge imenuje in 
pooblasti župan. Komisija nadzira tudi vse postopke v zvezi z 
najemnimi razmerji med najemniki oziroma uporabniki poslov-
nih prostorov ter občino.

(2) Strokovno tehnična opravila v zvezi z najemnimi raz-
merji in postopki oddaje v najem oziroma uporabo opravlja 
pristojna strokovna služba.

(3) Vse odločitve v zvezi z oddajo poslovnih prostorov v 
najem in brezplačno uporabo ter o zadevah v zvezi z najemnimi 
razmerji sprejema komisija na predlog strokovne službe.

(4) Na podlagi odločitve komisije iz prejšnjega odstavka 
sklene pravni posel župan.

5. člen
Poslovni prostori se oddajo v najem na način in na podlagi 

metod, ki so določene s predpisi o ravnanju s stvarnim pre-
moženjem države ter samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so:

– javna dražba,
– javno zbiranje ponudb,
– neposredna pogodba.

6. člen
(1) Strokovna služba pripravi besedilo javne dražbe oziro-

ma javnega zbiranja ponudb in ga posreduje v stališče komisiji. 
Komisija pošlje besedilo javne dražbe oziroma javnega zbiranja 
ponudb v podpis županu. Strokovna služba pošlje besedilo 
javne dražbe oziroma javnega zbiranja ponudb v objavo, kot 
je to določeno v predpisih o ravnanju s stvarnim premoženjem 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) Namera o oddaji poslovnega prostora v najem, brez-
plačno uporabo ali oddaje z neposredno pogodbo se objavi na 
spletni strani občine.

7. člen
(1) Postopek javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb 

vodi pristojna komisija v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) Strokovna služba pripravi pogodbo in jo posreduje 
v podpis županu skupaj z zapisnikom o poteku postopka iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Zoper izbor najugodnejšega ponudnika ni pritožbe.
(4) V primeru, da postopek ni bil uspešen, komisija o tem 

obvesti župana in strokovno službo.

3.2. Neposredna pogodba

8. člen
V kolikor so izpolnjeni pogoji po predpisih o ravnanju s 

stvarnim premoženjem se poslovni prostori lahko oddajo na 
podlagi metode neposredne pogodbe tudi v naslednjih prime-
rih:

– če se poslovni prostor oddaja subjektom posebnih ugo-
dnosti, ki so določeni v 20. členu tega pravilnika,

– družinskemu članu najemnika (zakoncu, otroku, bratu, 
sestri, snahi, zetu, vnukinji ali vnuku), če nadaljuje z isto de-
javnostjo dosedanjega najemnika, ki je samostojni podjetnik, v 
primeru upokojitve, bolezni ali smrti najemnika,

– v primerih statusnih sprememb obstoječih subjektov, če 
ti po statusni spremembi postanejo pravni nasledniki doseda-
njega najemnika,

– zaradi preselitve najemnika iz poslovnega prostora, ki 
ga je potrebno porušiti,

– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi prenove 
ali rekonstrukcije objekta ali za druga nujna dela na infrastruk-
turi objekta,

– če gre za razširitev poslovnega prostora zaradi opra-
vljanja iste dejavnosti v prostor, ki ga je možno z obstoječim 
neposredno povezati v isti zgradbi,

– če gre za zamenjavo poslovnega prostora, ki po veliko-
sti ali višini najemnine ne odstopa za več kot 25 % in če je to v 
interesu najemodajalca,

– v primerih funkcionalne zaokrožitve obstoječega poslov-
nega prostora, pri čemer je kriterij neposredne dodelitve enak, 
kot pri prejšnji alineji tega člena pravilnika,

– če je dosedanji najemnik v stečaju ali redni likvidaciji, 
novi najemnik pa prevzame dolgove dosedanjega najemnika 
do najemodajalca.

9. člen
V vseh primerih iz prejšnjega člena morajo interesenti 

strokovni službi poleg splošnih podatkov predložiti še:
– odločbo o podelitvi statusa, da subjekt deluje v javnem 

interesu v primerih, ko je interesent za najem z metodo ne-
posredne pogodbe nevladna organizacija, ki deluje v javnem 
interesu za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljena. 
V primeru, da subjekt še ne izpolnjuje pogojev za pridobitev 
statusa, lahko predloži tudi potrdilo ustrezne strokovne službe 
občine, da je njegovo delovanje v posebnem interesu občine 
in v javnem interesu,

– kratko poročilo o dosedanjem izvajanju programa ter 
predstavitev programa, ki se naj bi izvajal v poslovnem pro-
storu z dokazilom, da je bil oziroma je registriran za takšno 
opravljanje dejavnosti,

– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih,
– dokazilo o poravnanih obveznostih do občine,
– dokazilo, da nima blokiranega transakcijskega računa 

(veljavno največ 30 dni), če se poslovni prostor ne oddaja v 
brezplačno uporabo.

3.3. Brezplačna uporaba poslovnih prostorov

10. člen
(1) Poslovni prostori se lahko, poleg v predpisanih prime-

rih po predpisih o ravnanju s stvarnim premoženjem države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in primerov iz 20. in 23. člena 
tega pravilnika na podlagi mnenja pristojne strokovne službe in 
odločitve komisije, oddajo v brezplačno uporabo:

– osebam javnega prava za izvrševanje javnih nalog, 
razen javnim podjetjem,

– invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki delujejo 
na podlagi statusa priznanega z odločbo pristojnega organa 
in delujejo v javnem interesu na področju socialnega in zdra-
vstvenega varstva,

– javnim kulturnim in izobraževalnim zavodom,
– socialnemu podjetju oziroma nepridobitni pravni osebi 

v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero 
je ustanovljena.

(4) Uporabniki iz tega člena krijejo obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega 
zemljišča in morebitne druge stroške, vezane na uporabo 
poslovnega prostora, za katere se stranki dogovorita s po-
godbo.
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3.4. Vsebina najemne pogodbe oziroma pogodbe  
o brezplačni uporabi

11. člen
(1) Z izbranim najemnikom oziroma uporabnikom skle-

ne najemno pogodbo oziroma pogodbo o brezplačni uporabi 
župan.

(2) Z izbranim ponudnikom oziroma uporabnikom se skle-
ne najemna pogodba oziroma pogodba o brezplačni uporabi 
v roku, določenem s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

(3) Če izbrani ponudnik oziroma uporabnik ne podpi-
še najemne pogodbe v določenem roku, lahko občina zadrži 
plačano varščino v višini enomesečne izhodiščne najemnine. 
Ponudnikom, ki niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 
določenem v objavi javne ponudbe ali javne dražbe. Vplačana 
varščina se ponudniku všteje v najemnino.

12. člen
(1) Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne 

pogodbe, ki mora poleg z zakonom določenih sestavin, vsebo-
vati še naslednje sestavine:

– natančen opis poslovnega prostora – zapisnik o poslov-
nem prostoru iz evidence 3. člena tega pravilnika,

– višino najemnine in način plačila, če ne gre za pogodbo 
o brezplačni uporabi,

– določilo o obratovalnih stroških, ki bremenijo najemnika 
in določila o obveznosti najemnika, da krije stroške rednega 
vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišča, stroške zavarovanja in morebitne druge stroške,

– čas, za katerega se sklene najemna pogodba,
– eventualno potreben čas za usposobitev poslovnega 

prostora v katerem najemnik ne plačuje izračunane najemnine,
– v primerih, ko so potrebna vlaganja, določilo, kdo bo 

prostor usposobil, pogoje usposobitve, način povrnitve vlaganj 
najemniku z rokom za usposobitev poslovnega prostora,

– navedba poslovne dejavnosti, ki se bo opravljala v 
poslovnem prostoru,

– dolžnost glede vzdrževanja poslovnega prostora,
– možnost oddaje v podnajem,
– možnost uporabe skupnih delov in naprav v zgradbi – 

pogoji njihove souporabe,
– določilo, da se pri večji obnovi ali preureditvi poslovnega 

prostora sklene z najemnikom posebna pogodba glede vračila 
stroškov vlaganj,

– odpovedni rok,
– pravica vstopa najemodajalca v poslovni prostor in 

pravica ogleda oziroma pregleda,
– ostale obveznosti najemnika, ki izhajajo iz uporabe 

poslovnega prostora.
(2) Za pogodbo o brezplačni uporabi se smiselno upo-

rabljajo določila tega pravilnika, ki urejajo vsebino najemne 
pogodbe.

(3) Poslovni prostor se odda v najem za obdobje skladno 
s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti. Najemno razmerje se podaljša za čas, 
ki ga določajo predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ter na podlagi 
stališča komisije.

3.5. Prenehanje najemnega razmerja

13. člen
(1) Najemno razmerje preneha s potekom roka, za kate-

rega je pogodba sklenjena ali odpovedjo.
(2) Odpoved najemnega razmerja mora biti podana pisno, 

v sporazumno dogovorjenem ali pogodbenem roku.
(3) Ob predaji izpraznjenega poslovnega prostora stro-

kovna služba sestavi primopredajni zapisnik, ki vsebuje podat-
ke o stanju poslovnega prostora, dnevu prenehanja obveznosti 

plačevanja najemnine in stroškov v zvezi z uporabo poslovne-
ga prostora.

14. člen
Najemodajalec lahko odpove najemno razmerje in zahte-

va izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času, ne glede 
na pogodbene ali zakonske določbe o trajanju najema, če 
najemnik tudi po pisnem opominu:

– uporablja poslovni prostor tako, da ovira stanovalce 
ali drugega najemnika poslovnega prostora pri normalni rabi 
poslovnega prostora ali stanovanja,

– v roku enega meseca od dneva prejema opomina ne 
opravi del, potrebnih za redno vzdrževanje poslovnega prosto-
ra, ki spadajo v njegove stroške,

– v pogodbeno dogovorjenem roku ne usposobi poslov-
nega prostora,

– ne začne v dogovorjenem roku z opravljanjem dejav-
nosti,

– spremeni ali bistveno omeji poslovno dejavnost v po-
slovnem prostoru brez soglasja najemodajalca,

– dalj časa brez upravičenih razlogov ne opravlja dejav-
nosti,

– preneha z opravljanjem dovoljene dejavnosti,
– odkloni sodelovanje pri prenovi stavbe,
– ne dovoli izvršitve pravice vstopa najemodajalca v po-

slovni prostor in pravici ogleda oziroma pregleda ali odklanja 
primopredajo poslovnega prostora po tem pravilniku oziroma 
po najemni pogodbi,

– odda poslovni prostor v podnajem oziroma dovoli dru-
gim, da opravljajo dejavnost v poslovnem prostoru brez soglas-
ja najemodajalca,

– ima zapadle neplačane najemnine zaporedoma tri me-
sece oziroma je dolžan tri mesečne najemnine v roku šestih 
mesecev,

– dva zaporedna meseca ne plača skupnih obratovalnih 
stroškov, ki bremenijo poslovni prostor.

15. člen
Najemna pogodba lahko poleg z zakonom ali drugim 

pravnim aktom določenih primerih preneha tudi:
– če pride do realizacije prostorskega akta z rušitvijo 

stavbe v katerem se nahaja poslovni prostor,
– če je prišlo do spremembe namembnosti poslovnega 

prostora z aktom lastnika poslovnega prostora,
– v primeru, ko lastnik sam potrebuje poslovni prostor, ki 

je predmet najema.

4. DOLOČANJE NAJEMNIN IN BREZPLAČNA UPORABA 
POSLOVNI PROSTOROV

4.1. Izhodiščna najemnina

16. člen
(1) Izhodiščna najemnina se določa na podlagi določil 

predpisov o ravnanju s stvarnim premoženjem države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti.

(2) V primeru ko po predpisih o ravnanju s stvarnim pre-
moženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti cenitev 
ni potrebna, se za določitev izhodiščne najemnine uporabljajo 
določbe tega pravilnika.

17. člen
(1) Izhodiščna mesečna najemnina po tem pravilniku 

znaša 6 EUR/m2.
(2) Višina najemnine se določi tako, da se izhodiščna 

najemnina za m2 pomnoži z velikostjo poslovnega prostora 
in s faktorjem, ki je določen za vrsto poslovnega prostora, in 
sicer glede na:

– območje, kjer se poslovni prostor nahaja (faktor ob-
močja),
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Lokacija – območje Faktor območja
1 1
2 0,9
3 0,8
4 0,7
5 0,6
6 0,5

– dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru 
(faktor dejavnosti),

Dejavnost Faktor 
dejavnosti

A 
finančno posredništvo, pravne, računovodske, 
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno 
svetovanje, raziskovanje trga, prirejanje iger na 
srečo, trgovina na debelo, trgovina in posredništvo 
z motornimi vozili, popravila motornih vozil, 
proizvodnja tobačnih izdelkov, proizvodnja 
farmacevtskih surovin in preparatov, proizvodnja 
medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov, 
posredništvo in poslovanje z nepremičninami, 
projektiranje, računalniška obdelava podatkov, 
druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 
storitvami povezane dejavnosti, oglaševanje, 
organiziranje sejmov, obrtne zbornice, 
veterinarstvo, zdravstvo, izobraževanje, 
zaposlovalne dejavnosti, splošna dejavnost javne 
uprave, državna uprava in dejavnosti, financirane 
iz državnega proračuna.

1,2

B 
trgovina na drobno, gostinstvo, kozmetična in 
pedikerska dejavnost, dejavnosti za nego telesa, 
masaža, frizerstvo, potovalne agencije, pogrebna 
dejavnost, društva s pridobitno dejavnostjo, 
gradbeništvo.

1

C 
popravila izdelkov, čevljarstvo, fotografska 
dejavnost, kulturne dejavnosti, umetniško 
ustvarjanje, umetniško uprizarjanje, založništvo, 
izdajanje knjig in časopisov, knjigoveštvo in 
sorodne dejavnosti, dejavnosti v zvezi s filmi, 
video in zvočnimi zapisi, drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 
fotokopiranje, dejavnost pralnic in kemičnih 
čistilnic, proizvodnja tekstilij, proizvodnja oblačil, 
proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov, proizvodnja 
obutve, sindikati, politične stranke, liste volivcev, 
društva z neprofitno dejavnostjo.

0,5

D 
lokalna samouprava, dejavnost invalidskih podjetij, 
dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij, 
socialno varstvo, skladišča.

0,3

– kvaliteto poslovnega prostora, ki se določa izkustveno 
in je odvisna od leta gradnje oziroma obnove poslovnega pro-
stora ter kvalitete vgrajenih materialov in opreme. Ta se določa 
v razponu od 0,8 do 1,2.

(3) Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka tega čle-
na lahko komisija na predlog strokovne službe določi višjo ali 
nižjo izhodiščno najemnino za posebne lokacijske dejavnosti, 
ki se določa izkustveno glede na pomen lokacije poslovnega 
prostora za opravljanje dejavnosti v razponu od 10 % do 90 % 
vrednosti izhodiščne najemnine.

(4) V primeru dvoma o tem ali gre za posebno lokacijsko 
dejavnost odloči razvrstitvi župan na predlog strokovne službe 
in na podlagi stališča komisije.

(5) Izračunana najemnina za poslovne prostore ne vse-
buje davka, ki ga najemnik plačuje v skladu z vsakokratnimi 
veljavnimi predpisi.

18. člen
(1) Za opredelitev dejavnosti, ki niso izrecno navedene v 

drugi alineji drugega odstavka prejšnjega člena, se uporablja 
razvrstitev skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD – 
2008, kot je razvidna iz priloge 1 tega pravilnika.

(2) Opredelitev območij poslovnih prostorov je razvidna iz 
karte območij, ki je priloga 2 tega pravilnika.

(3) V primeru, ko glede namembnosti poslovnega pro-
stora za določeno dejavnost nastane dvom in je ni mogoče 
razvrstiti v eno izmed navedenih skupin, odloči o razvrstitvi 
župan na predlog strokovne službe in na podlagi stališča 
komisije ter ob uporabi določb uredbe o standardni klasifi-
kaciji dejavnosti.

4.2. Odstopanja od izhodiščne najemnine po pravilniku

19. člen
(1) Izhodiščna najemnina izračunana na podlagi 17. člena 

tega pravilnika je nižja za:
– 25 % za vsak posamezen prostor v poslovnem prostoru, 

ki je v celoti na dvoriščni strani zgradb, če to vpliva na dejav-
nost, ki jo najemnik opravlja,

– 30 % za posamezen poslovni prostor, ki je v celoti v 
kletnih prostorih zgradb, če to vpliva na dejavnost, ki jo naje-
mnik opravlja,

– 20 % za posamezen poslovni prostor v I. nadstropju, za 
vsako nadaljnje nadstropje pa dodatnih 5 % vendar skupaj ne 
več kot 50 %, če to vpliva na dejavnost, ki jo najemnik opravlja.

(2) Skupni seštevek znižanj iz prejšnjega odstavka ne 
sme presegati 50 % vrednosti izhodiščne najemnine.

(3) Če je poslovni prostor predviden za rušenje, se lahko 
izhodiščna najemnina zniža za največ 75 % izhodiščne meseč-
ne najemnine.

4.3. Subjekti posebnih ugodnosti

20. člen
(1) Izhodiščna najemnina, določena na podlagi 17. člena 

tega pravilnika se lahko zniža subjektom, ki opravljajo nasle-
dnje dejavnosti:

1. trgovina na drobno (trgovina osnovne preskrbe in razne 
butične prodajalne),

2. gostinska ponudba s pripravo in postrežbo tople hrane, 
kavarne, slaščičarne ipd.,

3. storitvene in obrtne delavnice storitvenega značaja,
4. organizacije, ki izvajajo visoko in višješolski šolski pro-

gram,
5. društva, ki delujejo v javnem interesu (druga alineja 

10. člena) in turistična dejavnost v javnem interesu,
6. kulturno umetniške dejavnosti,
7. nekomercialni mediji,
8. socialno-humanitarne dejavnosti,
9. športne dejavnosti,
10. dejavnosti, ki jih opravljajo podjetja, katerih večinski 

lastnik in/ali ustanovitelj je občina,
11. dejavnosti, za opravljanje katerih obstaja poseben 

interes občine,
12. druge dejavnosti, ki skladno s srednjeročnimi razvojni-

mi programi občine, le-ti opredeljujejo kot izjemno pomembne 
za razvoj in oživitev občine.

(2) Za znižanje najemnine lahko zaprosijo tudi subjekti, 
ki začenjajo z izvajanjem dejavnosti, ki ni navedena v prejšnji 
točki tega člena, za obdobje največ enega leta od pričetka 
opravljanja dejavnosti.

(3) Dodatna znižanja za dejavnosti od točke 1. do 3. 
so mogoča le na območjih od 1. do 5. iz 17. člena tega 
pravilnika.

(4) V primeru dvoma razvrstitve subjektov po dejavnosti v 
eno izmed zgoraj navedenih skupin, odloči o razvrstitvi župan 
s sklepom na podlagi vloge interesenta.
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4.4. Merila in kriteriji za določanje subjektov posebnih 
ugodnosti

21. člen
(1) Subjekti iz 20. člena tega pravilnika morajo izpol-

njevati naslednje kriterije, da se jim prizna dodatno znižanje 
najemnine:

a) da so najemniki poslovnega prostora v lasti Mestne 
občine Celje,

b) da izvajajo dejavnost, ki je v posebnem interesu obči-
ne, in je kot taka navedena v 20. členu tega pravilnika,

c) da so v preteklosti redno izpolnjevali vse svoje obve-
znosti do Mestne občine Celje,

d) da svojo dejavnost izvajajo v javnem interesu, v skladu 
s programi posameznih dejavnosti, ki jih financira, oziroma 
sofinancira občina.

(2) Pogoji pod točkami a), b) in c) morajo biti izpolnjeni 
kumulativno.

4.5. Znižanje izhodiščne najemnine za subjekte posebnih 
ugodnosti in v drugih primerih

22. člen
(1) Subjektom, ki izvajajo dejavnost iz 1. in 2. točke prve-

ga odstavka 20. člena tega pravilnika se izhodiščna najemnina 
lahko zniža do 50 %, preostalim dejavnostim pa do 90 %. Od-
ločitev o višini znižanja izhodiščne najemnine sprejme župan 
s podpisom najemne pogodbe na podlage vloge najemnika 
oziroma interesenta ter na podlagi priporočila komisije.

(2) Komisija pri oblikovanju priporočila o višini znižanja 
iz prejšnjega odstavka tega člena upošteva zlasti naslednje 
kriterije:
Zap. 
št. Kriterij znižanje 

do (v %)

1.

Interes občine za oddajo poslovnega prostora 
v najem: 
– poslovni prostor ni bil oddan že 6 mesecev 
ali več 
– poslovni prostor ni bil oddan že več kot  
4 mesece 
– poslovni prostor ni bil oddan v najem že več 
kot 2 meseca

15 %

10 %

5 %

2.

Predstavitev izvajanja dejavnosti:
– iz najemnikove vloge izhaja, da namerava 
izvajati dejavnost najmanj 5 let 
– iz najemnikove vloge izhaja, da bo izvajal 
dejavnost manj kot 5 let 
– najemnik začenja z izvajanjem dejavnosti

15 %

10 %
5 %

3.

Vlaganja v poslovne prostore:
– najemnik bo/je v poslovni prostor opravil 
vlaganja, ki bodo dodana vrednost prostoru 
– najemnik bo poslovni prostor preuredil zgolj 
za svojo dejavnost

15 %

10 %

4.

Dejavnost, ki se bo v poslovnem prostoru 
opravljala, je na območju, kjer se poslovni 
prostor nahaja, deficitarna oziroma je v po-
sebnem interesu občine, da se dejavnost 
opravlja na območju, kjer se poslovni prostor 
nahaja

15 %

5.

Najemnik bo v poslovnem prostoru opravljal 
dejavnost, ki je skladna s strategijo razvoja 
starega mestnega jedra, strategijo razvoja 
gospodarstva oziroma pomeni uresničevanje 
izvirnih nalog občine

15 %

6. Drugi tehtni razlogi 15 %

23. člen
(1) Župan lahko na predlog komisije poleg dodatnih meril 

in kriterijev iz 20. in 21. člena in v višini iz 22. člena tega pravil-

nika prosilcu na njegovo vlogo s sklepom za določen čas zniža 
izhodiščno najemnino:

– za čas adaptacije poslovnega prostora s soglasjem 
najemodajalca, v okviru terminskega plana izvajanja del,

– v primeru elementarnih nesreč,
– kadar najemnik ne more opravljati dejavnosti zaradi 

bolezni, ki traja neprekinjeno dlje kot 60 dni, če najemnik sam, 
kot edini zaposleni opravlja dejavnost v poslovnem prostoru,

– za čas vzdrževalnih del pri odpravi posledic poško-
dovanja poslovnega prostora iz razlogov, ki niso na strani 
najemnika,

– kadar gre za uresničevanje politike občine pri spodbu-
janju podjetništva v občini,

– po dveh neuspelih oddajah poslovnega prostora ali 
zaradi potrebe razvoja določene dejavnosti, ki je v interesu 
mesta iz 22. člena tega pravilnika in gre za neposredno oddajo,

– v drugih primerih, ko na osnovi vloge najemnika pristoj-
na strokovna služba, ki pokriva področje dejavnosti prosilca, 
poda pisno utemeljitev,

– v primeru izkazanih težav v poslovanju, ki imajo za 
posledico negativne finančne učinke.

(2) Komisija predlaga čas trajanja znižanja izhodiščne na-
jemnine na podlagi podatkov uradnih organov in drugih dejstev, 
ki si jih lahko pridobi na podlagi izjave prosilca za znižanje ali 
oprostitev najemnine.

(3) Znižanje izhodiščne najemnine preneha takoj, ko pre-
nehajo razlogi zanjo.

4.6. Način plačevanja najemnine

24. člen
(1) Najemodajalec poslovnega prostora izstavi račun za 

najemnino za tekoči mesec, mesečno, in sicer najkasneje do 
zadnjega v mesecu, razen ko je v najemni pogodbi določeno 
drugače. Obratovalne stroške plačuje neposredno dobaviteljem 
ali pa so le-ti specificirani na računu za najemnino.

(2) Najemnik poslovnega prostora plačuje najemnino v 
skladu z rokom, določenim na izstavljenem računu, oziroma 
najkasneje do desetega dne v naslednjem mesecu, razen 
v primerih, ko je to drugače opredeljeno v najemni pogodbi, 
na transakcijski račun občine. V primeru zamude plačila se 
zaračunavajo zakonske zamudne obresti. Poleg najemnine je 
najemnik dolžan plačevati vse stroške, ki nastanejo pri obrato-
vanju objekta, v katerem je najeti poslovni prostor.

5. VLAGANJE V POSLOVNE PROSTORE, SPREMEMBA 
NAMEMBNOSTI ALI VRSTE RABE POSLOVNEGA 

PROSTORA

5.1. Vlaganje v poslovne prostore

25. člen
(1) Najemniku poslovnega prostora se lahko odda v na-

jem tehnično opremljen in dokončan ali nedokončan poslovni 
prostor ali pa poslovni prostor, ki ga je treba za določeno de-
javnost v celoti obnoviti.

(2) Določila tega pravilnika o vlaganjih v poslovne pro-
store se uporabljajo tudi za poslovni prostor, ki ga najemnik že 
uporablja ter se za njega predvideva obnova, rekonstrukcija, 
sprememba namembnosti ali sprememba vrste rabe.

26. člen
(1) Najemnik in najemodajalec se s pogodbo, ki jo pripravi 

strokovna služba, dogovorita o obsegu in obliki potrebnih del za 
usposobitev poslovnega prostora. Na podlagi ocene potrebnih 
vlaganj pred usposobitvijo v poslovni prostor, ki jo pridobi na-
jemodajalec oziroma jo najemodajalcu predloži najemnik, se 
ugotovi potrebna višina investicije za usposobitev poslovnega 
prostora.
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(2) Kolikor najemnik preseže znesek dogovorjenih po-
trebnih vlaganj ali je zainteresiran za večji vložek sredstev od 
zneska ocene, se navedeni presežek vloženih sredstev šteje 
kot nepovratni strošek v breme najemnika.

27. člen
(1) Po usposobitvi poslovnega prostora najemnik pozove 

najemodajalca, da opravi pregled vlaganj najemnika. Na pod-
lagi pregleda vlaganj v poslovni prostor se sestavi zapisnik v 
katerem se ugotovi vrednost vlaganj v poslovni prostor in nova 
tržna vrednost poslovnega prostora. Kolikor se najemnik ne 
strinja z ugotovitvami iz zapisnika, lahko nasprotna dejstva do-
kazuje s cenitvenim poročilom ali izvedeniškim mnenjem, ki ga 
izdela sodno zapriseženi cenilec ali izvedenec gradbene stroke 
ali pooblaščeni ocenjevalec. Cenitveno poročilo ali izvedeniško 
mnenje naroči in plača najemnik.

(2) Dogovorjena potrebna vlaganja najemnika se pobotajo 
z najemnino za določen čas v obliki dogovorjene znižane na-
jemnine ali v celoti oproščene najemnine, kar se določi v novi 
najemni pogodbi ali dodatku k najemni pogodbi.

28. člen
Potrebna upravna dovoljenja za vlaganja v poslovni pro-

stor ali za spremembo namembnosti ali spremembo vrste rabe 
mora pridobiti najemnik, razen v primerih ko prenovo, rekon-
strukcijo, spremembo namembnosti ali spremembo vrste rabe 
načrtuje s programom občina. V primeru, ko pridobiva upravna 
dovoljenja najemnik, mu občina za pridobivanje upravnih dovo-
ljenj izda ustrezno pooblastilo.

5.2. Sprememba namembnosti ali sprememba vrste rabe 
poslovnega prostora

29. člen
Sprememba namembnosti ali sprememba vrste rabe po-

slovnega prostora se lahko prične samo na osnovi predhodno 
pridobljenih dovoljenj iz 28. člena tega pravilnika ter na podlagi 
sklepa komisije o dovolitvi spremembe namembnosti ali spre-
membe vrste rabe poslovnega prostora. Komisija odloča na 
podlagi pridobljenega urbanističnega mnenja pristojnega orga-
na oziroma na podlagi podatkov o namenski rabi poslovnega 
prostora iz veljavnega prostorskega akta.

6. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

30. člen
(1) Strokovna služba bo vsa najemna razmerja uskladila z 

določili tega pravilnika najkasneje ob poteku trenutno veljavnih 
najemnih pogodb.

(2) Obstoječe najemne pogodbe prenehajo veljati s pote-
kom časa, za katerega so sklenjene.

(3) Upravljavci premoženja iz četrtega odstavka 3. člena 
tega pravilnika, so dolžni izvesti potrebna ravnanja iz istega 
člena v roku šest mesecev od uveljavitve tega pravilnika.

31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o oddajanju poslovnih prostorov, garaž v najem ter določa-
nju najemnin za poslovne prostore in garaže Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 45/10).

32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3520-18/2017
Celje, dne 7. februarja 2017

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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RAZVRSTITEV DEJAVNOSTI-PREVEDBA IZ SKD 2008 NA PRAVILNIK                               PRILOGA 1 
 
Šifra 
kategorije  
SKD 2008 

Deskriptor Razvrstitev dejavnosti 
po Pravilniku 

A KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO C 
B RUDARSTVO C 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI B 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO A 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, 

SANIRANJE OKOLJA 
B 

F GRADBENIŠTVO B 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL 
A 

H PROMET IN SKLADIŠČENJE B 
I GOSTINSTVO B 
J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI A 
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI A 
L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI A 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI A 
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI A 
O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST 

OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI 
A 

P IZOBRAŽEVANJE A 
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO A 
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 

DEJAVNOSTI 
C 

S DRUGE DEJAVNOSTI C 
T DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM 

OSEBJEM, PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO 
B 

U DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES A 
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372. Sklep št. 1/17 o ukinitvi statusa javnega dobra

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – 
ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) 
ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 106/13 in 93/15) na 17. redni seji dne 7. 2. 2017 
sprejel

S K L E P   Š T.   1/17
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremič-

nine:

Parcelna številka Površina m2 Katastrska občina

1195/7 675 1067 – Brezova

1192/20 1558 1067 – Brezova

2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti sta-

tus javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3502-13/2016
Celje, dne 12. januarja 2017

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

DOL PRI LJUBLJANI

373. Sklep o izločitvi nepremičnine iz javnega 
dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) in Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) je Občinski 
svet Občine Dol pri Ljubljani na 13. seji dne 1. 2. 2017 sprejel 
naslednji

S K L E P

1. Iz javnega dobra se izloči nepremičnina parc. št. 555/3 
k.o. 1768 – SENOŽETI.

2. Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javne-
ga dobra in postane last Občine Dol pri Ljubljani.

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

Št. 0320-0001/2017-17
Dol pri Ljubljani, dne 10. februarja 2017

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

ILIRSKA BISTRICA

374. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 
18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave 
časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006), 1., 2. in 3. člena Zako-
na o cestah (Uradni list RS, št. 38/81, 37/87, 2/88 in 29/97 
– ZJC), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 14/05, 
92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 
111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 
37/08, 45/08), 4. in 11. člena Odloka o občinskih cestah v Obči-
ni Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01) in na predlog sklepa 
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne 
prostore, sprejetega na 14. seji dne 25. 1. 2017 na 18. seji dne 
26. 1. 2017 sprejel naslednji

S K L E P

I.
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena na nepremičninah, ki so spodaj na-
vedene in v naravi predstavljajo:

– ceste,
– druge javne površine, parkirišča, zelenice, športne po-

vršine in objekti gospodarske javne infrastrukture.

Zap. št. Katastrska občina Parc. št. Namen

1 2528 Koseze 683/1 Pot

2 2578 Podbeže 709/67 Cesta

3 2545 Podgraje 177/6 Cesta

4 2580 Račice 1/10 Cesta

5 2512 Šembije 6/2 Cesta

6 2534 Tominje 808/2 Igrišče

7 2524 Trnovo 82/10 Cesta

8 2524 Trnovo 82/25 Cesta

9 2539 Velika Bukovica 1166/42 Cesta

10 2539 Velika Bukovica 1038/5 Cesta

11 2539 Velika Bukovica 1038/2 Cesta

12 2539 Velika Bukovica 1048/4 Cesta

13 2539 Velika Bukovica 1048/7 Cesta

14 2539 Velika Bukovica 1048/10 Cesta

15 2539 Velika Bukovica 1048/12 Cesta

16 2539 Velika Bukovica 1048/14 Cesta

17 2546 Zabiče 4/11 Cesta

18 2546 Zabiče 468/6 Pot

19 2533 Zajelšje 630/5 Cesta

20 2533 Zajelšje 5/5 Cesta

21 2533 Zajelšje 631/6 Cesta

22 2533 Zajelšje 631/4 Cesta

23 2531 Zarečje 404/2 Cesta

II.
Pri nepremičninah iz. I. točke tega sklepa se v zemljiški 

knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.
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III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-80/2016
Ilirska Bistrica, dne 26. januarja 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

375. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, 
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog 
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore 
sprejetega na 14. seji dne 25. 1. 2017, na 18. seji dne 26. 1. 
2017 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 2381/7 k.o. Harije (ID znak 2535-2381/7-0) 

se izbriše zaznamba javnega dobra.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-23/2012
Ilirska Bistrica, dne 26. januarja 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

376. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, 
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog 
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore 
sprejetega na 14. seji dne 25. 1. 2017, na 18. seji dne 26. 1. 
2017 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 4722/2, k.o. Knežak (ID znak 2511-4722/2-0) 

se izbriše zaznamba javnega dobra.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-78/2012
Ilirska Bistrica, dne 26. 1. 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

377. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne 
objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog Odbora za 
stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 
14. seji dne 25. 1. 2017 na 18. seji dne 26. 1. 2017 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 4731/11 k.o. Knežak (ID znak 2511-4731/11-0) 

se izbriše zaznamba javnega dobra.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-59/2013
Ilirska Bistrica, dne 26. januarja 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

378. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne 
objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog Odbora za 
stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 
14. seji dne 25. 1. 2017 na 18. seji dne 26. 1. 2017 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 1963/37 k.o. Trnovo (ID znak 2524-1963/37-0) 

se izbriše zaznamba javnega dobra.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-32/2013
Ilirska Bistrica, dne 26. januarja 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

379. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne 
objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog Odbora za 
stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 
14. seji dne 25. 1. 2017 na 18. seji dne 26. 1. 2017 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 4103/20 k.o. Bač (ID znak 2509-4103/20-0) 

se izbriše zaznamba javnega dobra.
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II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-103/2015
Ilirska Bistrica, dne 26. januarja 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

380. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, 
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog 
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore 
sprejetega na 14. seji dne 25. 1. 2017 na 18. seji dne 26. 1. 
2017 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 3469/494 k.o. Knežak (ID znak 

2511-3469/494-0) se izbriše zaznamba javnega dobra.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-35/2012
Ilirska Bistrica, dne 26. januarja 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

381. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, 
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog 
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore 
sprejetega na 14. seji dne 25. 1. 2017 na 18. seji dne 26. 1. 
2017 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 2381/8 k.o. Harije (ID znak 2535-2381/8-0) se 

izbriše zaznamba javnega dobra.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-22/2012
Ilirska Bistrica, dne 26. januarja 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

382. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, 
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog 
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore 
sprejetega na 14. seji dne 25. 1. 2017 na 18. seji dne 26. 1. 
2017 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 1166/34 k.o. Velika Bukovica (ID znak 

2539-1166/34-0) se izbriše zaznamba javnega dobra.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-24/2014
Ilirska Bistrica, dne 26. januarja 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

KAMNIK

383. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod 
za turizem, šport in kulturo Kamnik« (uradno 
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Ob-
čine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) in 17. člena Statuta Ob-
čine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine 
Kamnik na 18. seji dne 1. 2. 2017 potrdil uradno prečiščeno 
besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Kamnik«, ki obsega:

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za ra-
zvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik« (Uradni list RS, 
št. 8/00),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva 
v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 107/05),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva 
v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 58/06),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva 
v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 58/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva 
v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 121/08),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva 
v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 106/11),

– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega za-
voda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« (Uradni list 
RS, št. 15/14),

– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« (Uradni 
list RS, št. 28/15),
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– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini 
Kamnik« (Uradni list RS, št. 83/16).

Št. 004-4/2016-4/5
Kamnik, dne 1. februarja 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, 

šport in kulturo Kamnik«  
(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S ciljem pospeševanja razvoja turizma, športa in kulture 

Občina Kamnik (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) s tem 
odlokom ustanavlja javni zavod »Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik«.

2. člen
Javni zavod Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je 

pravna oseba.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj javnega zavoda je Občina Kamnik, Glavni 

trg 24, 1240 Kamnik.

III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA

4. člen
Ime javnega zavoda: Zavod za turizem, šport in kulturo 

Kamnik (v nadaljevanju: zavod).
Sedež javnega zavoda je v Kamniku.
Sestavni del imena je tudi znak in grafična oblika imena. 

Oblika znaka in grafična oblika imena se določi s statutom.

5. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem so-

glasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporablja-
ti ime iz 4. člena tega odloka.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
Dejavnosti zavoda so:
32.300 Proizvodnja športne opreme
33.190 Popravila drugih naprav
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih pro-

dajalnah
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic 

in tržnic
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 

prometu
56.100 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

56.104 Začasni gostinski obrati
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.130 Distribucija filmov in video filmov
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejav-

nosti, davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične de-

javnosti
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav 

v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane de-

javnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 

poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.030 Varstvo kulturne dediščine
93.190 Druge športne dejavnosti
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnih
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične de-

javnosti
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

7. člen
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih 

programov in projektov. Pri tem lahko pridobiva sredstva za iz-
vajanje takih programov in projektov od zainteresiranih pravnih 
in fizičnih oseb.

8. člen
V okviru dejavnosti iz 6. člena tega odloka opravlja zavod 

zlasti:
– oblikuje celovito turistično ponudbo Občine Kamnik,
– opravlja informiranje v okviru turistično informacijskega 

centra,
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– načrtuje, organizira in izvaja marketinške in promocijske 
dejavnosti (sejmi, borze, prireditve),

– sodeluje in se povezuje z lokalnimi, regionalnimi in na-
cionalnimi subjekti s področja turizma in kulture,

– pripravlja razvojne projekte v skladu z zahtevami Evrop-
ske skupnosti,

– vključuje aktivnosti turističnih, kulturnih ter športnih dru-
štev s statusom društva, ki deluje v javnem interesu,

– spodbuja razvoj in urejanje objektov turistične, kulturne 
ter športne infrastrukture na območju Občine Kamnik,

– povezuje razpoložljive kapacitete na področju razvoja 
in raziskav,

– nudi pomoč in svetovanje pri trženju proizvodov in 
storitev,

– sodeluje pri prostorskem planiranju,
– upravlja z objekti, ki jih s sklepom določi župan občine,
– skrbi za celovit razvoj turizma, športa in kulture v občini,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja,
– zadovoljuje potrebe po izvajanju nacionalnega progra-

ma športa in Letnega programa športa Občine Kamnik,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, naprav, 

igrišč in tehnične ter športne opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavlja normalno delovanje objektov in opreme, ki 

jo ima v upravljanju,
– oddaja v najem prostore v športnih in kulturnih objektih 

in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za 

varnost delovanja objektov in naprav,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju 

športnih in kulturnih objektov v občini,
– daje pobude in predloge ustanoviteljici,
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za usta-

noviteljico s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi 
organi, strokovnimi institucijami in drugimi,

– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem pro-
gramov športa in kulture v občini,

– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in 
raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, starejše 
občane ter pri kulturno športnih in rekreativnih prireditvah,

– spremlja in analizira razmere na področju turizma, špor-
ta in kulture,

– načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih de-
lavcev za delo v turizmu, športu in kulturi,

– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu,
– organizira predavanja, strokovna in znanstvena sreča-

nja ter seminarje,
– organizira prireditve po programu ustanovitelja,
– organizira in izvaja športne prireditve,
– organizira, ustvarja in izvaja kulturne in umetniške pri-

reditve,
– usklajuje programe kulturnih ustanov in organizacij, ki 

delujejo na območju ustanovitelja,
– pripravlja in izvaja prireditvene in promocijske progra-

me na področju kulture, organizira koncerte, festivale in druge 
multimedijske prireditve,

– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov 
za vse generacijske stopnje,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na po-
dročju kulturno-umetniških programov,

– organizira gostovanja domačih in tujih razstav,
– hrani, zbira in predstavlja gradiva s področja dela za-

voda,
– vključuje se v kulturno, turistično in športno ponudbo 

občine, regije in širše slovenske skupnosti,
– opravlja gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe 

udeležencev in obiskovalcev.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem 

ustanovitelja.

9. člen
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja s po-

godbo prenese dejavnost turistično in poslovno informacijskega 

centra na drugo pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravlja-
nje dejavnosti.

Zavod lahko s pogodbo prenese objekte oziroma prosto-
re, športna igrišča ali opremo v podnajem le po predhodnem 
soglasju ustanovitelja.

Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod 
ali podjetje, za kar mora pridobiti predhodno soglasje ustano-
vitelja.

V. ORGANI ZAVODA

10. člen
Organi Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik so:
– svet,
– direktor,
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih pristojnosti, 

sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja ter način dela 
določa statut zavoda.

Svet

11. člen
Organ upravljanja je Svet Zavoda.
Svet Zavoda sestavlja devet članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanovitelja,
– en predstavnik zaposlenih,
– en predstavnik zainteresirane športne javnosti,
– en predstavnik zainteresirane turistične javnosti,
– en predstavnik zainteresirane kulturne javnosti.

12. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski 

svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

Predstavnika zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu na 
neposrednih in tajnih volitvah, po postopku in na način, dolo-
čenem v statutu zavoda.

Predstavnika zainteresirane športne javnosti izberejo 
športna društva s sedežem in pretežnim članstvom v Občini 
Kamnik, po postopku in na način, ki je določen v statutu za-
voda.

Predstavnika zainteresirane turistične javnosti izberejo tu-
ristična društva, ki so registrirana na območju Občine Kamnik, 
po postopku in na način, ki je določen v statutu zavoda.

Predstavnika zainteresirane kulturne javnosti izberejo kul-
turna društva, ki so registrirana na območju Občine Kamnik, po 
postopku in na način, ki je določen v statutu zavoda.

Svet Zavoda se konstituira, ko člani sveta izmed sebe 
izvolijo predsednika.

Mandat članov sveta traja štiri leta.
Član sveta Zavoda je lahko v svet ponovno izvoljen ozi-

roma imenovan.
Svet Zavoda veljavno sklepa, če je na seji navzočih ve-

čina njegovih članov.
Svet Zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih 

članov.

13. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom 

in drugimi akti še naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda in posreduje 

le-tega v soglasje ustanovitelju,
– spremlja izvrševanje programa dela in razvoja zavoda,
– sprejema letne finančne načrte,
– sprejema zaključne račune,
– ustanovitelju predlaga spremembo dejavnosti,
– imenuje direktorja zavoda in posreduje predlog v so-

glasje ustanovitelju,
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– imenuje strokovni svet na predlog direktorja,
– ostale v statutu in tem odloku določene naloge,
– razpisuje volitve v svet zavoda, oziroma imenuje v skla-

du z določbami statuta druge organe zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem sprejema sistemizacijo de-

lovnih mest zavoda.
Ostale naloge določata zakon in statut.
Način dela sveta zavoda se določi s statutom.

Direktor

14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi (strokovno) delo ter poslovanje 

zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zako-
nitost in strokovnost dela zavoda.

15. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po 

predhodnem soglasju ustanovitelja.
Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Če se na razpis ne prijavi nihče ali če nihče od prijavljenih 

kandidatov ni izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja 
direktorja na podlagi ponovljenega razpisa imenuje svet zavoda 
vršilca dolžnosti direktorja po predhodnem soglasju ustanovite-
lja, vendar najdlje za eno leto.

Če v roku 60 dni po prenehanju mandata direktorja svet 
zavoda ne imenuje direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, 
imenuje vršilca dolžnosti direktorja ustanovitelj.

15.a člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 

naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem po-

ložaju,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– obvlada dva tuja jezika,
– predloži program dela za mandatno obdobje ter vizijo 

razvoja turizma, športa in kulture v Občini Kamnik.
Statut zavoda lahko določi tudi druge in podrobnejše 

pogoje za imenovanje.
Direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo 

predpisi, ki veljajo za delavce v javni upravi.

16. člen
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po preteku 

mandata lahko ponovno imenovan.

Strokovni vodja

16.a člen
Strokovno delo zavoda na področju turizma opravlja vodja 

področja turizma, na področju športa vodja področja športa ter 
na področju kulture vodja področja kulture.

Strokovni svet

17. člen
Zavod ima strokovni svet.
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda. Stro-

kovni svet šteje šest članov. Člane strokovnega sveta imenuje 
Svet zavoda na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev 
in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda, in sicer: dva 
za področje turizma, dva za področje športa in dva za področje 
kulture.

Članstvo v strokovnem svetu ni združljivo s članstvom v 
svetu zavoda ter funkcijo direktorja zavoda.

Način imenovanja, trajanja mandata in podrobnejše nalo-
ge članov strokovnega sveta se določi v statutu zavoda.

18. člen
Naloge strokovnega sveta so predvsem:
– obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela 

zavoda,
– določanje strokovnih podlag za programe dela in ra-

zvoja zavoda,
– dajanje mnenj, predlogov, pobud in usmeritev glede 

organizacije dela, pogojev za razvoj dejavnosti svetu in direk-
torju zavoda.

Podrobnejše naloge strokovnega sveta, sestava, način 
imenovanja in trajanje mandata članov določa statut zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

19. člen
Zavod ima statut.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove 

pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna 
za opravljanja dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z 
zakonom in tem odlokom.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se 
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu 
s statutom.

20. člen
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom 

in tem odlokom določeno, da jih sprejme direktor.

VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA, 
VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA ZAVODA

21. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini 

4.172,92 EUR v enkratnem znesku zagotovi ustanovitelj.

21.a člen
Za opravljanje registrirane dejavnosti daje s tem od-

lokom ustanovitelj v upravljanje zavodu poslovni prostor 
na naslovu Glavni trg 2, Kamnik. Za izvajanje dejavnosti 
športa daje ustanovitelj zavodu v upravljanje nepremičnine 
z opremo, kar je del javne infrastrukture na področju športa 
ter za izvajanje dejavnosti kulture kulturni dom v Kamniku. 
Zavod upravlja z nepremičninami in pripadajočo opremo. 
Prenos nepremičnin v upravljanje ali najem se uredi s po-
sebno pogodbo. Nepremično premoženje, ki se s pogodbo 
prenaša v upravljanje, je lastnina ustanovitelja. Zavod ga 
je dolžan uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je 
ustanovljen. Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki 
mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli od-
tujiti nepremičnega premoženja, ga obremeniti s stvarnimi 
ali drugimi bremeni ali ga oddati v podnajem brez soglasja 
ustanovitelja. V soglasju z ustanoviteljem ali na podlagi 
njegovih odločitev lahko zavod upravlja tudi z drugimi ne-
premičninami.

22. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti zavod pridobiva iz:
– proračuna ustanovitelja,
– sredstev iz naslova sofinanciranja ali financiranja pro-

jektov iz domačih in tujih virov,
– z vstopninami in najemninami,
– s plačili za storitve ter prodajo proizvodov in blaga na 

trgu,
– s sponzorstvi, z donacijami in darili,
– iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.
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VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV 
NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA

23. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari 

s povračilom za storitve, ki jih opravlja ter z drugimi lastnimi 
prihodki.

Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz javnih virov, 
iz tržne dejavnosti in drugih nejavnih virov.

24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja le za 

opravljanje in razvoj svojih dejavnosti, v skladu z letnim pro-
gramom.

25. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve 

manjkajočih sredstev odloča svet zavoda s soglasjem usta-
novitelja.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
USTANOVITELJA IN ZAVODA

26. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, 

s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine 

sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo za dejav-
nost zavoda.

27. člen
Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in obve-

znosti:
– predloži finančno ovrednoten razvojni program in letni 

program dela,
– najmanj dvakrat letno poroča o poslovnih rezultatih in 

uresničevanju sprejetega programa zavoda,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj dejavnosti, 

za katere je zavod ustanovljen.
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obve-

znosti:
– daje soglasje k statutu in njegovim spremembam ter 

dopolnitvam,
– daje soglasje k finančno ovrednotenemu razvojnemu 

programu in letnemu programu dela,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom 

in finančnim načrtom,
– zagotavlja zavodu prostorske pogoje za njegovo delo.

28. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 

posle v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in 
vpisom v sodni register.

29. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu 

samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v 

pravnem prometu.

30. člen
Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod.

30.a člen
Delovna razmerja in udeležba delavcev pri upravljanju in 

uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu se uredijo 
v skladu z veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo, ki velja 
za javni sektor.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Do imenovanja direktorja zavoda v skladu s tem odlokom, 

opravlja funkcijo direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga 
imenuje ustanovitelj, vendar največ eno leto.

32. člen
V.d. direktorja zavoda je dolžan v roku 3 mesecev od 

svojega imenovanja zbrati predloge za člane sveta zavoda in 
jih predložiti v imenovanje ustanovitelju.

33. člen
V.d. direktorja zavoda predlaga v sprejem statut najkasne-

je v treh mesecih po imenovanju sveta zavoda.

34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in 
podjetništva v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 107/05) 
vsebuje naslednji končni določbi:

»8. člen
Agencija mora uskladiti statut in druge splošne akte naj-

kasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja je dolžan 

opraviti vse potrebno, da agencija uskladi organizacijo dela ter 
oblikuje svet agencije v skladu z določili tega odloka v roku, kot 
ga določa prvi odstavek tega člena.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in 
podjetništva v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 58/06) 
vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in 
podjetništva v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 58/07) 
vsebuje naslednjo končno določbo:

»10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in 
podjetništva v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 121/08) 
vsebuje naslednjo končno določbo:

»3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in 
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podjetništva v Občini Kamnik« (Uradni list RS, št. 106/11) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka predstavniku Območne obrtne 

zbornice Kamnik v svetu zavoda preneha mandat.
Nadomestni član sveta zavoda, predstavnik zaintere-

sirane športne javnosti, bo imenovan po sprejemu statuta 
zavoda.

19. člen
Direktor zavoda predlaga v sprejem spremembo statuta 

najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.«

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega za-
voda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« (Uradni 
list RS, št. 15/14) vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.«

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« 
(Uradni list RS, št. 28/15) vsebuje naslednjo končno 
določbo:

»2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Ob-
čini Kamnik« (Uradni list RS, št. 83/16) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

»17. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.«

384. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za leto 2017

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617), 17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik 
(Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 
18. seji dne 1. 2. 2017 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve  

za leto 2017

1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva 

do skupne višine 150.000 € za sanacijo plazovitih in poplavnih 
območij v Občini Kamnik.

2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Sanacija podora skal v Podstudencu do 100.000 €,
2. Sanacija plazu Žubejevo 3a do 50.000 €.

3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključ-

nega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2017.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2016-3/11
Kamnik, dne 1. februarja 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

385. Odlok o proračunu Občine Kamnik 
za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list 
RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 
1. 2. 2017 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2018 dolo-
čajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem 
besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov  Proračun 
leta 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 23.682.071
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 21.137.340

70 DAVČNI PRIHODKI 18.255.900
700 Davki na dohodek in dobiček 15.602.900
703 Davki na premoženje 2.280.000
704 Domači davki na blago in storitve 373.000
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.881.440
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.326.578
711 Takse in pristojbine 20.000
712 Globe in druge denarne kazni 90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 78.750
714 Drugi nedavčni prihodki 366.112

72 KAPITALSKI PRIHODKI 90.590
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 590
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 90.000

73 PREJETE DONACIJE 1.300
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.300

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.272.841
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.068.687
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 1.204.154

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 180.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 180.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 22.991.969
40 TEKOČI ODHODKI 6.434.114

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.693.900
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 267.300
402 Izdatki za blago in storitve 4.055.814
403 Plačila domačih obresti 25.000
409 Rezerve 392.100

41 TEKOČI TRANSFERI 10.922.749
410 Subvencije 181.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 6.269.401
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 1.001.885
413 Drugi tekoči domači transferi 3.470.463

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.967.606
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.967.606

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 667.500
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,  
ki niso pror. uporabniki 331.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 336.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 690.102

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 45.500

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAP. DELEŽEV 45.500
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 45.500

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –45.500

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 889.000
55 ODPLAČILA DOLGA 889.000

550 Odplačila domačega dolga 889.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –244.398
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –889.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –690.102

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  244.398

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 
Kamnik.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-

janja odpadnih voda
3. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, ka-

nalizacija, CČN)
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div-

jadjo
5. koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih
6. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za name-

ne, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne sku-
pnosti

7. koncesijska dajatev za vodooskrbo in odvajanje odpa-
dnih in padavinskih voda.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med po-
sameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje 
organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med 
različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje 
notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva po-
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večati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer 
se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance 
pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske 
postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziro-
ma ekonomskimi nameni proračunske porabe.

Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s 
prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40 % oziroma do 
100.000 € v posameznem primeru. Na proračunsko postavko 
4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. se sredstva lahko preraz-
poredijo brez omejitev.

V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o pre-
razporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med 
posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik 
krajevne skupnosti.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v 
drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti 
prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinske-
ga sveta.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

7. člen
(potrjevanje investicijske dokumentacije)

Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do višine 
400.000 € brez DDV.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 40 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih 

financah,
– podračun proračunskega sklada, ustanovljenega na 

podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financi-
ranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo 
Frana Albrehta,

– sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje,
– sklad za pokriti bazen,
– sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 

250.000 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do viši-
ne 20.000 € brez DDV župan. O uporabi sredstev proračunske 
rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer odloča 
na predlog župana občinski svet.

Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev pro-
računske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine 
Kamnik za prvo polletje leta 2018 in v zaključnem računu pro-
računa Občine Kamnik za leto 2018.

V sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje 
se v letu 2018 izloči 42.100 €.

10. člen
(poslovanje krajevnih skupnosti)

Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik 
lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne po-
sle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem 
finančnem načrtu krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov v 
zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobitve 
nepremičnega premoženja pa morajo pridobiti predhodno so-
glasje občinskega sveta.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM 
OBČINE

11. člen
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti 
nad 100.000 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 
100.000 €. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem.

Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave od-
piše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je 
bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka 
izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek. Župan 
z odpisom dolgov seznani občinski svet.

12. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter sto-

ritve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z 
izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna po-
godba. Obveznosti do mejnih vrednosti se v skladu z internim 
aktom lahko prevzemajo z naročilnico.

Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo 
določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni 
razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme fi-
nančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do 
vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € 
za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem 
zneskom pa v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.

13. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 

Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, 
banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju 
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.

O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča ob-
činskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine 
Kamnik za prvo polletje leta 2018 in v zaključnem računu pro-
računa Občine Kamnik za leto 2018.

14. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima 

pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so 
bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske 
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porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in 
dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

15. člen
Občina se v letu 2018 ne sme dodatno zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-

jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv, se v letu 2018 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati 
poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 

2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.

Št. 410-0065/2016
Kamnik, dne 1. februarja 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

386. Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih 
programov v Občini Kamnik

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 1. in 
99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) in 17. člena Sta-
tuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet 
Občine Kamnik na 18. seji dne 1. 2. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju socialno varstvenih programov 

v Občini Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju socialno varstvenih pro-

gramov v Občini Kamnik (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo 
namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje 
socialno varstvenih programov (v nadaljevanju: programi) v 
Občini Kamnik.

Programi predstavljajo in zadovoljujejo specifične social-
ne potrebe občanov, društev interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalci), 
ki delujejo na območju Občine Kamnik, imajo v Občini Kamnik 
sedež ali so njihovi člani občani Občine Kamnik.

Sredstva za sofinanciranje programov na področju so-
cialno varstvene dejavnosti v Občini Kamnik se zagotavljajo 

iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z 
odlokom o proračunu za tekoče leto.

II. POGOJI ZA IZBOR UPRAVIČENCEV PROGRAMOV

2. člen
Upravičenci do sofinanciranja programov na področju 

socialno varstvene dejavnosti so:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne 

organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske 
in težave občanov Občine Kamnik, ustanovijo posamezniki v 
skladu z zakonom,

– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo 
posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne 
potrebe občanov,

– karitativne organizacije,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne 

organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v 
skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne pro-
grame in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po 
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj 
invalidov – občanov Občine Kamnik,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe in projekte 
na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov 
ter druge humanitarne in neprofitne programe.

3. člen
Upravičenci programov morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– imajo sedež v Občini Kamnik in izvajajo dejavnost na 

območju občine ali ne glede na sedež, če je program dela 
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Kamnik,

– imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma uporabnikih,
– so registrirani za izvajanje socialno varstvene dejav-

nosti,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih progra-
mov,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so raz-
vidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih 
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in 
delež sredstev iz drugih virov.

Programi, ki se sofinancirajo iz drugih proračunskih po-
stavk Občine Kamnik, ne morejo biti predmet sofinanciranja 
po tem pravilniku.

III. JAVNI RAZPIS

4. člen
Postopek javnega razpisa mora biti skladen z veljavno 

področno zakonodajo.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro social-

novarstvenih in karitativnih programov,
– ime oziroma naziv in sedež naročnika, ki dodeljuje 

sredstva,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem 

razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi upravičenci, 
ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,

– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa,

– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 
sredstva,

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dode-
litev sredstev,
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– način pošiljanja in vsebino vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– navedbo uslužbencev, pooblaščenih za dajanje informa-

cij v zvezi z vsebino javnega razpisa,
– rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni 

o izidu javnega razpisa,
– morebitne druge podatke, zahtevane z veljavno zako-

nodajo.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni 

podatki, ki bodo omogočili upravičencu izdelati popolno vlogo 
za kandidiranje na javnem razpisu.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti vse pogo-
je, ki jih mora upravičenec izpolnjevati, da se uvrsti v postopek 
izbire za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati 
vloga, da se šteje kot formalno popolna.

Javni razpis se lahko izvede v celoti ali v več delih.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med 

drugim tudi:
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora upravičenec 

predložiti naročniku kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandi-
diranje na razpisu, in da je upravičen do sredstev.

Naročnik mora v času objave razpisa omogočiti upra-
vičencem vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo 
predati razpisno dokumentacijo.

Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine 
Kamnik, lahko pa tudi v drugih medijih in ne sme trajati manj 
kot 15 dni.

5. člen
Petčlansko komisijo za odpiranje ponudb in vrednotenje 

vlog za sofinanciranje socialno varstvenih programov s skle-
pom imenuje in razrešuje župan. Komisija se imenuje za dobo 
mandata župana. Ima predsednika in štiri člane.

Komisijo sestavljajo en:
– predstavnik Centra za socialno delo Kamnik,
– predstavnik Odbora za družbene dejavnosti,
– predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti,
– predstavnik Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Ka-

mnik,
– predstavnik uporabnikov.
V primeru, da je član komisije predstavnik upravičen-

ca, ki je kandidiral na javnem razpisu za sofinanciranje 
socialno varstvenih programov, se mora skladno z veljavno 
zakonodajo izločiti od odločanja in glasovanja o omenjenem 
programu.

Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo 
je podala upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo 
javnega razpisa. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravi-
čena oseba, občinska uprava zavrže s sklepom.

Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da 
jo dopolni in se določi rok za dopolnitev. Če vloga v zahteva-
nem roku ni dopolnjena, jo občinska uprava zavrže s sklepom.

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih oceni 
na podlagi meril in kriterijev ter pripravi predlog prejemnikov 
sredstev, ki ga predloži občinski upravi.

Komisija o svojem delu sproti vodi zapisnike, ki jih podpi-
šejo vsi člani komisije.

6. člen
Občinska uprava na podlagi predloga komisije izda od-

ločbo.
Po pravnomočnosti odločb, župan z vsemi izbranimi upra-

vičenci sklene pogodbe za tekoče proračunsko leto.
Če izbrani upravičenec ne podpiše pogodbe v roku pet-

najst dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da od svoje 
vloge odstopa.

Kolikor upravičenci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih 
s pogodbo, se jim za neizpolnjeni del obveznosti finančna 
sredstva ne izplačajo.

IV. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG

7. člen
Zagotovljena sredstva za izvajanje socialno varstvenih 

programov se razdelijo v dveh skupinah:
– skupina A (med upravičence, ki imajo sedež v Občini 

Kamnik, se razdeli 70 % sredstev iz občinskega proračuna),
– skupina B (med upravičence, ki nimajo sedeža v Občini 

Kamnik, pa v izvajanje svojih programov aktivno vključujejo 
občane Občine Kamnik se razdeli 30 % sredstev iz občinskega 
proračuna).

Kriteriji in merila so enaki za obe skupini.
Upravičenci skupine B lahko na razpis prijavijo le en 

program.

8. člen
Pri vrednotenju vlog se upoštevajo predvsem naslednji 

kriteriji:
1. število članov oziroma uporabnikov upravičenca pro-

grama s stalnim bivališčem v Občini Kamnik,
2. ocena kakovosti predlaganega programa upravičenca,
3. izdelana finančna konstrukcija programa upravičenca.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vre-

dnost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in skupnega števila točk (višina proračunske postavke 
se deli z vsoto vseh točk prijaviteljev; na ta način se dobi vre-
dnost ene točke v €).

1. Upravičenci so glede na število članov oziroma upo-
rabnikov programa pri izračunu razdeljeni v tri skupine, in sicer:

I. skupina od 1 do 250 članov
II. skupina od 251 do 800 članov
III. skupina od 801 član ali več
Število članov oziroma uporabnikov upravičenca progra-

ma s stalnim bivališčem v Občini Kamnik, se preračuna po 
naslednji formuli:

Članstvo v točkah = število članov upravičenca x 30
najvišje število članov izmed vseh  

upravičencev

Maksimalno število točk pri tem kriteriju doseže prijavitelj, 
ki ima največ članov oziroma uporabnikov s stalnim bivališčem 
v Občini Kamnik v posamezni skupini, ostali upravičenci pa 
ustrezno število točk manj.

Maksimalno število točk po tem kriteriju je 30.
2. Ocena kakovosti predlaganega programa 

upravičenca:
– jasnost postavljenih ciljev, ocena kakovosti 

programa do 40 točk
– vključenost prostovoljcev v izvedbo pro-

grama do 10 točk
– jasna opredelitev uporabnikov programa  do 5 točk
Maksimalno število točk po tem kriteriju je 55.
3. Izdelana finančna konstrukcija programa 

upravičenca:
– program ima jasno opredeljene vire finan-

ciranja do 5 točk
– višina zagotovljenih lastnih sredstev nad 

51 % 10 točk
– višina zagotovljenih lastnih sredstev do 

50 % 5 točk
– višina zagotovljenih lastnih sredstev do 

20 % 2 točki
Maksimalno število točk po tem kriteriju je 15.
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže, je 

100. Občina Kamnik lahko v javnem razpisu določi minimal-
no število točk, ki jih mora prijavitelj doseči za sofinanciranje 
programa.



Uradni list Republike Slovenije Št. 8 / 17. 2. 2017 / Stran 1245 

V. KONČNE DOLOČBE

9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o sofinanciranju programov na področju socialno-humani-
tarne dejavnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 94/14).

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/17-4/2
Kamnik, dne 1. februarja 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

387. Pravilnik o sofinanciranju obnove sakralnih 
objektov v Občini Kamnik

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 
2. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), 
66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 
in 68/16) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 
št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 1. 2. 
2017 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju obnove sakralnih objektov  

v Občini Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju obnove sakralnih objek-

tov v Občini Kamnik (v nadaljevanju: Pravilnik) se določajo 
namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje 
obnove sakralnih objektov (v nadaljevanju: projekti) v Občini 
Kamnik.

Sredstva za sofinanciranje projektov na področju obnove 
sakralnih objektov v Občini Kamnik se zagotavljajo iz občinske-
ga proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o 
proračunu za tekoče leto.

2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje obnove sakral-

nih objektov, ki se nahajajo na območju Občine Kamnik.
Občina Kamnik z ukrepi, opredeljenimi v tem pravilniku, 

spodbuja obnovo, vzdrževanje in ohranjanje sakralne kulturne 
dediščine.

3. člen
Upravičenci do sredstev so lastniki ali solastniki sakralnih 

objektov na območju Občine Kamnik.
Prijavitelji, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska 

sredstva na razpisu za sofinanciranje obnove sakralnih objek-
tov, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih 
Občine Kamnik.

II. JAVNI RAZPIS

4. člen
Postopek javnega razpisa mora biti skladen z veljavno 

področno zakonodajo.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro projektov 

na področju obnove sakralnih objektov;
– ime oziroma naziv in sedež naročnika, ki dodeljuje 

sredstva;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem 

razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi prijavitelji, ki 
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;

– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa;

– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 
sredstva;

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dode-
litev sredstev;

– način pošiljanja in vsebino vlog;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– navedbo uslužbencev, pooblaščenih za dajanje informa-

cij v zvezi z vsebino javnega razpisa;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o 

izidu javnega razpisa;
– morebitne druge podatke, zahtevane z veljavno zako-

nodajo.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni 

podatki, ki bodo omogočili upravičencu izdelati popolno vlogo 
za kandidiranje na javnem razpisu.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti vse po-
goje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v postopek 
izbire za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati 
vloga, da se šteje kot formalno popolna.

Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med 
drugim tudi:

– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj 

predložiti naročniku kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kan-
didiranje na razpisu, in da je upravičen do sredstev;

– navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki 
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove 
uporabe in pomen posameznih meril.

Naročnik mora v času objave razpisa omogočiti upra-
vičencem vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo 
predati razpisno dokumentacijo.

Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine 
Kamnik, lahko pa tudi v drugih medijih in ne sme trajati manj 
kot mesec dni.

5. člen
Komisijo za odpiranje ponudb in vrednotenje vlog za 

sofinanciranje obnove sakralnih objektov s sklepom imenuje 
in razrešuje župan in je sestavljena iz treh članov občinske 
uprave.

Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo 
je podala upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo 
javnega razpisa. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravi-
čena oseba, občinska uprava zavrže s sklepom.

Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da 
jo dopolni in se določi rok za dopolnitev. Če vloga v zahteva-
nem roku ni dopolnjena, jo občinska uprava zavrže s sklepom.

Komisija vodi postopek javnega razpisa, opravi strokovni 
pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi meril in kriterijev ter 
pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži občinski 
upravi.

Komisija o svojem delu sproti vodi zapisnike, ki jih podpi-
šejo vsi člani komisije.
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6. člen
Občinska uprava na podlagi predloga komisije izda od-

ločbo.
Po pravnomočnosti odločb, župan z vsemi izbranimi izva-

jalci sklene pogodbe za tekoče proračunsko leto.
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v roku petnajst 

dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da od svoje vloge 
odstopa.

Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s 
pogodbo, se jim za neizpolnjeni del obveznosti finančna sred-
stva ne izplačajo.

III. POGOJI ZA IZBOR UPRAVIČENCEV

7. člen
Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu so:
– sakralni objekt premične in nepremične kulturne de-

diščine se nahaja na območju Občine Kamnik in je v lasti ali 
solasti prijavitelja;

– lastnik ali solastnik sakralnega objekta premične in ne-
premične kulturne dediščine je pravna ali fizična oseba;

– prijavitelj ima izdano soglasje oziroma pogoje za izved-
bo prijavljenih del s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije;

– prijavitelj predloži izjavo, da bodo prijavljena dela izve-
dena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju 
prostora, varstvu okolja ter varstvu kulturne dediščine;

– prijavitelj ima zagotovljena delna lastna finančna sred-
stva.

Na razpisu ne morejo kandidirati lastniki ali solastniki 
objektov s področja kulturne dediščine, ki tržijo navedene 
objekte.

IV. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG

8. člen
Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali predvsem nasle-

dnji kriteriji:
– vrednost izvedbenih del projekta;
– višina zagotovljenih lastnih sredstev (iz proračuna Ob-

čine Kamnik se sofinancira do 50 % vrednosti prijavljenih del);
– starost objekta.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, katerih 

nameravani posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali 
povečevanja škode na objektu ter posegi na objektih javnega 
pomena.

Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vre-
dnost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in skupnega števila točk (višina proračunske postavke 
se deli z vsoto vseh točk prijaviteljev; na ta način se dobi vre-
dnost ene točke v €).

Vrednost izvedbenih del projekta: število točk
– vrednost izvedbenih del projekta  

do 1.000 € z ddv 10
– vrednost izvedbenih del projekta  

nad 1.000 € do 5.000 € z ddv  50
– vrednost izvedbenih del projekta  

nad 5.000 € do 15.000 € z ddv 100
– vrednost izvedbenih del projekta  

nad 15.000 € z ddv 150
Višina zagotovljenih lastnih sredstev: število točk
– višina zagotovljenih lastnih sredstev 

do 50 % 30
– višina zagotovljenih lastnih sredstev 

do 65 % 50
– višina zagotovljenih lastnih sredstev 

do 75 % 70
– višina zagotovljenih lastnih sredstev 

do 85 % 100

Starost objekta: število točk
– mlajši od 100 let 0
– starejši od 100 let 30
– starejši od 200 let 60
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže, je 310. 

Občina Kamnik lahko v javnem razpisu določi minimalno število 
točk, ki jih mora prijavitelj doseči za sofinanciranje.

V primeru, da je vrednost izvedenih del projekta, izkazana 
v prijavi na javni razpis z verodostojnimi listinami, višja, kot pa je 
dejanska, končna vrednost izvedenih del na podlagi predloženih 
verodostojnih listin (računov), se vrednost dodeljenih sredstev 
temu ustrezno zniža. V kolikor je končna vrednost izvedenih del 
višja, navedeno ne vpliva na višino dodeljenih sredstev.

V. KONČNE DOLOČBE

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/17-4/2
Kamnik, dne 1. februarja 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa in prometni 
ureditvi javnih površin na območju 
Občine Kamnik

Na podlagi 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 82/13 – UPB2 in 68/16) in 
17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je 
Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 1. 2. 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 

cestnega prometa in prometni ureditvi javnih 
površin na območju Občine Kamnik

1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa in prometni uredi-

tvi javnih površin na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, 
št. 49/13 in 83/15, v nadaljevanju: odlok) se za 15. členom 
odloka doda novo poglavje, ki se glasi:

»VI. ODSTRANITEV IN HRAMBA NEPRAVILNO 
PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL«.

2. člen
Spremeni se 17. člen odloka, tako da se glasi:
»Odstranitev nepravilno parkiranega vozila opravi poo-

blaščeni izvajalec na stroške lastnika oziroma imetnika pravice 
uporabe vozila, po veljavnem ceniku.«

3. člen
Za 19. členom odloka se izbriše naslov poglavja

»VI. ZAPUŠČENA VOZILA«.

4. člen
Spremeni se 23. člen odloka, tako da se glasi:

»(odstranitev vozila)
(1) Odvoz vozila izvaja pooblaščeni izvajalec, ki je izbran 

na podlagi javnega razpisa.
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(2) Z javnim razpisom sprejet cenik odvoza, hrambe in 
uničenja vozil s sklepom objavi župan na spletni strani Občine 
Kamnik.

(3) Izvajalec na podlagi odredbe pooblaščene uradne 
osebe odstrani vozilo in napiše zapisnik o prevzemu vozila.

(4) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstra-
njevanja in hrambe vozila.«

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2016
Kamnik, dne 1. februarja 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

389. Pravilnik o spremembi Pravilnika o prometni 
ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu 
mesta Kamnik

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 17. člena Statuta 
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) in 2. člena Odloka o 
ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na 
območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 49/13 in 83/15) je 
Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 1. 2. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi  

na javnih parkirnih površinah  
v delu mesta Kamnik

1. člen
V Pravilniku o prometni ureditvi na javnih parkirnih povr-

šinah v delu mesta Kamnik (Uradni list RS, št. 74/05, 120/05, 
106/11 in 83/16) se v 8. členu spremeni zadnji odstavek, tako 
da se glasi:

»Število izdanih in prodanih letnih parkirnih kart za ko-
ledarsko leto ne sme presegati števila 50, preostale parkirne 
karte iz tretjega odstavka tega člena pa se lahko izdajo kot me-
sečne parkirne karte. Letne parkirne karte iz prvega odstavka 
tega člena veljajo na vseh javnih parkirnih površinah iz 3. člena 
tega pravilnika.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 371-0095/2016-3/11
Kamnik, dne 1. februarja 2017

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

KIDRIČEVO

390. Koncesijski akt o izvedbi projekta »športno 
rekreacijski center – Gramoznica Pleterje«

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB s spremembami; v nadaljeva-

nju: ZLS), 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 62/2016) ter 11., 36. in 40. člena Zakona 
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v 
nadaljevanju: ZJZP) je Občinski svet Občine Kidričevo na 18. 
redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel

K O N C E S I J S K I   A K T
o izvedbi projekta »športno rekreacijski center – 

Gramoznica Pleterje«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina koncesijskega akta)

Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago za 
izvedbo projekta športno rekreacijskega centra na območju 
Gramoznice Pleterje (v nadaljevanju: projekt) v eni izmed oblik 
javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP.

Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega 
in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in 
druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.

Javni partner oziroma koncedent je Občina Kidričevo, 
Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. Zasebni partner oziroma 
koncesionar je subjekt zasebnega prava, ki bo kot izvajalec 
javno-zasebnega partnerstva izbran na podlagi postopkovnih 
pravil ZJZP.

V tem koncesijskem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA

2. člen
(javni interes)

Na podlagi druge in trinajste alineje 21. člena ZLS, doku-
menta identifikacije investicijskega projekta DIIP iz decembra 
2016 in izvedene ocene možnosti javno-zasebnega partner-
stva, Občina Kidričevo sprejema odločitev, da obstaja javni 
interes za izvedbo projekta športno rekreacijskega centra na 
območju Gramoznice Pleterje. Najučinkovitejši in najgospo-
darnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev 
javno-zasebnega partnerstva.

III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS 
TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

3. člen
(vrsta)

Javno-zasebno partnerstvo se upoštevaje razdelitev tve-
ganj izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, 
pri čemer gre za koncesijo gradenj na podlagi 79. člena ZJZP.

4. člen
(predmet)

Predmet koncesije je izgradnja in ureditev površin za 
šport, rekreacijo in turizem, v povezavi z naravnimi površinami. 
V okviru koncesije bo koncesionar zagotovil postavitev in ure-
ditev vlečnice za smučanje na vodi in plavajočih pomolov ter 
otokov, območja za kampiranje, območja za prireditve, igrišča 
na mivki, razglednega platoja, makadamskih poti, površin za 
parkiranje in servisnega platoja za postavitev ekoloških oto-
kov, sanitarnih enot in premičnih ter drugih objektov, stene za 
breguljke in plitvine, ki omogočajo bivalen prostor dvoživkam 
in obvodnim rastlinam ter živalim, in sicer skladno s projek-
tnimi smernicami koncedenta in po terminskem planu, ki bo 
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dogovorjen v postopku izbire koncesionarja. Koncesionar bo 
v času trajanja javno-zasebnega partnerstva zgrajeni športno 
rekreacijski center tudi upravljal in vzdrževal.

Vsebino dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale v okviru špor-
tno rekreacijskega centra določita koncedent in koncesionar v 
postopku izbire koncesionarja. Za koncedenta so sprejemljive 
dejavnosti, ki so povezane s športno, rekreacijsko in turistično 
infrastrukturo ter spremljajoče poslovno-trgovske dejavnosti.

5. člen
(območje izvajanja)

Koncesija se izvaja na severnem delu območja Gramo-
znice Pleterje, ki zajema naslednje dele parcel v k.o. Pleterje: 
388/1, 388/2 in 902.

Skupna površina območja znaša okvirno 23,09 ha.

6. člen
(čas trajanja)

Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v konce-
sijski pogodbi.

Koncesija se podeli za največ 25 let.
Rok trajanja koncesije se v primeru, da:
a. koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukre-

pov oblasti koncesije ni mogel izvajati,
b. je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki 

so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem 
interesu, 
s sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi lahko podaljša, vendar 
največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko 
pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob upoštevanju določ-
be drugega odstavka 71. člena ZJZP.

7. člen
(stavbna pravica)

Za območje izvajanja koncesije bo skladno s 73. členom 
ZJZP ustanovljena stavbna pravica.

IV. FINANCIRANJE

8. člen
(financiranje)

Koncesionirana dejavnost se primarno financira iz:
a. sredstev, ki jih koncesionar pridobi na podlagi opravlja-

nja koncesionirane dejavnosti,
b. lastnih sredstev koncesionarja ali bančnih kreditov, ki 

si jih pridobi po tržnih pogojih,
c. drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar v namen 

opravljanja koncesionirane dejavnosti.
Viri in način financiranja se podrobneje opredelijo v okviru 

koncesijske pogodbe.

9. člen
(vložki partnerjev)

Koncedent zagotovi vložek v vrednosti:
a. projektne in investicijske dokumentacije,
b. stavbne pravice.
Koncesionar zagotovi vsa preostala sredstva za uspešno 

izvedbo projekta.

V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE

10. člen
(obveznosti koncesionarja)

Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije zagotoviti:
a. izgradnjo, postavitev in ureditev površin in infrastruktu-

re za šport, turizem in rekreacijo, ter upravljanje in vzdrževanje 
le-teh za čas veljavnosti koncesijske pogodbe,

b. izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo po-
vezane z obveznostmi iz predhodne alineje (npr. oglaševanje, 
trženje, vodenje evidenc, obveščanje itd.) na način in v obsegu 
kot bo podrobno določen v koncesijski pogodbi,

c. enako obravnavo uporabnikov športno rekreacijskega 
centra, ki je predmet koncesije, glede na kakovost in dosto-
pnost storitev,

d. regulirane in vnaprej objavljene cene storitev,
e. vpogled(e) v evidence ali zbirke podatkov, ki jih vodi in 

se nanašajo nanj,
f. izvajanje drugih obveznosti, ki bodo opredeljene v kon-

cesijski pogodbi.
Koncesionar prevzema vsa tehnična, finančna in druga 

tveganja iz naslova obveznosti iz prejšnjega odstavka.
Dejavnost, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar 

opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine 
izvajanje dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določajo 
zakon, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.

11. člen
(obveznosti koncedenta)

Obveznosti koncedenta so zlasti:
a. koncesionarju zagotoviti pogoje za nemoteno opravlja-

nje dejavnosti koncesije,
b. koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih 

pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti 
samostojno ali brez pomoči koncedenta,

c. koncesionarju na nepremičninah, kjer se bodo izvajale 
aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje podeliti ustrezne stvarnopravne pravice 
(na primer služnost, stavbna pravica itd.) na način, da se 
koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane 
dejavnosti.

12. člen
(druge pravice in obveznosti)

Koncedent lahko koncesionarju naloži obveznost plače-
vanja koncesijske dajatve.

Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se 
podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.

VI. POSTOPEK IZBORA KONCESIONARJA

13. člen
(pooblastilo)

Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire za-
sebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partner-
stva in podpis koncesijske pogodbe ter ostala dejanja v po-
stopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se 
pooblasti župana.

14. člen
(javni razpis)

Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega raz-
pisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. in IV. dela ZJZP.

Objava javnega razpisa mora določati:
a. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za kon-

cesijo;
b. ime in sedež koncedenta;
c. podatke o objavi odločitve o koncesijskem aktu;
d. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije;
e. začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
f. postopek izbire koncesionarja;
g. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumen-

tacije;
h. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo pre-

dložitev;
i. zahteve glede vsebine vlog;
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j. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o 
njihovem izpolnjevanju;

k. pogoje za predložitev skupne vloge;
l. merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m. naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
n. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu jav-

nega razpisa;
o. druge podatke, zahtevane skladno z veljavno zako-

nodajo.
Koncedent mora v postopku izbire koncesionarja preveriti, 

ali je koncesionar ekonomsko in finančno ter tehnično in kadro-
vsko sposoben prevzeti naloge izvajalca projekta, ki je predmet 
tega akta. Koncesionarji morajo v postopku izbire izkazati, da 
imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo 
predmeta koncesije.

Merila za izbor koncesionarja morajo biti oblikovana ob 
upoštevanju temeljnih načel javno-zasebnega partnerstva, pri 
čemer se bodo ponudniki ocenjevali vsaj glede na ponujeni 
trženjski načrt, višino koncesijske dajatve in terminski plan 
izgradnje ter ureditve vse infrastrukture in površin športno 
rekreacijskega centra.

15. člen
(strokovna komisija)

Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo 
predmeta koncesije s sklepom imenuje župan.

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.
Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti 

najmanj visokošolsko izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izku-
šenj z delovnega področja, ki je predmet koncesije, da lahko 
zagotovijo strokovno presojo ponudb.

Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire konce-
sionarja tako, da pregleda in oceni ponudbe ter ugotovi ali 
izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo in navede, ka-
tere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge 
tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza posta-
vljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede 
na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo 
koncendentu.

Predsednik in vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj 
iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom 
izjave. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da 
ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se 
nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadome-
stnega člana.

Strokovna komisija lahko za strokovno-tehnično pomoč 
in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa 
uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje stro-
kovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni 
zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, 
potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega par-
tnerstva.

Poročilo strokovne komisije je podlaga za pripravo akta o 
izboru izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan. 
Poročilo pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.

16. člen
(koncesijska pogodba)

Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zaseb-
nega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve koncesijske 
pogodbe.

Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, 
sicer nima pravnega učinka.

V pogodbi iz prvega odstavka tega člena koncedent in 
koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi 
z izvajanjem predmeta koncesije, ki niso urejena v tem aktu.

V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta 
in določbami koncesijske pogodbe, veljajo določbe koncesij-
skega akta.

17. člen
(prilagoditev razmerij)

V primeru obstoja upravičenih objektivnih okoliščin se 
lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in kon-
cesionarjem.

Po prilagoditvi razmerij med koncedentom in koncesionar-
jem in pred sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi je potrebno 
pridobiti soglasje občinskega sveta.

Način in razloge za morebitno prilagoditev razmerij med 
koncesionarjem in koncedentom se podrobneje uredi v konce-
sijski pogodbi.

18. člen
(prenehanje razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha z izpolnitvijo vseh pogod-
benih obveznosti obeh partnerjev oziroma s pretekom pogod-
benega roka. Pogoji in način predčasnega prenehanja raz-
merja javno-zasebnega partnerstva se določijo s koncesijsko 
pogodbo.

VII. NADZOR

19. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska upra-
va Občine Kidričevo skladno z določbami ZJZP in koncesijske 
pogodbe.

Način izvajanja nadzora se podrobneje določi v konce-
sijski pogodbi.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(uporaba drugih določb)

Za okoliščine, ki jih predmetni koncesijski akt ne ureja, 
veljajo določbe vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja javno- 
zasebna partnerstva.

21. člen
(uveljavitev)

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

Št. 014-1/2014
Kidričevo, dne 30. januarja 2017

Župan 
Občine Kidričevo

Anton Leskovar l.r.

LJUBLJANA

391. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini 
Ljubljana

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 6. člena Zakona o 
pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno 
prečiščeno besedilo in 68/16), 9. člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – 
ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 22. seji 30. januarja 2017 sprejel



Stran 1250 / Št. 8 / 17. 2. 2017 Uradni list Republike Slovenije

O D L O K
o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemote-

nega prometa na občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: MOL) določijo:

– prometna ureditev,
– pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parki-

ranih in zapuščenih vozil in
– višina stroškov, potrebnih za odstranitev in hrambo 

nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-

dnji pomen:
1. cona 1, 2 in 3 so območja mesta Ljubljane, ki jih oklepa-

jo ulice in ceste, kot izhaja iz grafičnega prikaza, ki je kot priloga 
1 sestavni del tega odloka,

2. dostavni čas je čas, predviden za opravljanje vsako-
dnevne dostave in oskrbe na območju za pešce z vozili,

3. dostavno mesto je del javne površine, namenjen za 
parkiranje vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja servisno de-
javnost,

4. dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe 
občinske ceste za promet motornih vozil, katerih največja dovo-
ljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil 
in traktorjev, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni 
mogoče prepeljati z manjšim vozilom, in pravico do prevoza 
območja za pešce, ki se pridobi v upravnem postopku,

5. elektronska kartica je kartica, ki omogoča dvig pre-
mičnih zapor in je namenjena za potrebe vstopa na območje 
za pešce, na katerem ima imetnik kartice pravico do prevoza 
območja za pešce v skladu z izdano dovolilnico iz 34. člena 
tega odloka,

6. intervencijsko vozilo je motorno vozilo, ki je posebej 
označeno in je na izvrševanju določene naloge, ter vozilo za 
opravljanje intervencijskih dejavnosti na področju gospodarskih 
javnih služb, prav tako je intervencijsko vozilo tudi pajek,

7. izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe ureja-
nja in čiščenja javnih parkirišč,

8. javna parkirna površina je s prometno signalizacijo 
označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, 
ali posebej urejena javna površina izven vozišča ceste, name-
njena parkiranju vozil, ali posebej zgrajen objekt, namenjen 
parkiranju vozil,

9. nujne servisne storitve so obrtne storitve, ki so nujno 
potrebne, da se prepreči škoda na objektu in tiste, ki so nujno 
potrebne za varno uporabo objekta,

10. okolju prijazno vozilo je vozilo na vodik, vozilo na 
stisnjeni zemeljski plin, vozilo na električni pogon ali vozi-
lo na hibridni pogon, katerega poraba goriva v mestnem ci-
klu, določena s predpisanimi testi na osnovi Direktive Sveta 
št. 80/1268/EEC, ne presega 5 litrov na 100 prevoženih kilo-
metrov in katerega uradne specifične emisije snovi iz izpušnih 
plinov ne presegajo naslednjih maksimalnih vrednosti:

Parameter
Vrsta goriva

Plinsko olje Bencin
CO(2) – ogljikov dioksid (g/km) 110 110
PM – trdni delci (mg/km) 5 5
NO(x) – dušikov oksid (g/km) 0,2 0,06
HC – ogljikovodiki (g/km) / 0,075

11. pajek je posebno vozilo za odvoz vozila,
12. parkirni prostor je del javne parkirne površine, name-

njen parkiranju enega vozila,

13. parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov in 
dovoljenj, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja,

14. parkirni listek je dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje 
pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na 
parkirnem listku,

15. parkirna dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico 
do uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta, ki se 
pridobi na podlagi odločbe v upravnem postopku,

16. parkirna cona je območje časovno omejenega parkira-
nja, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prosto-
rih na ali ob vozišču za čas, za katerega je plačana predpisana 
parkirnina, določena s tem odlokom,

17. parkirno območje je območje, ki se nahaja znotraj 
cone 1, cone 2 ali cone 3 in zajema posamezne ulice in ceste, 
ki skupaj tvorijo zaključeno celoto, kot izhaja iz grafičnega pri-
kaza priloge 1 tega odloka,

18. površina za kolesa je površina ob kolesarnicah, stoja-
lih za kolesa in podobnih površinah, ki so namenjene parkiranju 
in izposoji koles,

19. pristojni organ je organ Mestne uprave MOL, pristojen 
za promet,

20. souporaba avtomobila je storitev, ki jo opravlja gospo-
darski subjekt, ki nudi storitev souporabe vozil uporabnikom 
preko mobilne aplikacije na način, da uporabnik rezervira in 
aktivira vozilo ter opravi plačilo storitve preko aplikacije,

21. stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, 
namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, pra-
viloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt 
ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot 
del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in 
registru stanovanj,

22. urbanomat je naprava, ki omogoča uporabo enotne 
mestne kartice Urbana za plačilo parkirnine.

II. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH

1. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede  
na vrsto prometa

3. člen
(1) Na območju cone 1 je prepovedan promet tovornih 

vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter 
delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, razen z dovolilnico 
pristojnega organa.

(2) Pristojni organ izda dovolilnico iz prejšnjega odstav-
ka, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče 
prepeljati z manjšim vozilom.

(3) Omejitve prometa iz prvega odstavka tega člena ne 
veljajo za vozila iz 31. člena tega odloka.

(4) Obrazec dovolilnice iz prvega odstavka tega člena 
meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina dovolilnice je prika-
zana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 2 sestavni del tega 
odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s 
tiskalnikom računalnika.

4. člen
Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo pre-

povedan promet določenim vrstam vozil ali je omejen promet 
za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, osno 
obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni organ 
izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil na podlagi stro-
kovnega mnenja koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest.

2. Ureditev parkiranja in ustavljanja vozil

2. 1 Določitev javnih parkirnih površin

5. člen
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne po-

vršine, ki se delijo na:
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– parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste,
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju 

izven vozišča javne ceste (parkirišča) in
– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene par-

kiranju vozil.
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano 

prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, 
ki so določeni z zakonom in tem odlokom.

6. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je 

določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za 
katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine 
je uporabnik javne parkirne površine.

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki parkira na javni parkirni površini iz prve alineje prvega od-
stavka prejšnjega člena tega odloka, brez plačila parkirnine.

7. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah, ki jih ni mogoče označiti, 

je parkiranje dovoljeno v skladu s prometno signalizacijo.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 

ki parkira na javni parkirni površini iz prejšnjega odstavka v 
nasprotju s prometno signalizacijo.

8. člen
(1) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, 

obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne 
signalizacije.

(2) Parkirni listek iz parkomata ali urbanomata ali račun 
se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek mora 
biti nameščen v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobran-
skega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje 
strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Za dokazilo o plačilu parkirnine se šteje tudi ustrezno 
dokazilo iz elektronske evidence plačil.

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

9. člen
(1) Izvajalec evidentira plačila parkirnine na javnih parkir-

nih površinah na in ob vozišču občinske ceste ter o ugotovitvah 
neplačila parkirnine obvesti Mesto redarstvo Mestne uprave 
MOL (v nadaljnjem besedilu: Mestno redarstvo).

(2) Uporabnik za katerega je bilo ugotovljeno, da nima 
plačane parkirnine in kateri je bil s strani izvajalca obveščen, 
da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o 
prekršku zaradi neplačane parkirnine, lahko v roku osmih dni 
od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu 
plača parkirnino v višini 12 eurov. V primeru plačila zneska iz 
prejšnjega stavka izvajalec ne poda predloga za začetek po-
stopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.

10. člen
(1) Javne parkirne površine so namenjene parkiranju 

osebnih avtomobilov, pristojni organ pa lahko določi, da se 
javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi 
za parkiranje drugih vozil.

(2) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi 
poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih 
parkirnih površin umakniti parkirana osebna vozila za potrebe 
opravljanja zimske službe ali čiščenja cest ali snemanja filma 
ali snemanja komercialnih oglaševalskih spotov ali izvedbe 
javne prireditve.

(3) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, in 
čas, v katerem se plačuje, določi mestni svet.

2.2 Določitev višine parkirnine

11. člen
(1) Višina parkirnine za parkiranje na javnih parkirnih 

površinah znaša:

Parkirnina v eurih z DDV
Tarifni razred Dnevna Nočna Enotna
I. Parkomati
U-1 (parkirna cona 1 območje cone 1 – osebni 
avtomobil) 0,70 na uro (ni) (ni)
U-2 (parkirna cona 2 območje cone 2 – osebni 
avtomobil) 0,50 na uro (ni) (ni)
U-3 (parkirna cona 3 območje cone 3 – osebni 
avtomobil) 0,40 na uro (ni) (ni)
II. Parkirišča za osebne avtomobile, motorna kolesa in bivalna vozila
P-1 (osebni avtomobil) 1,20 na uro 1,80 na noč (ni)
P-2 (osebni avtomobil) 0,70 na uro 1,80 na noč (ni)

P-3 (osebni avtomobil)
0,60 prvi dve uri

1,80 na noč
(ni)

0,60 vsaka naslednja (ni)
P-2 AB (abonenti – fizične osebe) (ni) (ni) 36,00 na mesec
P-3 AB (abonenti – fizične osebe) (ni) (ni) 25,00 na mesec
P-3 AB L (abonenti – fizične osebe) (ni) (ni) 180,00 na leto
PM-1 (motorno kolo, ki zaseda parkirni 
prostor) 0,60 na uro 0,90 na noč (ni)
P+R (osebni avtomobil) (ni) (ni) 1,20 na dan
P-BV-1 (bivalno vozilo) 3,60 na uro (ni) (ni)
P-BV-2 (bivalno vozilo) 2,40 na uro 6,00 na noč (ni)
P-BV-3 (bivalno vozilo) (ni) (ni) 9,60 na dan
III. Parkirišča za avtobuse
B-1 (avtobus) 4,80 na uro (ni) (ni)
B-2 (avtobus) 2,40 na uro (ni) (ni)
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IV. Parkirišča za tovorna vozila
T-1 (tovorno vozilo) 2,00 na uro (ni) (ni)
T-2 (tovorno vozilo) (ni) (ni) 13,20 na dan
T-3 (tovorno vozilo s prikolico) (ni) (ni) 169,20 na mesec
T-4 (brez prikolice) (ni) (ni) 115,20 na mesec
T-5 (počitniška prikolica) (ni) (ni) 162,00
V. Parkirna hiša
H-1 (osebni avtomobil) 1,20 na uro 1,80 na noč (ni)
H-1 A (osebni avtomobil) 1,20 do 3 ure na uro

1,80 na noč (ni) 2,40 nad 3 ure na uro
H-2 (abonenti fizične osebe) (ni) (ni) 120,00 na mesec
H-3 (abonenti pravne osebe) (ni) (ni) 200,00 na mesec
H-4 (abonenti stanovalci) (ni) (ni) 60,00 na mesec
HM-1 (motorno kolo, ki zaseda parkirni 
prostor) 0,60 na uro 0,90 na noč (ni)
Izguba parkirnega listka, kartice 12,00 celodnevno parkiranje, vendar ne manj kot 12,00 eurov

(2) S plačilom parkirnine na parkiriščih parkiraj in presedi 
(P+R) se pridobi pravica do dveh brezplačnih voženj s presto-
panjem v istem dnevu z mestnim linijskim prevozom potnikov.

(3) Parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v 
najem po sistemu »souporabe avtomobila« na parkiriščih za 
osebne avtomobile ter v parkirnih hišah, je brezplačno.

(4) Če parkirnina za parkiranje na javnih parkirnih površi-
nah ni določena, je parkiranje brezplačno.

12. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču ob-

činske ceste lahko pristojni organ določi parkirne prostore 
namenjene parkiranju vozil na električni pogon za čas polnjenja 
vozila.

(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko v času polnje-
nja vozila brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih 
parkirnih prostorih iz prejšnjega odstavka največ do tri ure. Vo-
znik mora v vozilu na električni pogon označiti čas prihoda na 
notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in 
v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

2.3 Ureditev parkiranja na in ob vozišču občinske ceste  
s parkirno dovolilnico

13. člen
(1) Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, 

za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parki-
rajo vozila stanovalcev, katerim je bila izdana veljavna parkirna 
dovolilnica, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na 
notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in 
v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(2) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parki-
ranje na površinah iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vpogled 
v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko 
posebne naprave, ki je nameščena v vozilu imetnika parkirne 
dovolilnice.

(3) Parkirno dovolilnico iz prvega odstavka tega člena 
izda pristojni organ upravičencu na podlagi vloge za tekoče 
koledarsko leto.

(4) Obrazec parkirne dovolilnice iz prvega odstavka tega 
člena meri 88 mm x 210 mm. Oblika in vsebina parkirne dovolil-
nice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 3 sestavni 
del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanograf-
sko s tiskalnikom računalnika.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

14. člen
(1) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega od-

stavka prejšnjega člena za parkiranje v območju cone 1 je 
stanovalec, ki ima stalno prebivališče na območju cone 1, pod 
pogojema, da je lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila 
ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje 
parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe 
o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna 
dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka 
za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega 
prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 
pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik 
vozila ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila, kot 
je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno prebi-
vališče v isti stanovanjski enoti.

(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega od-
stavka prejšnjega člena za parkiranje v območju cone 2 in 
cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče 
na tem območju, pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporab-
nik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne 
dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu 
oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se 
izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje 
v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča. Če v isti stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s 
stalnim in z začasnim prebivališčem, lahko stanovalci z zača-
snim prebivališčem pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, 
če se stanovalci s stalnim prebivališčem pisno odpovedo pra-
vici do parkirne dovolilnice v korist stanovalcev z začasnim 
prebivališčem. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je 
upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas trajanja 
začasnega prebivanja.

(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko 
enoto na območju cone 1, na območju cone 2 se lahko izdata 
dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju 
cone 3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanj-
sko enoto.

15. člen
(1) Ob izdaji parkirne dovolilnice iz prvega odstavka 

13. člena tega odloka se plača letna taksa v enkratnem znesku, 
ki znaša za prvo vozilo na stanovanjsko enoto 100 eurov na 
območju cone 1 in cone 2 ter 60 eurov na območju cone 3, za 
drugo vozilo 200 eurov na območju cone 2 ter 120 eurov na ob-
močju cone 3 in za tretje vozilo 180 eurov na območju cone 3.

(2) Parkirna dovolilnica iz prvega odstavka 13. člena tega 
odloka se izda za tekoče koledarsko leto, velja pa do konca 
januarja prihodnjega leta.
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(3) Če se parkirna dovolilnica izda med letom, velja do 
konca januarja prihodnjega leta, taksa pa se plača sorazmerno 
po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v 
koledarskem letu. Parkirna dovolilnica se lahko izda samo 
enkrat v letu.

2.4 Ureditev parkiranja na območju za pešce

16. člen
(1) Mestni svet določi javne parkirne površine, ki so na-

menjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali 
začasnim prebivališčem na območju za pešce.

(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je do-
voljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ. Par-
kirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na 
notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in 
v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parki-
ranje na površinah iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vpogled 
v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko 
posebne naprave, ki mora biti nameščena v vozilu imetnika 
parkirne dovolilnice in mora biti vidna z zunanje strani vozila 
skozi vetrobransko steklo.

(4) Parkirno dovolilnico iz drugega odstavka tega člena 
izda pristojni organ upravičencu na podlagi vloge za tekoče 
koledarsko leto. Parkirna dovolilnica se izda za parkirno po-
vršino iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju načela 
enakomerne obremenitve teh površin.

(5) Obrazec parkirne dovolilnice iz prvega odstavka tega 
člena meri 88 mm x 210 mm. Oblika in vsebina parkirne dovolil-
nice je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 3 sestavni 
del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanograf-
sko s tiskalnikom računalnika.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.

17. člen
(1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz 

drugega odstavka prejšnjega člena v območju cone 1 je sta-
novalec, ki ima stalno prebivališče na območju za pešce na 
območju cone 1, pod pogoji, da je lastnik stanovanjske enote 
in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže 
v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila 
na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem 
najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega 
prostora v parkirni hiši v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se 
izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje 
v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega prebivališča. 
Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove 
v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali upo-
rabnik službenega vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno 
v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno prebivališče v isti 
stanovanjski enoti.

(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz 
drugega odstavka prejšnjega člena v območju za pešce v ob-
močju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno 
prebivališče na tem območju, pod pogojema, da je lastnik vozi-
la ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje 
parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe 
o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima 
sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni 
hiši v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za 
vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima 
stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Če v 
isti stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z zača-
snim prebivališčem, lahko stanovalci z začasnim prebivališčem 
pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, če se stanovalci 
s stalnim prebivališčem pisno odpovedo pravici do parkirne 
dovolilnice v korist stanovalcev z začasnim prebivališčem. Sta-
novalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve 
parkirne dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.

(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko 
enoto na območju cone 1, na območju cone 2 se lahko izdata 
dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju 
cone 3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stano-
vanjsko enoto. Stanovalcu se izda tudi dovolilnica za prevoz 
območja za pešce do naslova prebivališča z veljavnostjo v 
dostavnem času.

(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega 
člena je upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz 
drugega odstavka prejšnjega člena v območju cone 1 tudi la-
stnik ali najemnik garaže ali parkirnega mesta, ki se nahaja na 
območju za pešce, pod pogoji, da je lastnik ali najemnik garaže 
in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v 
postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na 
podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem na-
jemu, ki parkirnega mesta ali garaže na območju za pešce ne 
more uporabljati izven dostavnega časa. Upravičencu se izda 
tudi dovolilnica za prevoz območja za pešce do naslova pre-
bivališča z veljavnostjo v dostavnem času. Ob izdaji parkirne 
dovolilnice iz tega člena upravičenec ni zavezanec za plačilo 
letne takse.

18. člen
(1) Ob izdaji parkirne dovolilnice iz drugega odstavka 

16. člena tega odloka se plača letna taksa v enkratnem zne-
sku, ki znaša za prvo vozilo na stanovanjsko enoto 100 eurov 
na območju cone 1 in cone 2 ter 60 eurov na območju cone 3, 
za drugo vozilo 200 eurov na območju cone 2 ter 120 eurov 
na območju cone 3 in za tretje vozilo 180 eurov na območju 
cone 3.

(2) Parkirna dovolilnica iz drugega odstavka 16. člena 
tega odloka se izda za tekoče koledarsko leto, velja pa do 
konca januarja prihodnjega leta.

(3) Če se parkirna dovolilnica izda med letom, velja do 
konca januarja prihodnjega leta, taksa pa se plača sorazmerno 
po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v 
koledarskem letu. Parkirna dovolilnica se lahko izda samo 
enkrat v letu.

2.5 Parkiranje uradnih oseb

19. člen
(1) Parkiranje na parkirnih površinah na in ob vozišču 

občinske ceste in na površinah, namenjenih izključno parkira-
nju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na 
območju za pešce, je s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni 
organ za nujno potreben čas, dovoljeno vozilom:

– Inšpektorata Mestne uprave MOL pri opravljanju nalog 
inšpekcijskega nadzora,

– Mestnega redarstva pri opravljanju nalog občinskega 
redarstva,

– izvajalcev gospodarskih javnih služb in
– pristojnega organa.
(2) Obrazec parkirne dovolilnice iz prejšnjega odstavka 

meri 88 mm x 210 mm. Oblika in vsebina parkirne dovolilnice 
je prikazana na vzorcu obrazca, ki je priloga 3 in sestavni del 
tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko 
s tiskalnikom računalnika.

(3) Mestno redarstvo sme pri opravljanju nalog občin-
skega redarstva za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi 
na mestih, kjer je to prepovedano s prometnim pravilom ali 
postavljeno prometno signalizacijo.

2.6 Ureditev parkiranja na rezerviranih parkirnih prostorih

20. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni 

prostori uporabljajo izključno za parkiranje vozil:
– državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih 

zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica 
ali soustanoviteljica je Republika Slovenija,
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– MOL, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, 
javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanovitelj ali sousta-
novitelj je MOL,

– javnih podjetij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je 
MOL,

– tujih diplomatskih predstavništev,
– hotelskih gostov,
– Predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji,
– Slovenskih železnic, d.o.o.,
– centralne banke Republike Slovenije in
– poslancev Republike Slovenije v Evropskem parlamen-

tu.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je 

dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda 
pristojni organ za čas enega leta. Parkirna dovolilnica mora biti 
nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranske-
ga stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje 
strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Obrazec parkirne dovolilnice iz prejšnjega odstavka 
meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina dovolilnice je prika-
zana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 4 sestavni del tega 
odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s 
tiskalnikom računalnika.

(4) Za uporabo parkirnih prostorov iz prvega odstavka 
tega člena se plača občinska taksa v višini 2.400 eurov letno za 
posamezni parkirni prostor, razen za parkirne prostore iz druge 
alineje prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

2.7 Ureditev parkiranja vozil na električni pogon,  
ki se oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila«

21. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni par-

kirni prostori na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču 
občinske ceste uporabijo za parkiranje vozil na električni 
pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu »souporabe av-
tomobila«.

(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je 
dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda 
pristojni organ za čas enega leta.

(3) Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkira-
nem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da 
je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi 
vetrobransko steklo.

(4) Obrazec parkirne dovolilnice iz drugega odstavka tega 
člena meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina dovolilnice je 
prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 4 sestavni del 
tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko 
s tiskalnikom računalnika.

(5) Višina občinske takse za uporabo parkirnih prostorov 
iz prvega odstavka tega člena znaša 100 eurov/leto za posa-
mezno parkirno mesto.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

2.8 Ureditev parkiranja vozil invalidov

22. člen
(1) Invalidi lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na 

urejenih parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ce-
ste največ dve uri. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu 
označiti čas prihoda in postaviti veljavno parkirno karto za 
invalide. Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske 
ceste, kjer invalidi parkirajo več kot dve uri, na parkiriščih in 
v parkirnih hišah so invalidi dolžni plačati parkirnino v skladu 
s tem odlokom.

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

2.9 Dostava na občinskih cestah

23. člen
(1) Pristojni organ določi dostavna mesta na občinskih 

cestah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z do-
stavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih 
dejavnosti z vozili.

(2) Uporaba dostavnih mest je dovoljena le z veljavno do-
volilnico. Dovolilnica mora biti nameščena v vozilu, ki uporablja 
dostavno mesto, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, 
da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi 
vetrobransko steklo.

(3) Dovolilnico iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ 
na podlagi vloge:

– prevoznika, ki opravlja dostavo,
– izvajalca servisne ali druge oblike storitvene dejavnosti 

na domu ali v poslovnih prostorih,
– lastnika ali najemnika nepremičnine, kateremu je dosta-

va, servis ali druga storitvena dejavnost namenjena.
(4) Dovolilnica iz drugega odstavka tega člena se izda, 

če opravljanje konkretnega naročila oziroma posla neobhodno 
terja vožnjo, ustavljanje in parkiranje na območju za pešce v 
bližini naslova naročnika, s tem, da je čas in kraj prevoza ozi-
roma razlog prisotnosti vozila na območju za pešce razviden iz 
naročilnice, računa ali drugega ustreznega dokumenta.

(5) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je 
dovoljeno parkiranje za čas, potreben za razložitev ali naložitev 
blaga, ki se dostavlja. Na njih je dovoljeno tudi parkiranje zaradi 
izvajanja servisnih in drugih storitvenih dejavnosti, za katere 
je potrebno, da se opravljajo z vozilom, in sicer za najnujnejši 
čas, ki je potreben za samo izvedbo servisne ali druge storitve.

(6) Obrazec dovolilnice iz prvega odstavka tega člena 
meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina dovolilnice je prika-
zana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 5 sestavni del tega 
odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s 
tiskalnikom računalnika.

(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim in petim odstavkom tega člena.

24. člen
(1) Za uporabo dostavnih mest na območjih za pešce se 

plača letna taksa:
– 50 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce 

z omejenim lokalnim prometom,
– 100 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce 

s popolno prepovedjo motornega prometa.
(2) Za enkratno uporabo dostavnih mest na območjih za 

pešce se plača dnevna taksa:
– 5 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce z 

omejenim lokalnim prometom,
– 10 eurov, če so dostavna mesta na območju za pešce 

s popolno prepovedjo motornega prometa.
(3) Taksa se plača v enkratnem znesku ob izdaji dovo-

lilnice.

2.10 Ureditev parkiranja avtotaksi vozil

25. člen
Pristojni organ na in ob občinskih cestah določi postaja-

lišča za avtotaksi vozila. Parkiranje na teh mestih je dovoljeno 
le za avtotaksi vozila v skladu z določbami odloka, ki ureja 
avtotaksi prevoze na območju MOL.

2.11 Ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil  
in avtobusov

26. člen
(1) Parkiranje tovornih vozil nad 3,5 tone največje do-

voljene mase, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na 
površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene 
s predpisano prometno signalizacijo.
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(2) Pristojni organ določi postajališča za avtobuse. Do-
voljeni čas zasedanja postajališčnega mesta znaša največ 
15 minut, po preteku tega časa so dolžni avtobusi postajališčno 
mesto zapustiti. Voznik mora v avtobusu označiti čas prihoda 
na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vi-
den in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko 
steklo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v naspro-
tju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 200 eurov.

2.12 Ureditev parkiranja bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov 
ter lahkih priklopnikov

27. člen
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike 

je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za parki-
ranje teh vozil.

(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

(3) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v naspro-
tju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa 
z globo 200 eurov.

2.13 Prepoved parkiranja

28. člen
(1) Poleg primerov iz zakona, ki ureja pravila cestnega 

prometa, je prepovedano parkirati:
– na površinah za kolesa,
– na javnih zelenih površinah in na drugih javnih povr-

šinah, razen na površinah v skladu z določbami tega odloka.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posame-

znik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prejšnjega 
odstavka.

3. Območja za pešce

29. člen
(1) Območja za pešce določi mestni svet.
(2) Območja za pešce se delijo na:
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega 

prometa in
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.

30. člen
(1) Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z motor-

nimi vozili. Dovoljen je promet uporabnikov posebnih prevoznih 
sredstev in kolesarjev tako, da ne ogrožajo pešcev, vozil med 
opravljanjem dejavnosti iz 31. člena tega odloka in vozil z do-
volilnico iz 33. člena tega odloka.

(2) Na območjih za pešce je dovoljena vožnja z vozilom 
na električni pogon, ki jo opravlja izvajalec gospodarske javne 
službe mestnega linijskega prevoza potnikov, in s turističnim 
vlakcem.

(3) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje 
motornih vozil, razen če je drugače določeno s prometno 
signalizacijo, in v času dostave skladno s petim odstavkom 
tega člena.

(4) Dostava na območjih za pešce se izvaja v dostavnem 
času. Dostavni čas na območjih za pešce je vse dni v tednu 
med 6.00 in 10.00 uro. Vozila, ki so v dostavnem času na ob-
močju za pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavne-
ga časa, razen vozil, ki opravljajo dejavnosti iz 31. člena tega 
odloka, in vozil z dovolilnico iz 33. člena tega odloka.

(5) Pristojni organ lahko izjemoma zaradi posebej uteme-
ljenih razlogov izda dovolilnico tudi za dostavo izven dostavne-
ga časa. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu 
na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna 
in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko 
steklo. V primeru dostave izven dostavnega časa mora voznik 
na vidnem mestu v vozilu označiti tudi čas prihoda.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena.

31. člen
Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovolje-

nega z zakonom in s prejšnjim členom, dovoljen promet še za 
naslednja vozila:

– največ štiri avtotaksi okolju prijaznih vozil na javnem 
razpisu izbranih avtotaksi prevoznikov,

– vozila za potrebe izvajanja storitev gospodarskih javnih 
služb in

– vozila za prevoz pacientov.

32. člen
(1) Avtotaksi prevoznike iz prve alineje prejšnjega člena 

se izbere na podlagi javnega razpisa za obdobje štirih let.
(2) Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določbe 

zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Za izvedbo javnega 
razpisa se imenuje komisija. Komisijo za izvedbo javnega raz-
pisa imenuje direktor Mestne uprave MOL.

(3) Pristojni organ objavi javni razpis na spletni strani 
MOL, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. 
Javni razpis mora vsebovati: pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
udeleženci razpisa, podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa 
navesti v prijavi, dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci raz-
pisa priložiti vlogi, kriterije in merila za ocenjevanje ter rok za 
oddajo vlog.

(4) Odločbo o izbiri avtotaksi prevoznikov iz prvega od-
stavka tega člena za opravljanje avtotaksi prevozov na ob-
močjih za pešce se izda tistemu udeležencu razpisa, ki glede 
na postavljene kriterije in merila doseže največje število točk. 
Zoper odločbo je dopustna pritožba, o kateri odloči župan. 
Z dokončnostjo odločbe pričnejo izbrani avtotaksi prevozniki 
opravljati prevoze z okolju prijaznimi avtotaksi vozili.

(5) Pristojni organ odvzame pravico opravljati prevoze na 
območju za pešce izbranemu avtotaksi prevozniku v naslednjih 
primerih:

– če preneha z opravljanjem dejavnosti avtotaksi prevo-
zov,

– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje 
avtotaksi prevozov,

– če ne zagotavlja nemotenega 24-urnega opravljanja 
avtotaksi prevozov,

– če zamenja vozilo z novim vozilom, ki ne izpolnjuje 
zahtev, ki jih je izpolnjevalo vozilo, s katerim se je prevoznik 
prijavil na javni razpis.

(6) Pravica do opravljanja prevozov na območju za pešce 
se po predhodnem opozorilu, ki mora biti pisno posredovano 
avtotaksi prevozniku in v njem naveden rok za odpravo kršitev, 
odvzame z upravno odločbo. Zoper odločbo o odvzemu pra-
vice do opravljanja avtotaksi prevozov v območju za pešce je 
dopustna pritožba, o kateri odloča župan.

33. člen
(1) Na območjih za pešce je z dovolilnico pristojnega 

organa dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:
– gradbenih del,
– protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– prireditev,
– prevoza otrok do šol in vzgojno varstvenih organizacij,
– koncesij za razvoz tople hrane oskrbovancem (oskrba 

na domu),
– mrliško pregledne službe,
– prevoza umrlih,
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– prevoza denarja,
– deratizacije in dezinsekcije,
– dejavnosti varovanja ljudi in premoženja,
– nujnih servisnih storitev,
– dejavnosti državnih organov,
– dejavnosti MOL.
(2) Promet z motornim vozilom zaradi prevoza otrok do 

šole in vzgojno varstvene organizacije se lahko dovoli dvakrat 
dnevno, od ponedeljka do petka, v skupnem trajanju do dvakrat 
po 30 minut. Izda se lahko dve dovolilnici na družino.

(3) Dovolilnica iz prvega in drugega odstavka tega člena 
mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani 
vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva 
z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. V primeru, da 
je na dovolilnici določen maksimalen čas dovoljenega parkira-
nja, lahko voznik parkira najdlje za čas, določen na dovolilnici. 
Voznik mora čas prihoda označiti na vidnem mestu v vozilu.

(4) Obrazec dovolilnice iz prvega in drugega odstavka 
tega člena meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina dovolilni-
ce je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 6 sestavni 
del tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanograf-
sko s tiskalnikom računalnika.

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

34. člen
(1) Vozila stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivali-

ščem na območju za pešce ter vozila pravnih oseb in njihovih 
zaposlenih, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih 
zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo de-
javnost, in njihovih zaposlenih lahko z dovolilnico pristojnega 
organa prevozijo območje za pešce s popolno prepovedjo 
motornega prometa do lastnega parkirnega prostora ali gara-
že v dostavnem času. Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi 
posebej utemeljenih razlogov, izda dovolilnico tudi za dostavo 
izven dostavnega časa.

(2) Omejitev prevoza za upravičence iz prejšnjega odstav-
ka se ne uporablja na območjih za pešce z omejenim lokalnim 
prometom.

(3) Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena se za lastno 
vozilo izda prosilcu, ki ima stalno ali začasno prebivališče ozi-
roma sedež podjetja oziroma opravlja dejavnosti na območju 
za pešce in poseduje parkirni prostor ali garažo za lastne po-
trebe, na podlagi vloge. Vlogo za izdajo dovolilnice iz prvega 
odstavka tega člena za zaposlene po pooblastilu vloži pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost. Če stanovalec iz prvega od-
stavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega ali 
začasnega prebivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu 
pripada kot stanovalcu.

(4) Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena mora biti 
nameščena v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla 
tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila 
skozi vetrobransko steklo.

(5) Obrazec dovolilnice iz prvega odstavka tega člena 
meri 148 mm x 210 mm. Oblika in vsebina parkirne dovolilnice 
je prikazana na vzorcu obrazca, ki je kot priloga 7 sestavni del 
tega odloka. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko 
s tiskalnikom računalnika.

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali četrtim odstavkom tega člena.

35. člen
(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z 

motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi 
fizičnimi zaporami, s katerimi upravlja izvajalec.

(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, 
ki omogoča elektronsko upravljanje. V tem primeru upravičenec 
do prevoza pri pristojnem organu pridobi elektronsko kartico za 
upravljanje premičnih zapor na območjih za pešce (v nadalj-
njem besedilu: elektronska kartica).

(3) Za prvo izdajo elektronske kartice se ne plača stroška 
izdaje kartice, v primeru druge izdaje pa se plača strošek izdaje 
kartice v višini 30 eurov.

4. Podelitev javnega pooblastila

36. člen
S tem odlokom se izvajalcu podeljuje javno pooblastilo 

za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah za 
izdajo parkirnih dovolilnic in drugih dovolilnic na podlagi tega 
odloka.

5. Odvzem pravic

37. člen
(1) Pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu pravice 

do uporabe ceste za promet tovornih vozil, katerih največja 
dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih 
vozil in traktorjev, uporabe parkirnega prostora ali dostavnega 
mesta ali pravice prevoza območja za pešce, če imetnik par-
kirnino dovolilnico ali drugo dovolilnico na podlagi tega odloka 
uporablja v nasprotju z določili tega odloka.

(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice iz prej-
šnjega odstavka odloča župan.

(3) Imetnik dovolilnice mora v osmih dneh po dokončnosti 
odločbe o odvzemu pravice iz prvega odstavka tega člena vr-
niti dovolilnico. Elektronska kartica se prekliče po dokončnosti 
odločbe o odvzemu pravice iz prvega odstavka tega člena.

6. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev 
udeležencem cestnega prometa

38. člen
Uporaba vprežnih vozil na občinskih cestah je dovoljena 

le z dovoljenjem pristojnega organa.

39. člen
Jahači smejo uporabljati občinske ceste le z dovoljenjem 

pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji. Dovoljenje ni 
potrebno za policiste pri opravljanju nalog policije.

40. člen
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 

ravna v nasprotju z 38. ali 39. členom tega odloka.

41. člen
(1) Po prometnih pasovih za vozila mestnega linijskega 

prevoza potnikov smejo voziti ta vozila in intervencijska vozila, 
druga vozila pa le z dovoljenjem pristojnega organa.

(2) Prometne pasove za vozila mestnega linijskega pre-
voza potnikov lahko uporabljajo tudi avtotaksi vozila, ki morajo 
imeti dovoljenje pristojnega organa.

42. člen
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad 

spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti pro-
meta in prometne varnosti so občinske ceste in druge javne 
površine na območju MOL lahko opremljene z video nadzornim 
sistemom.

(2) Z video nadzornim sistemom zbrani podatki so last 
MOL. Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

(3) Video nadzorni sistem upravlja izvajalec.

43. člen
Na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja 

in na nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo 
za javni cestni promet, lahko Mestno redarstvo pri opravljanju 
svojih z zakonom in odlokom določenih nalog uporablja cestne 
naprave za namen zagotavljanja varnosti in nadzora v cestnem 
prometu.
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III. POGOJI IN NAČIN ODSTRANITVE IN HRAMBE 
NEPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL

44. člen
Poleg primerov, določenih z zakonom, občinski redar 

odredi odstranitev:
– vozila, parkiranega na območju za pešce,
– vozila, parkiranega na postajališču ali obračališču me-

stnega linijskega prevoza potnikov in na cesti v območju 15 m 
pred ter 15 m za postajališčem oziroma obračališčem mestne-
ga linijskega prevoza potnikov,

– vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne 
površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine,

– vozila, parkiranega na površinah iz prvega odstavka 
28. člena tega odloka,

– vozila, ki je več kot 48 ur parkirano na plačljivih parkir-
nih mestih na in ob občinski cesti brez plačila parkirnine ali po 
poteku plačane parkirnine.

45. člen
(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma 

zapuščenega vozila iz prejšnjega člena opravi izvajalec na 
stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila.

(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.
(3) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku 

pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi 
stroškov odstranitve in varovanja vozila.

46. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je odredba za odstra-

nitev že napisana, vendar vozilo še ni odpeljano, mora voznik, 
lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila ali druga oseba 
z ustreznimi pooblastili plačati predpisane stroške odvoza.

47. člen
Občinski redar mora vsako vozilo, za katerega odredi 

odstranitev, fotografirati ter ustrezno zabeležiti morebitne po-
škodbe na vozilu.

48. člen
Izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali 

prestavitvi vozila obvestiti Mestno redarstvo in Policijo.

49. člen
(1) Pristojni organ v sodelovanju z izvajalcem proda za-

puščena vozila skladno z določbami zakona, ki ureja pravila 
cestnega prometa, in zakona, ki ureja stvarno premoženje 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) Cena zapuščenega vozila ne sme biti manjša od vseh 
stroškov odstranitve zapuščenega vozila. Kupnina od prodanih 
zapuščenih vozil je prihodek proračuna MOL.

(3) Kolikor zapuščenega vozila ni mogoče prodati ali so 
stroški odstranitve in hrambe večji od ocenjene vrednosti vozi-
la, se vozilo da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri 
za to pristojnem organu.

IV. VIŠINA STROŠKOV, POTREBNIH ZA ODSTRANITEV  
IN HRAMBO NEPRAVILNO PARKIRANEGA  

ALI ZAPUŠČENEGA VOZILA

50. člen
(1) Višina stroškov, potrebnih za odstranitev in hrambo 

nepravilno parkiranega vozila, znaša:
– 100 eurov za odvoz,
– 5 eurov na dan za hrambo.
(2) Višina stroškov, potrebnih za odstranitev tovornega 

vozila, avtobusa ali drugega vozila, ki ga ni mogoče odstraniti 
s pajkom, se zaračuna po dejanskih stroških, kot jih odmeri 
izvajalec storitve odstranitve tovornega vozila, avtobusa ali 
drugega vozila.

(3) Višina stroškov, potrebnih za odstranitev zapuščene-
ga vozila, znaša 35 eurov, za hrambo zapuščenega vozila pa 
znaša 5 eurov na dan.

V. NADZOR

51. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev 

katerih je predpisana globa, opravlja Mestno redarstvo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
Pristojni organ je dolžan v roku enega leta po uveljavitvi 

tega odloka postaviti prometno signalizacijo, ki bo na območju 
cone 1 prepovedala promet tovornih vozil, katerih največja 
dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih 
vozil in traktorjev.

53. člen
Mestni svet sprejme akte iz tretjega odstavka 10. člena, 

prvega odstavka 16. člena in prvega odstavka 29. člena tega 
odloka v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

54. člen
Postopki za izdajo parkirnih in drugih dovolilnic, začeti 

pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določba-
mi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 38/13, 55/13, 110/13 in 57/15).

55. člen
Pristojni organ je dolžan v roku treh mesecev po uveljavi-

tvi tega odloka objaviti javni razpis in izbrati izvajalce avtotaksi 
storitev za opravljanje dejavnosti na območjih za pešce v skla-
du z določbami tega odloka.

56. člen
Pogodbe in sporazumi, sklenjeni na podlagi 14. člena 

Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 38/13, 55/13, 110/13 in 57/15), ostanejo v veljavi do 
izteka roka njihove veljavnosti.

57. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odloka 

o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 38/13, 55/13, 110/13 in 57/15).

58. člen
Do izdaje novih aktov ostanejo v veljavi naslednji akti, 

izdani na podlagi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13, 55/13, 110/13 in 57/15):

– Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih 
parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim bivališčem 
na območju za pešce (Uradni list RS, št. 110/13 in 57/15),

– Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 
plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 110/13, 4/14 – popr., 
94/14 in 32/15),

– Odredba o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, 
št. 110/13 in 32/15).

59. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, razen drugega odstavka 9. člena tega odlo-
ka, ki začne veljati tri mesece po objavi tega odloka, in 36. člena 
tega odloka, ki začne veljati šest mesecev po objavi tega odloka.

Št. 007-6/2016-31
Ljubljana, dne 30. januarja 2017

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.
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392. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 262 Stegne

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 19. 12. 2016 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

262 Stegne

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt 262 Stegne (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– arhitekturne, krajinske, oblikovalske in prometno-tehnič-

ne rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-
dnji pomen:

1. bruto tlorisna površina (BTP) je vsota vseh etažnih 
površin stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno 
s standardom SIST ISO 9836; izračun BTP vključuje površine 
pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri 
čemer se upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m),

2. faktor izrabe (FI) je razmerje med BTP stavbe in celotno 
površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FI se ne upo-
števajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta 
(garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije),

3. faktor zelenih površin (FZP) je razmerje med zelenimi 
površinami na raščenem terenu in celotno površino parcele, 
namenjene gradnji nestanovanjskih stavb,

4. gabarit stavbe pomeni višino in tloris stavbe na terenu; 
višinski gabarit stavbe pomeni višino stavbe; tlorisni gabarit 
stavbe pomeni površino prve etaže stavbe na terenu,

5. gradbena linija (GL) je gradbena črta, na katero morajo biti 
z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih 
ob tej črti. Odstopanja od gradbene linije so dopustna za največ 
1,20 m v notranjost parcele, namenjene gradnji, vendar največ v 
1/3 dolžine fasade objekta. Gradbeno linijo lahko presegajo balko-
ni, napušči in nadstreški nad vhodi, komunalni priključki, parkirišča 
in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja,

6. gradbena meja (GM) je gradbena črta, ki je načrtovani 
objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so 
od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji. 
Gradbeno mejo lahko presegajo balkoni, napušči in nadstreški 

nad vhodi, komunalni priključki, parkirišča in ograja k objektu, 
urbana oprema ter spominska obeležja,

7. gradbena linija v pritličju (GLp) je gradbena črta, na 
na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti 
v pritlični etaži, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti; kadar je 
določena GLp, velja za nadstropja nad pritličjem GL,

8. raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposre-
den stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja 
in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije,

9. zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vege-
tacijskim slojem.

3. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, po-
goje za odstranitev obstoječih objektov, pogoje za gradnjo novih 
objektov, pogoje za posege na obstoječih objektih, pogoje za 
ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prome-
tne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.

4. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Namenska raba prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta 

Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
(v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID)  
z mejo območja OPPN M 1:2000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora

2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora M 1:4000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt z mejo območja OPPN M 1:2000
3.2 Geodetski načrt z mejo območja OPPN M 1:2000
3.3 Parcelacija in javno dobro M 1:2000
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in 

oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1 Arhitekturno-zazidalna situacija M 1:1000
4.2 Prometno-tehnična situacija M 1:1000
4.3 Značilni profili M 1:500/200
4.4 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:1000
4.5 Ureditve za varovanje okolja, naravnih 

virov in obrambo ter varstvo pred 
nesrečami M 1:2000

5. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz OPN MOL ID,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.

6. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Alta 5, d.o.o., pod številko pro-
jekta 013/2013, novembra 2016.

II. OBMOČJE OPPN

7. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega dele enot urejanja prostora z 
oznakami DR-374, DR-516, DR-730, DR-725, DR-726.
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(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi šte-
vilkami: 728/1 – del, 726/1 – del, 728/2, 726/3, 728/3, 726/2, 
729/2, 729/1, 731, 730/4, 730/1, 730/7, 730/5, 730/3, 730/2, 
730/8, 730/6, 837/3 – del, 837/2 – del, 837/1, 1192/1 – del, 
1193/5 – del, 1193/6, 1193/1 – del, 840 – del, 722 – del, 
841/2 – del, 842/4 – del, 842/10 – del, 842/11 – del, 842/12, 
842/13, 842/9, 843/13, 843/11, 842/12, 842/5, 841/3, 841/7, 
841/1, 841/4, 838/6, 838/5, 838/9, 838/8, 839/9, 839/8, 839/7, 
839/6, 839/5, 839/4, 839/3, 839/2, 838/1, 838/7, 838/2, 838/3, 
838/4, 1193/2, 1193/3, 844/1, 848/4, 1193/7, 848/2, 848/3, 
848/6, 841/7, 844/4, 848/12, 842/8, 843/3, 843/2, 843/4, 
843/2, 1193/4, 848/10, 848/18, 848/7, 848/9, 846/4, 846/3, 
848/15, 848/16, 848/17, 848/30, 848/31, 848/21, 848/6, 
848/8, 845, 848/29, 848/28, 848/27, 848/26, 848/25, 848/24, 
848/23, 848/22, 848/11, 848/13, 848/14, 848/41, 848/40, 
848/39, 848/33, 848/32, 848/37, 848/36, 848/35, 848/34, vsa 
v katastrski občini (1754) Šentvid nad Ljubljano, ter zemljišča 
s parcelnimi številkami: 56/7 – del, 56/5 – del, 55/5 – del, 
54/1 – del, 65/1 – del, 68/1 – del, 54/3, 65/3, 68/3, 1713/94, 
1713/262, 1713/263, 1713/264, 1713/265, 1713/266, 1713/267, 
1713/268, 1713/108, 1713/274, 1713/269, 1713/46, 1713/273, 
1713/271, 1713/272, 1713/270, 1713/207, 1713/100, 1713/99, 
1713/210, 1713/87, 1713/101, 1713/261, 1713/260, 1713/275, 
1713/161, 1713/1, 1713/107, 1713/106, 1713/201, 1713/11, 
1713/202, 1713/203, 1713/90, 1713/91, 1713/152, 1713/40, 
1713/23, 1713/153, 1713/154, 1713/155, 1713/277, 1713/156, 
1713/23, 1713/276, 1713/105, 1713/88, 1713/89, 1713/167, 
1713/92, 1713/186, 1713/168, 1713/157, 1713/158, 1713/165, 
1713/166, 1713/160, 1713/169, 1713/93, 1713/159, 1713/159, 
1713/185, 1715, 72/1 – del, 72/3, 72/7 – del, 73/16 – del, 
73/1, 73/3, 74/7 – del, 74/4, 1649/1 – del, 1649/2, 74/1, 74/5, 
74/6 – del, 1645/7 – del, 1645/1, 1645/5, 64/9-del, 66/5, 66/1, 
64/1, 66/3, 64/5, 1648/1 – del, 1648/5, 1648/4, 1648/3, 63/5 – 
del, 63/1, 63/3, 62/3, 62/1, 62/12 – del, 62/4 – del, 61/1 – del, 
60/1 – del, 59/6, 59/5, 61/6, 61/4, 63/6, 60/3, 59/4, 59/3, 59/14, 
59/15, 59/13, 59/12, 59/11, 59/10, 59/9, 59/8, 59/16, 64/10, 
64/2, 58/11, 58/9, 58/2, 58/7, 58/10, 58/3, 64/7, 64/3, 60/1, 
64/6, 56/3, 56/8, 56/17, 56/18, 56/19, 57/3, 843/11, 1761/4, 
1761/3, 1716/2, 1761/1, 55/6, 56/15, 56/14, 56/13, 56/2, 56/9, 
56/12, 56/10, 55/1, 69/3 – del, 69/1 – del, 1645/2 – del, 
1645/6, 70/1 – del, 70/3, 71/1 – del, 71/3, 446/2 – del, 446/5, 
1713/13, 1727, 1713/22, 1713/12, 1714, 1713/189, 1713/190, 
1713/191, 1713/103, 1713/9, 1713/188, 1713/82, 1713/187, 
1753, 1713/82, 1713/83, 1713/104, 1713/24, 1713/10, 1713/16, 
1754, 1713/80, 1713/81, 1713/94, 1713/79, 1713/54, 1713/117, 
1713/118, 1713/119, 1713/120, 1713/121, 1713/77, 1713/78, 
1713/55, 1713/48, 1713/56, 72/6, 72/4, 72/5, 446/4, 446/1, 
447/3, 447/4, 447/1 – del, 447/5 – del, 448/5, 448/1, 448/7 – 
del, 450/3, 450/1, 450/6 – del, 450/4, 450/5, 448/2 – del, 448/6, 
1713/34, 1713/35-del, 1713/2, 1713/145, 1713/148, 1713/51, 
1713/146, 1713/147, 1713/25, 1713/141, 1713/142, 1713/143, 
1713/144, 1713/139, 1713/149, 1713/151, 1713/140, 1713/150, 
1713/19, 1713/61, 1713/51, 1713/38, 1713/44, 451/3, 451/1, 
451/4 – del, 452/3, 452/1, 452/5 – del, 452/4, 453/3, 454/3, 
455/3, 456/3, 453/1, 454/1, 454/4 – del, 1656/2 – del, 1653/1 
– del, 1653/25 – del, 1654/1 – del, 449/1 – del, 457/1 – del, 
458/1 – del, 461/1 – del, 462/1 – del, 463/1 – del, 469/1 – del, 
1713/98, 1713/3, 1713/57, 1713/229, 1713/136, 1713/228, 
1713/256, 1713/255, 1713/252, 1713/259, 1713/258, 1713/76, 
1716/17, 1716/16, 1713/257, 1713/254, 1713/253, 1716/15, 
1716/9, 1716/6, 1713/251, 1713/250, 1713/248, 1713/249, 
1713/5, 1716/3, 1716/4, 1716/7, 1713/58, 1716/8, 1716/13, 
1716/12, 1716/1, 1716/10, 1713/95, 1713/96, 1716/11, 
1716/14, 1713/199, 1713/97, 1713/53, 1716/2, 1713/192, 
1713/193, 1713/164, 1713/4, 456/4, 459/3, 460/3, 460/4, 460/1, 
460/5, 1655/1 – del, 461/4, 461/2, 461/5, 462/4, 462/2, 462/5, 
463/4, 463/2, 463/5, 464/3, 464/1, 464/4, 465/3, 465/1, 465/4, 
466/2, 466/3, 466/1, 466/4, 470/1 – del, 471/1 – del, 472/1 
– del, 473/1 – del, 474 – del, 475/1 – del, 476/1 – del, 477/1 
– del, 1713/225, 1713/220, 1713/241, 1713/240, 1713/244, 
1713/243, 1713/179, 1713/180, 1713/222, 1713/129, 1713/213, 

1713/214, 1713/215, 1713/239, 1713/242, 1718/1, 1713/217, 
1713/212, 1717/8, 1713/216, 1718/3, 1713/181, 1718/2, 
1718/182, 1713/183, 1713/184, 1713/28, 1713/219, 1717/6, 
1713/278, 1713/305, 1713/303, 1713/304, 1713/298, 1713/282, 
1713/301, 1713/302, 1713/297, 1713/281, 1713/284, 1713/328, 
1713/329, 1713/238, 1713/280, 1713/356, 1713/355, 1713/319, 
1713/318, 1713/317, 1713/316, 1713/315, 1713/294, 1713/293, 
1713/292, 1713/300, 1713/299, 1713/306, 1713/307, 1713/308, 
1713/309, 1713/310, 1713/311, 1713/312, 1713/313, 1713/314, 
1713/291, 1713/290, 1713/289, 1713/288, 1713/287, 1713/285, 
1713/283, 1713/296, 1713/295, 1713/286, 1713/330, 1713/331, 
1713/332, 1713/333, 1713/334, 1713/335, 1713/336, 1713/337, 
1713/338, 1713/339, 1713/340, 1713/341, 1713/342, 1713, 
343, 1713/344, 1713/345, 1713/346, 1713/347, 1713/348, 
1713/349, 1713/350, 1713/351, 1713/237, 1713/352, 1713/353, 
1713/354, 471/4, 471/2, 471/5, 472/4, 472/2, 472/5, 473/5, 
473/2, 473/5, 473/2, 485/3, 485/1, 485/4, 486/3, 486/4, 486/1, 
486/6, 478/1 – del, 479/1 – del, 480/1 – del, 481/1 – del, 482/1 
– del, 522/3 – del, 484/2, 493/2, 1713/204, 1713/174, 1713/15, 
1713/8, 1713/175, 1713/205, 1713/71, 1713/84, 1713/85, 
1713/171, 1713/29, 1713/176, 1713/177, 1713/178, 1713/41, 
1713/42, 1713/172, 1713/198, 1713/109, 1720, 1713/110, 
1713/111, 1719/2, 1719/1, 1713/137, 1713/112, 1713/113, 
1713/7, 1713/114, 1713/11, 1713/116, 486/5, 487/11, 487/1, 
487/3, 487/4, 1655/2, 1653/53, 1655/6, 1655/3, 1655/5, 489/3, 
489/4, 1713/66 – del, 1713/194 – del, 1713/47 – del, 1713/70, 
1713/47, 1713/195, 1713/73, 1713/74, 1713/235, 1713/230, 
1713/231, 1713/232, 1713/233, 1713/234, 1713/170, 1713/43, 
1713/206, 1713/72, 1713/67, 1713/69, 1713/31, 1713/33, 
1713/39, 1713/32, 1713/68 – del, 1655/4, 1655/7, 489/5, 489/1, 
490/1, 490/3, 1654/5, 1713/64 – del, 491/1 – del, vsa v katastr-
ski občini (1738) Dravlje.

(3) Površina območja OPPN je 288.970 m2. Območje je 
pravokotne oblike, okvirnih dimenzij 1.200 m x 250 m.

(4) Območje OPPN je razdeljeno na 26 prostorskih enot 
(PE):

– PE1 – površine, namenjene gradnji stavb: PE1.A, 
PE1.B, PE1.C, PE1.D, PE1.E, PE1.F, PE1.G1, PE1.G2, 
PE1.H, PE1.I,

– PE2 – površine, namenjene gradnji stavb: PE2.B, 
PE2.C, PE2.D, PE2.E, PE2.F, PE2.G,

– C1 – površine, namenjene gradnji javnih prometnih 
površin (ulica Stegne): C1,

– C2 – površine, namenjene gradnji javnih prometnih 
površin (Kuhljeva cesta): C2,

– C3 – površine, namenjene gradnji javnih prometnih 
površin (prečne ceste): C3.I, C3.II, C3.III, C3.IV, C3.V, C3.VI, 
C3.VII, C3.VIII.

(5) Območje je sestavljeno iz devetih karejev, ki so med 
seboj ločeni s prečnimi cestami. Kareji so označeni s črkami od 
A do I (brez Č), sledijo si po abecednem redu od jugovzhoda 
proti severozahodu. Med kareji potekajo prečne ceste, označe-
ne od I. do VIII., prav tako od jugovzhoda proti severozahodu.

(6) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene 
v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt z mejo območja 
OPPN« in št. 3.2 »Geodetski načrt z mejo območja OPPN«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

8. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN je ločeno od sosednjih območij z 
obvoznico in železniško progo, proti severozahodu je večje 
območje kmetijskih površin, na severu je najbližje območje 
stanovanjskih površin. Območje je danes že zgrajeno in se 
bo pretežno posodabljalo, zato se morebitni moteči vplivi, z 
realizacijo vseh dopustnih ureditev, na sosednja območja ne 
bodo povečali.
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(2) Prometno se območje OPPN na mesto navezuje preko 
Ulice Jožeta Jame na severu, ki nivojsko prečka železnico, in 
Cesto na Poljane, prav tako na severu. Na južni strani Kuhljeva 
cesta prečka obvoznico in se nadaljuje kot Korotanska ulica 
proti Litostrojski cesti. Na jugovzhodu območja je izveden uvoz 
na obvoznico v smeri proti zahodu. Kolesarske steze so spelja-
ne na območju Korotanske oziroma Kuhljeve ceste. Območje 
je peš dostopno preko dveh izven nivojskih prečkanj železniške 
proge s strani Ceste Ljubljanske brigade in sicer pri železni-
škem postajališču in pri obvoznici. Upoštevana je razširitev 
železniške proge z dodatnim tirom vzhodno od obstoječih tirov. 
Ob zahodnem robu območja OPPN je železniško postajališče 
Stegne. Ureditve na območju tega OPPN ne spreminjajo dosto-
pnosti tega območja, upoštevajo pa predviden razvoj prometne 
mreže, ki neposredno tangira območje – to so izvedba polnega 
priključka na obvoznico Litostroj, izvedba priključka na ulico 
Stegne, izvedbo podvoza Ulice Jožeta Jame pod železniško 
progo in delna deviacija te ceste.

(3) Območje je z mestnim linijskim prevozom potnikov 
dostopno preko postajališč na Cesti Ljubljanske brigade in 
podhoda pod železniško progo pri postajališču in obvoznici.

(4) Z vzpostavitvijo ureditve med Kuhljevo cesto in žele-
zniško progo se vzpostavlja glavna peš in kolesarska povezava 
vzdolž celotnega območja.

(5) Prometne ureditve na delih, kjer se navezujejo na 
prostorske ureditve, ki se bodo urejale z drugimi prostorskimi 
akti (podvoz na Ulici Jožeta Jame, 2. železniški tir ter priključek 
na obvoznico) se prilagodijo le-tem.

(6) V neposredni bližini, vzhodno od obravnavanega ob-
močja, se nahaja Vodarna Kleče. Zaradi neposredne bližine 
obravnavano območje spada v vodovarstveno območje vo-
dnega telesa vodonosnika Ljubljanskega polja z oznako VVO 
IIA – strogi vodovarstveni režim.

(7) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE, OBLIKOVALSKE  
IN PROMETNO-TEHNIČNE REŠITVE PROSTORSKIH 

UREDITEV

9. člen
(dopustni posegi)

(1) Dopustni posegi so:
– gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objektov in naprav,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objekta.
(2) Posegi, določeni v prejšnjem odstavku, razen odstrani-

tve objektov, so dopustne samo na zakonito zgrajenih objektih 
in znotraj gradbenih črt.

(3) Na vseh zakonito zgrajenih objektih, ki ležijo izven 
gradbenih črt in niso predvideni za odstranitev, so dopustne 
rekonstrukcije in spremembe namembnosti.

(4) Dozidani ali nadzidani del objekta je treba priključiti na 
obstoječe komunalne priključke objekta, h kateremu se izvaja 
dozidava ali nadzidava.

10. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorskih enotah PE1 in PE2 so dopustni naslednji 
objekti in dejavnosti:

– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12510 Industrijske stavbe,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo silosi in 

skladišča nenevarnih snovi,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– 12203 Druge poslovne stavbe,

– 12301 Trgovske stavbe: do 2000,00 m² BTP posame-
zne stavbe,

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12420 Garažne stavbe: za gradnjo garažnih stavb z 

največ dvema podzemnima etažama,
– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport nad 

terenom na delu stavbe in letalski navigacijski objekti,
– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne 

ceste: samo parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopni-
ke teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,

– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-
valno delo: samo za predšolsko vzgojo in izobraževanje,

– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste: občinske ceste, dovozne interne ceste,

– dopustno je urejanje parkirišč na terenu in na strehah 
stavb.

(2) V prostorskih enotah C1, C2 in C3 so dopustni nasle-
dnji objekti in dejavnosti:

– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne 
ceste: državne ceste,

– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste: občinske ceste,

– 21410 Mostovi in viadukti: drugi prometni infrastrukturni 
objekti,

– 21220 Mestne železniške proge: mestne železniške 
proge in podobno, tramvajske proge,

– preko C3 je dopustno izvesti povezovalne objekte (mo-
stove) med sosednjimi objekti.

(3) Na celotnem območju OPPN je prepovedano skladi-
ščenje in pretakanje goriva.

(4) Gradnja stavb 12510 Industrijske stavbe, 12304 Stav-
be za storitvene dejavnosti, 12301 Trgovske stavbe je do-
pustna, če za gradnjo ni potrebna presoja vplivov na okolje 
po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in če dejavnosti v teh 
stavbah ne pomenijo povečanje tveganja za onesnaženje pod-
zemne vode.

11. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Prostorski enoti PE1 in PE2 se združujeta v kareje, 
ki so nanizani od jugovzhoda proti severozahodu ter so med 
seboj ločeni z javnimi površinami (prostorske enote: C1 – cesta 
Stegne, C2 – Kuhljeva cesta, C3 – prečne ceste).

(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v PE1:
– prostorska enota predstavlja obstoječo zazidavo v se-

verovzhodnem delu posameznega kareja,
– pozidava znotraj karejev je omejena z gradbenimi črtami 

na obodu,
– izven gradbenih črt so pretežno zelene oziroma odprte 

površine ob javnih cestah in dostopi,
– notranjost karejev se oblikuje z omejitvami glede kapa-

citete in vsebine programa,
– na skrajnem jugovzhodu in severozahodu območja se 

zagotavlja odmike objektov od pomembnejših infrastrukturnih 
ureditev: avtoceste oziroma elektrovodov in plinovodov. Na teh 
prostorih so pretežno parkirna mesta na terenu.

(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v PE2:
– prostorska enota predstavlja pretežno obstoječo zazi-

davo v jugozahodnem delu posameznega kareja. Ob Kuhljevi 
cesti se formira pas reprezentativnih objektov, ki so poravnani 
na gradbeno linijo ob cesti in tako tvorijo urejeno in poravnano 
fasado Kuhljeve ceste,

– zasnova novih objektov nadaljuje urejenost in sistem 
zazidave, ki je na območju že izoblikovan,

– objekti se lahko navezujejo na pozidavo v prostorski 
enoti PE1.

(4) Prostorska enota C1 je namenjena gradnji oziroma 
prestavitvi ulice Stegne, s hodnikom za pešce, dvosmerno 
kolesarsko stezo ter dvostranskim drevoredom. Do končne 
prestavitve in ureditve ulice Stegne je prostor med obstoječo 
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traso ceste in severovzhodnim robom območja OPPN urejen 
kot zelenica.

(5) Prostorska enota C2 je namenjena obstoječi Kuhljevi 
cesti. Ob cesti se uredi zeleni pas, peš hodnik, kolesarska 
steza ter postajališči mestnega linijskega prevoza potnikov.

(6) Prostorska enota C3 je namenjena rekonstrukciji ozi-
roma širitvi profila obstoječih prečnih cest s hodniki za pešce. 
Nove površine ob prečnih cestah so primarno namenjene pe-
šcem, vendar služijo tudi dostopu, dostavi, intervenciji.

(7) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni 
v grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturno-zazidalna situacija«.

12. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na območju OPPN, razen na površinah, namenjenih 
dovozom, dostopom, intervencijskim potem in prometni infra-
strukturi, je dovoljeno postaviti ali urediti naslednje nezahtevne 
in enostavne objekte:

– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in nama-

kanje (požarni bazeni),
– objekt za oglaševanje, pomožni komunalni objekt,
– pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekt za spre-
mljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

(2) V prostorskih enotah PE1 in PE2, znotraj gradbene 
črte in v kareju A in I tudi na območju med gradbeno mejo ter 
Ulico Jožeta Jame oziroma obvoznico, je dovoljeno postaviti ali 
urediti tudi naslednje nezahtevne in enostavne objekte:

– samostojno parkirišče,
– športno igrišče na prostem.
(3) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 

pomožnih infrastrukturnih objektov in priključevanje objektov 
na gospodarsko javno infrastrukturo.

(4) V območju OPPN oziroma celotni industrijski coni 
Stegne morata biti zasnova in oblikovanje usmerjevalnih ele-
mentov enotna. Usmerjevalni sistem mora biti modularen.

13. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Pogoji za oblikovanje objektov v prostorskih enotah PE1 
in PE2 so:

– volumni stavb so lahko razgibani v okviru dopustnih 
toleranc tlorisnih in višinskih gabaritov,

– fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih 
materialov,

– na fasadah stavb so dopustni objekti za označevanje 
(oglaševanje) za lastne potrebe, ki ne smejo imeti površine, 
večje kot 15 m2, skupna površina objektov za oglaševanje ne 
sme imeti površine več kot 10 % vsake fasade objekta, višina 
objektov za označevanje ne sme presegati venca objekta za 
več kot 2,5 metra,

– če ni z drugim predpisom določeno drugače, je na vseh 
objektih, ki imajo ravno streho z več kot 600,00 m2 neto površine 
(brez svetlobnikov, strojnic in drugih objektov na strehi), treba 
urediti zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega 
procesa oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni mogoča,

– stavbe v PE2 morajo imeti glavni vhod s Kuhljeve ceste,
– prezračevalne, ogrevalne in druge tehnološke naprave 

na fasadah in na strehah morajo biti oblikovno zastrte,
– ograditev je dopustna z ograjami višine do 1,80 m. Ograje 

med gradbeno črto in cesto morajo biti vsaj deloma transparen-
tne. Odstopanja so dopustna za objekte za potrebe obrambe.

14. člen
(odmiki stavb od sosednjih zemljišč)

(1) Če ni z gradbeno črto določeno drugače, mora biti 
odmik (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m, 

če so te stavbe visoke do 14,00 m, oziroma najmanj 5,00 m, če 
so višje od 14,00 m.

(2) Odmik stavb (nad terenom) od meje sosednjih parcel 
je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih 
parcel.

(3) Manjši odmik stavbe od parcelne meje, kot je dolo-
čen v prvem odstavku tega člena, je brez soglasja lastnikov 
sosednjih parcel dopusten takrat, kadar se na mestu poprej 
odstranjene zakonito zgrajene stavbe postavi nadomestna 
stavba oziroma se obstoječa zakonito zgrajena stavba rekon-
struira v obstoječih gabaritih ali se ji spreminja namembnost. 
Za nadomestno stavbo velja izjema le, kadar velikost parcele, 
namenjene gradnji, ali drugi predpisi ne omogočajo odmikov, 
ki jih določa ta odlok.

(4) Nadzidava zakonito zgrajenih stavb, ki so od meje par-
cele, namenjene gradnji, oddaljene manj, kot določa ta odlok, 
je dopustna s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, od 
katerih je nadzidava odmaknjena manj, kot določa ta odlok, 
in pod pogojem, da so izpolnjena ostala določila tega odloka.

(5) Odmik podzemnih etaž od meje sosednjih parcel mora 
biti najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi manjši, če s tem pisno 
soglašajo lastniki sosednjih parcel. Kadar se gradi podzemna 
etaža pod več parcelami, namenjenimi gradnji, odmikov med 
njimi ni treba upoštevati, upoštevati pa je treba odmike od 
sosednjih parcel.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje 
sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, 
s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je 
dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo.

(7) Če ni z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto ob-
stoječih stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in 
enostavni objekti odmaknjeni od regulacijske linije javne ceste 
in drugih javnih površin najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši 
od 1,50 m, mora s tem soglašati organ Mestne uprave Mestne 
občine Ljubljana, pristojen za promet.

(8) Kadar so določene gradbene črte, soglasja lastnikov 
sosednjih zemljišč glede odmikov od parcelnih mej niso po-
trebna. Gradbeno črto lahko presegajo napušči, balkoni in nad-
streški nad vhodom v objekt, ki morajo biti od meje sosednjih 
parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim 
soglasjem lastnikov sosednjih parcel, na katere mejijo, pa je ta 
odmik lahko tudi manjši.

15. člen
(odmiki med fasadami)

(1) Odmiki med fasadami stavb in deli stavb, ki so vse 
višje od 14,00 m, so najmanj enaki ali večji od polovice višine 
višje stavbe, merjene do njenega venca oziroma (če je naklon 
njene strehe večji od 45°) do njenega slemena. Odmik je lah-
ko tudi manjši, če gre za gradnjo stavb istega lastnika, ki se 
funkcionalno povezujejo med seboj in je zagotovljena ustrezna 
požarna varnost.

(2) Določbe prejšnjega člena ne veljajo za odmike med 
vogali stavb. Veljajo pa tudi za nadzidave stavb.

(3) Odmiki med slepimi fasadami in fasadami z odprtinami 
za osvetlitev komunikacij, ki so višje od 14,00 m, so najmanj 
enake ali večje od 4,00 metrov. Odmik je lahko tudi manjši, če 
s tem soglašajo sosednji lastniki.

(4) Določila tega člena ne veljajo za odmike od objek-
tov in gradnjo objektov velikega merila in tehnološke stavbe 
(tip F – pritlični ali večnadstropni objekt velikih razponov, kot 
so proizvodne in športne hale, nakupovalna središča, sejmišča 
in zabaviščni parki (dvorane, hale), infrastrukturni objekti in po-
dobno s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo za funkcioniranje 
osnovne dejavnosti).

16. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Faktor zelenih površin (FZP) v PE1 in PE2, ki se za-
gotavlja na parceli namenjeni gradnji, je najmanj 15 %. Zelene 
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površine so namenjene ureditvam na raščenem terenu, primar-
no ob javnih cestah.

(2) Kadar je faktor zelenih površin (FZP) na parcelah, 
namenjenih gradnji, na kateri stoji obstoječi objekt, manjši od 
predpisanega FZP s tem odlokom, so na obstoječih objektih 
dopustne rekonstrukcije, nadzidave in nadomestne gradnje 
brez zmanjšanja FZP.

(3) Na parceli, namenjeni gradnji, je treba na raščenem 
terenu zasaditi vsaj 25 dreves/ha. Do 30 % dreves, ki jih je treba 
posaditi na parceli, namenjeni gradnji, je dopustno nadomestiti 
tudi z visokimi grmovnicami.

(4) Kadar je število dreves na parcelah, namenjenih gra-
dnji, na kateri stoji obstoječi objekt, manjši od predpisanega s 
tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne rekonstrukci-
je, nadzidave in nadomestne gradnje brez zmanjšanja števila 
obstoječih dreves.

(5) Zahtevano število dreves se lahko zmanjša pri dejav-
nostih, ki imajo posebne pogoje zaradi varstva pred požarom.

(6) Na območju OPPN je treba upoštevati tudi naslednje 
pogoje za ureditev zunanjih površin:

– vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno 
oviranim ljudem,

– pešpoti in skupne zunanje površine morajo biti tlakova-
ne, opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene,

– elementi mikrourbane opreme znotraj območja OPPN 
morajo biti oblikovno poenoteni za celotno območje.

(7) Vse zasaditve je treba izvajati z drevesi z obsegom 
debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, 
in z višino debla več kot 2,20 m.

(8) Ob ulici Stegne se zasadi dvostranski drevored, ob Ku-
hljevi cesti pa enostranski drevored oziroma zasaditev v sklopu 
celostne ureditve zelenega komunikacijskega pasu. Minimalna 
razdalja med posameznimi drevesi v drevoredu se določi glede 
na izbor drevesne vrste in znaša od 5 do 10 m. Celotna poteza 
posameznega drevoreda se zasadi istočasno, z enako vrsto 
dreves. Sadike morajo biti enake starosti in kvalitete. Izbrana 
drevesna vrsta mora biti primerna za predvideno rastišče – pri-
mernost za sajenje v mestnem okolju. Drevesne sadike morajo 
biti kakovostne. Sajenje in kasnejše vzdrževanje dreves mora biti 
izvedeno v skladu z arborističnimi strokovnimi določili.

17. člen
(tlorisna dispozicija in gabariti)

(1) V PE1 morajo objekti upoštevati gradbeno linijo na-
pram cesti Stegne ali pa morajo biti od gradbene linije uma-
knjeni v notranjost kareja vsaj 16 metrov. Objekti morajo biti 
zgrajeni znotraj gradbene meje. Omejeni so z maksimalno 
etažnostjo in s faktorjem izrabe, ki ne sme preseči vrednosti 
3,0. V prostoru med gradbeno linijo in javno cesto ni dovoljeno 
urejati površin za mirujoči promet.

(2) V PE2 morajo objekti upoštevati gradbeno linijo na-
pram Kuhljevi cesti in napram prečnim cestam. Objekti se lahko 
podaljšajo v območje PE1 ali pa so povezani z gradnjo v PE1. 
Če je v istem kareju več objektov v PE2, mora biti med njimi 
vsaj desetmetrski nepozidan pas. V prostoru med gradbeno 
linijo in javno cesto ni dovoljeno urejati površin za mirujoči 
promet.

(3) V C3 in preko gradbene meje v PE1 in PE2 je do-
pustno graditi tudi povezovalne objekte (mostove), med so-
sednjimi objekti v karejih in prostorskih enotah PE1 oziroma 
PE2. Povezovalni objekti morajo zagotavljati svetlo višino med 
voziščem in konstrukcijo 4,5 metra. Široki so lahko maksimalno 
6 metrov. Povezovalni objekti ne smejo imeti nosilnih stebrov 
v C3, lahko pa jih imajo preko gradbene meje v PE1 oziroma 
PE2. Vsaj 25 % fasade mora biti prozorne (zastekljene), da je 
omogočena vizualna komunikacija z zunanjim prostorom.

(4) Kletne etaže lahko presegajo gradbeno črto (GL, GM, 
GLp), določeno v PE1 in PE2.

(5) Gradbene črte (gradbene meje in gradbene linije) na 
nivoju terena in v etažah so določene v grafičnem načrtu št. 4.1 
»Arhitekturno-zazidalna situacija«.

18. člen
(višinski gabariti in etažnost)

(1) Na celotnem območju je največja dopustna etažnost 
P+5, ob upoštevanju ostalih urbanističnih kriterijev. V prostorski 
enoti PE2 je najnižja dopustna etažnost P+2.

(2) Dopustna je podkletitev vseh objektov v območju 
OPPN. Največja globina je omejena s predpisi, ki urejajo var-
stvo voda.

(3) Obstoječim objektom, ki presegajo etažnost P+5, je zara-
di rekonstrukcije strehe dovoljeno povečati višino za največ 2 m.

(4) Največja višina stavb (h) je določena z višino najvišje 
točke strehe, merjeno od kote terena pred glavnim vhodom v 
objekt, in je: h = 27,00 m.

(5) Pri stavbah z ravno streho je nad koto »h« dopustna 
izvedba dostopov na streho, tehničnih naprav, strojnih inštala-
cij, telekomunikacijskih naprav, ograj in podobnih elementov.

(6) Zaradi nahajanja v ožjem oziroma širšem okolišu 
obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi je za objekte, 
višje od 18 oziroma 25 metrov, treba pridobiti soglasje ministr-
stva, pristojnega za obrambo.

19. člen
(višinske kote terena in pritličja)

(1) Višinske kote terena pred vhodom v objekte v posa-
meznih karejih so:

− kare A: kota: +308,15 m.n.v.
− kare B: kota: +308,30 m.n.v.
− kare C: kota: +308,90 m.n.v.
− kare D: kota: +309,40 m.n.v.
− kare E: kota: +309,70 m.n.v.
− kare F: kota: +310,10 m.n.v.
− kare G: kota: +310,40 m.n.v.
− kare H: kota: +310,90 m.n.v.
− kare I: kota: +312,00 m.n.v.
(2) Višinske kote pritličja stavb smejo biti višje od kote 

terena pred vhodom za največ 1,4 metra.
(3) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam 

dostopne ceste in uvozov v garaže, kotam raščenega terena 
na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih 
zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba 
pred vhodi prilagajati kotam pritličja.

20. člen
(zmogljivost območja)

(1) Površina prostorske enote PE1: 209.523 m²
– PE1.A 27.679 m²
– PE1.B 18.107 m²
– PE1.C 25.222 m²
– PE1.D 18.820 m²
– PE1.E 21.484 m²
– PE1.F 16.827 m²
– PE1.G1 15.829 m²
– PE1.G2 10.981 m²
– PE1.H 14.374 m²
– PE1.I 40.200 m².
(2) Površina prostorske enote PE2: 13.635 m²
– PE2.B 1.613 m²
– PE2.C 2.426 m²
– PE2.D 1.794 m²
– PE2.E 2.052 m²
– PE2.F 1.535 m²
– PE2.G 4.215 m².
(3) Površina prostorske enote C1: 22.165 m².
(4) Površina prostorske enote C2: 24.602 m².
(5) Površina prostorske enote C3: 19.024 m².
– C3.I 2.453 m²
– C3.II 2.105 m²
– C3.III 2.438 m²
– C3.IV 2.318 m²
– C3.V 2.283 m²
– C3.VI 2.112 m²
– C3.VII 1.369 m²
– C3.VIII 1.420 m²
– C3.IX 2.526 m².
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21. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) V območju OPPN je predvidena odstranitev obstoječe-
ga objekta: stavba št. 1738-1682 (bivša vratarnica kompleksa 
Iskre, Stop bar).

(2) Ob odstranitvi objektov je treba hkrati ukiniti interno 
kanalizacijsko omrežje.

(3) Objekt, ki je predviden za odstranitev, je prikazan v 
grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturno-zazidalna situacija«.

V. NAČRT PARCELACIJE

22. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, 
namenjene gradnji:

1. prostorska enota PE1:
− P1A: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi od-

prtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami 489/5, 490/3, 1655/4, 1713/31, 1713/32, 1713/33, 
1713/35, 1713/39, 1713/43, 1713/64, 1713/68, 1713/69, 
1713/170, 1713/231, 1713/232, 1713/233, 1713/234 in dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 1713/32, 1713/33, 1713/67, 
1713/68, 1713/72, 1713/73, 1713/74, 1713/206, 1713/230, 
1713/235, vse katastrska občina (1738) Dravlje. Površina meri 
27.679 m²,

− P1B: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi od-
prtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami 1713/41, 1713/42, 1713/85, 1713/111, 1713/112, 
1713/137, 1713/171, 1713/172, 1713/178, 1719/1, 1719/2 in 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 1713/7, 1713/8, 1713/15, 
1713/84, 1713/109, 1713/110, 1713/113, 1713/174, 1713/175, 
1713/176, 1713/177, 1713/198, 1720, vse katastrska občina 
(1738) Dravlje. Površina meri 18.107 m²,

− P1C: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi 
odprtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcel-
nimi številkami 1713/184, 1713/212, 1713/215, 1713/216, 
1713/217, 1713/238, 1713/239, 1713/240, 1713/242, 1713/243, 
1713/281, 1713/282, 1713/284, 1713/287, 1713/288, 1713/289, 
1713/290, 1713/291, 1713/292, 1713/293, 1713/294, 1713/297, 
1713/298, 1713/302, 1713/304, 1713/306, 1713/307, 1713/308, 
1713/309, 1713/310, 1713/311, 1713/312, 1713/313, 1713/314, 
1713/315, 1713/316, 1713/317, 1713/318, 1713/319, 1713/331, 
1713/332, 1713/333, 1713/334, 1713/335, 1713/336, 1713/337, 
1713/338, 1713/339, 1713/340, 1713/341, 1713/342, 1713/343, 
1713/344, 1713/345, 1713/346, 1713/347, 1713/348, 1713/349, 
1713/350, 1713/354, 1713/355, 1713/356, 1717/6, 1717/8, 
1718/1, 1718/2, 1718/3 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 
1713/129, 1713/179, 1713/180, 1713/181, 1713/182, 1713/183, 
1713/213, 1713/214, 1713/219, 1713/220, 1713/222, 1713/225, 
1713/237, 1713/241, 1713/244, 1713/278, 1713/280, 1713/283, 
1713/285, 1713/286, 1713/299, 1713/300, 1713/301, 1713/303, 
1713/305, 1713/328, 1713/329, 1713/330, 1713/351, vse kata-
strska občina (1738) Dravlje. Površina meri 25.222 m²,

− P1D: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi od-
prtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami 1713/76, 1713/164, 1713/192, 1713/193, 1713/228, 
1713/229, 1713/248, 1713/251, 1713/253, 1713/254, 
1713/255, 1713/256, 1713/257, 1713/258, 1713/259, 1716/1, 
1716/2, 1716/3, 1716/4, 1716/6, 1716/7, 1716/8, 1716/9, 
1716/10, 1716/11, 1716/12, 1716/13, 1716/14, 1716/15, 
1716/16, 1716/17 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 
1713/3, 1713/4, 1713/53, 1713/57, 1713/58, 1713/95, 1713/96, 
1713/97, 1713/136, 1713/193, 1713/199, 1713/249, 1713/250, 
1713/252, 1716/8, vse katastrska občina (1738) Dravlje. Povr-
šina meri 18.820 m²,

− P1E: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi od-
prtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami 1713/19, 1713/140, 1713/142, 173/143, 1713/146, 

1713/150, 1713/151 in dele zemljišč s parcelnimi številka-
mi 1713/2, 1713/14, 1713/38, 1713/44, 1713/61, 1713/139, 
1713/144, 1713/145, 1713/147, 1713/148, 1713/149, vse kata-
strska občina (1738) Dravlje. Površina meri 21.484 m²,

− P1F: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih 
in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi številka-
mi 1713/80, 1713/81, 1713/94, 1713/103, 1713/117, 1713/119, 
1713/120, 1713/121, 1753, 1754 in dele zemljišč s parcelni-
mi številkami 1713/9, 1713/10, 1713/16, 1713/25, 1713/54, 
1713/56, 1713/77, 1713/78, 1713/79, 1713/82, 1713/83, 
1713/104, 1713/118, 1713/187, 1713/188, 1713/190, 1713/191, 
vse katastrska občina (1738) Dravlje. Površina meri 16.827 m²,

− P1G/1: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi 
odprtih in prometnih površin, ki obsega zemljišči s parcelnima 
številkama 1714, 1727 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 
1713/12, 1713/13, 1713/22, vse katastrska občina (1738) Dra-
vlje. Površina meri 15.829 m²,

− P1G/2: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi 
odprtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami 63/6, 64/6, 1713/40, 1713/90, 1713/91, 1713/152, 
1713/154, 1713/156, 1713/201, 1713/202, 1713/203 in dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 56/3, 61/1, 61/4, 64/3, 1713/1, 
1713/11, 1713/88, 1713/89, 1713/92, 1713/105, 1713/106, 
1713/107, 1713/153, 1713/155, 1713/157, 1713/158, 1713/167, 
1713/186, 1713/276, 1713/277, 1715, vse katastrska občina 
(1738) Dravlje. Površina meri 10.981 m²,

− P1H: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi od-
prtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami 55/1, 55/6, 56/3, 56/8, 56/9, 56/10, 56/12, 56/13, 
56/14, 56/15, 56/17, 56/18, 56/19, 1713/46, 1713/87, 1713/99, 
1713/100, 1713/108, 1713/161, 1713/210, 1713/260, 1713/261, 
1713/264, 1713/265, 1713/266, 1713/267, 1713/268, 1713/269, 
1713/271, 1713/272, 1713/273, 1713/274, 1713/275, 1761/1, 
1761/2, 1761/3, 1761/4 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 
56/2, 61/1, 61/4, 63/6, 1713/1, 1713/11, 1713/101, 1713/106, 
1713/207, 1713/263, 1713/270, vse katastrska občina (1738) 
Dravlje. Površina meri 14.374 m²,

− P1I: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi od-
prtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami 58/2, 58/9, 58/11, 59/3, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 
59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 64/2, 64/10 in dele ze-
mljišč s parcelnimi številkami 58/3, 58/7, 58/10, 59/4, 59/5, 
59/6, 60/1, 60/364/7, vse katastrska občina (1738) Dravlje 
ter zemljišča s parcelnimi številkami 728/3, 729/1, 730/2, 
730/3, 838/2, 838/3, 838/7, 838/8, 838/9, 839/2, 839/3, 839/4, 
839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 839/9, 841/4, 841/7, 842/8, 842/9, 
843/2, 843/3, 843/4, 843/12, 844/1, 844/4, 846/3, 848/3, 
848/4, 848/8, 848/9, 848/11, 848/12, 848/13, 848/14, 848/18, 
848/22, 848/23, 848/24, 848/25, 848/26, 848/27, 848/28, 
848/29, 848/30, 848/31, 848/32, 848/33, 848/34, 848/35, 
848/36, 848/37, 848/39, 848/40, 848/41, 845, 1193/3, 1193/4, 
1193/7 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 726/2, 726/3, 
728/2, 729/2, 730/1, 730/4, 730/5, 730/6, 730/8, 731, 838/1, 
838/4, 838/5, 838/6, 841/1, 841/3, 841/7, 842/4, 842/5, 842/9, 
842/12, 843/11, 843/13, 844/1, 846/4, 848/2, 848/4, 848/5, 
848/6, 848/7, 848/10, 848/15, 848/16, 848/17, 848/18, 848/21, 
1192/1, 1193/2, 1193/5, vse katastrska občina (1754) Šentvid 
nad Ljubljano. Površina meri 40.200 m²,

2. prostorska enota PE2:
− P2B: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi od-

prtih in prometnih površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 486/5, 487/3, 487/4, 1713/113, 1713/114, 1713/115, 
1713/116, vse katastrska občina (1738) Dravlje. Površina meri 
1.613 m²,

− P2C: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi od-
prtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami 1713/295, 1713/296, 1713/352, 1713/353 in dele ze-
mljišč s parcelnimi številkami 466/3, 471/4, 472/4, 473/5, 485/3, 
486/3, 1713/330, 1713/237, 1713/283, 1713/285, 1713/286, 
1713/299, 1713/351, vse katastrska občina (1738) Dravlje. 
Površina meri 2.426 m²,
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− P2D: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi od-
prtih in prometnih površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 456/4, 459/3, 460/3, 460/4, 461/4, 462/4, 463/4, 
464/3, 1713/4, 1713/53, 1713/193, vse katastrska občina 
(1738) Dravlje. Površina meri 1.794 m²,

− P2E: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi od-
prtih in prometnih površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 451/3, 452/3, 452/4, 453/3, 454/3, 455/3, 1713/38, 
1713/44, vse katastrska občina (1738) Dravlje. Površina meri 
2.052 m²,

− P2F: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odpr-
tih in prometnih površin, ki obsega zemljišče s parcelno številko 
1713/48 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 72/5, 446/4, 
447/3, 447/4, 1713/25, 1713/55, 1713/56, 1713/78, 1713/118, 
vse katastrska občina (1738) Dravlje. Površina meri 1.535 m²,

− P2G: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odpr-
tih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi števil-
kami 62/3, 1713/93, 1713/159, 1713/160, 1713/165, 1713/166, 
1713/168, 1713/169, 1713/185 in dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 61/1, 61/4, 61/6, 63/3, 63/6, 64/5, 66/3, 72/3, 73/3, 
74/4, 74/5, 1648/3, 1648/4, 1645/5, 1713/1, 1713/88, 1713/89, 
1713/92, 1713/105, 1713/107, 1713/157, 1713/158, 1713/167, 
1713/186, 1713/276, 1713/277, 1715, vse katastrska občina 
(1738) Dravlje. Površina meri 4.215 m²,

3. prostorska enota C1:
– C1/1: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, 

ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 726/1, 726/2, 
726/3, 728/1, 728/2, 729/2, 730/1, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 
730/8, 731, 837/1, 837/2, 837/3, 848/5, 1192/1, 1193/5, vse 
katastrska občina (1754) Šentvid nad Ljubljano. Površina meri 
2.388 m²,

– C1/2: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 
obsega zemljišče s parcelno številko 1193/6 in dele zemljišč s 
parcelnimi številkami 726/2, 726/3, 838/1, 838/4, 838/5, 838/6, 
840, 841/1, 841/2, 841/3, 841/7, 842/4, 842/5, 842/9, 842/10, 
842/11, 842/12, 842/13, 1193/1, 1193/2, vse katastrska ob-
čina (1754) Šentvid nad Ljubljano, ter zemljišča s parcelnimi 
številkami 446/5, 448/6, 1713/70, 1713/98, 1713/195 in dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 56/2, 65/3, 68/1, 68/3, 69/1, 
69/3, 70/1, 70/3, 71/1, 71/3, 446/2, 448/2, 449/1, 457/1, 458/1, 
461/1, 462/1, 463/1, 469/1, 470/1, 473/1, 474, 475/1, 476/1, 
477/1, 478/1, 479/1, 480/1, 481/1, 484/2, 493/2, 522/3, 1645/6, 
1713/2, 1713/3, 1713/5, 1713/8, 1713/9, 1713/13, 1713/15, 
1713/19, 1713/23, 1713/24, 1713/25, 1713/28, 1713/33, 
1713/34, 1713/35, 1713/47, 1713/51, 1713/57, 1713/62, 
1713/66, 1713/71, 1713/73, 1713/74, 1713/84, 1713/174, 
1713/179, 1713/189, 1713/190, 1713/194, 1713/204, 1713/205, 
1713/225, 1713/241, 1713/244, 1713/262, 1713/263, vse kata-
strska občina (1738) Dravlje. Površina meri 17.464 m²,

– C1/3: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, 
ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 840, 841/2, 
842/4, 842/10, 842/11, 1193/1, vse katastrska občina (1754) 
Šentvid nad Ljubljano, ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 
54/1, 54/3, 55/5, 56/2, 56/5, 56/7, 65/1, 65/3, 68/1, 68/3, 69/1, 
69/3, 70/1, 70/3, 71/1, 446/2, 448/2, 449/1, 457/1, 458/1, 461/1, 
462/1, 463/1, 469/1, 470/1, 471/1, 472/1, 473/1, 474, 475/1, 
476/1, 477/1, 478/1, 479/1, 480/1, 481/1, 482/1, 484/2, 493/2, 
522/3, 1645/6, 1713/34, 1713/47, 1713/66, 1713/194, vse ka-
tastrska občina (1738) Dravlje. Površina meri 2.313 m²,

4. prostorska enota C2:
– C2/1: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 

obsega zemljišča s parcelnimi številkami 448/5, 450/3, 450/4, 
450/5, 453/1, 489/1, 489/3, 489/4, 490/1, 491/1, 1655/2, 
1655/3, 1655/5, 1655/6 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 
60/1, 60/3, 61/1, 61/6, 62/1, 62/4, 63/1, 63/3, 64/1, 64/5, 66/1, 
66/3, 72/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 73/1, 73/3, 74/1, 74/4, 74/5, 
446/1, 446/4, 447/1, 447/3, 447/4, 448/1, 450/1, 451/1, 451/3, 
452/1, 452/3, 452/4, 453/3, 454/1, 454/3, 454/4, 455/3, 456/3, 
456/4, 459/3, 460/1, 460/3, 460/4, 461/2, 461/4, 462/2, 462/4, 
463/2, 463/4, 464/1, 464/3, 465/1, 465/3, 466/1, 466/2, 466/3, 
471/2, 471/4, 472/2, 472/4, 473/2, 473/5, 485/1, 485/3, 486/1, 

486/3, 486/4, 486/5, 487/1, 487/3, 487/4, 489/5, 490/3, 491/3, 
1645/1, 1645/5, 1648/3, 1648/4, 1648/5, 1649/2, 1653/43, 
1653/53, 1655/4, 1654/5, 1655/7, 1713/25, 1713/29, 1713/32, 
1713/35, 1713/38, 1713/53, 1713/56, 1713/64, 1713/68, 
1713/114, 1713/116, vse katastrska občina (1738) Dravlje. 
Površina meri 13.845 m²,

– C2/2: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 59/5, 59/6, 60/1, 
60/3, 61/1, 62/4, 62/12, vse katastrska občina (1738) Dravlje. 
Površina meri 1.473 m²,

– C2/3: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 
obsega del zemljišča s parcelno številko 1713/35, katastrska 
občina (1738) Dravlje. Površina meri 1.981 m²,

− C2/4: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih 
površin, ki obsega zemljišče s parcelno številko 66/5 in dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 62/1, 62/4, 62/12, 63/1, 63/5, 
64/1, 64/9, 66/1, 72/1, 72/7, 73/1, 73/16, 74/1, 74/6, 74/7, 
1645/1, 1645/7, 1648/1, 1648/5, 1649/1, 1649/2, vse katastrska 
občina (1738) Dravlje. Površina meri 1.591 m²,

− C2/5: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih 
površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 460/5, 461/5, 
462/5, 463/5, 464/4, 465/4, 466/4, 471/5, 472/5, 485/4, 486/6, 
487/11 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 447/1, 447/5, 
448/1, 448/7, 450/1, 450/6, 451/1, 451/4, 452/1, 452/5, 454/1, 
454/4, 460/1, 461/2, 462/2, 463/2, 464/1, 465/1, 466/1, 471/2, 
472/2, 473/2, 485/1, 486/1, 487/1, 1653/1, 1653/25, 1653/43, 
1653/53, 1654/1, 1654/5, 1655/1, 1655/7, 1656/1, 1656/2, vse 
katastrska občina (1738) Dravlje. Površina meri 5.712 m²,

5. prostorska enota C3:
– C3/1: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 

obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1713/7, 1713/29, 
1713/32, 1713/67, 1713/71, 1713/72, 1713/73, 1713/84, 
1713/109, 1713/113, 1713/116, 1713/205, 1713/206, 1713/230, 
1713/235, 1720, vse katastrska občina (1738) Dravlje. Površina 
meri 2.453 m²,

– C3/2: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, 
ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 486/3, 486/4, 
486/5, 1713/10, 1713/28, 1713/109, 1713/113, 1713/115, 
1713/174, 1713/175, 1713/176, 1713/177, 1713/179, 1713/180, 
1713/181, 1713/182, 1713/183, 1713/198, 1713/204, 1713/219, 
1713/280, 1713/328, 1713/329, 1713/331, 1713/351, vse kata-
strska občina (1738) Dravlje. Površina meri 2.105 m²,

– C3/3: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, 
ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 464/3, 465/3, 
466/2, 466/3, 1713/4, 1713/5, 1713/57, 1713/58, 1713/129, 
1713/136, 1713/192, 1713/213, 1713/214, 1713/220, 1713/222, 
1713/225, 1713/249, 1713/250, 1713/252, 1713/278, 1713/299, 
1713/300, 1713/301, 1713/303, 1713/305, 1716/8, vse katastr-
ska občina (1738) Dravlje. Površina meri 2.438 m²,

– C3/4: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 
obsega zemljišče s parcelno številko 1713/51 in dele zemljišč 
s parcelnimi številkami 455/3, 456/3, 456/4, 1713/2, 1713/3, 
1713/44, 1713/51, 1713/53, 1713/61, 1713/95, 1713/96, 
1713/97, 1713/144, 1713/147, 1713/148, 1713/199, vse kata-
strska občina (1738) Dravlje. Površina meri 2.318 m²,

– C3/5: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1713/2, 1713/9, 
1713/10, 1713/25, 1713/38, 1713/54, 1713/56, 1713/79, 1713/82, 
1713/83, 1713/104, 1713/139, 1713/141, 1713/145, 1713/149, 
vse katastrska občina (1738) Dravlje. Površina meri 2.283 m²,

– C3/6: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 72/3, 72/4, 72/5, 
72/6, 1713/10, 1713/12, 1713/13, 1713/16, 1713/22, 1713/23, 
1713/24, 1713/55, 1713/77, 1713/78, 1713/187, 1713/188, 
1713/189, 1713/190, 1713/277, vse katastrska občina (1738) 
Dravlje. Površina meri 2.112 m²,

– C3/7: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1713/11, 1713/12, 
1713/13, 1713/22, 1713/23, 1713/87, 1713/101, 1713/207, 
1713/262, 1713/263, 1713/270, vse katastrska občina (1738) 
Dravlje. Površina meri 1.369 m²,



Uradni list Republike Slovenije Št. 8 / 17. 2. 2017 / Stran 1271 

– C3/8: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1713/11, 1713/12, 
1713/23, 1713/153, 1713/155, 1713/276, 1713/277, vse kata-
strska občina (1738) Dravlje. Površina meri 1.420 m²,

– C3/9: parcela, namenjena gradnji prometnih površin, ki 
obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 56/2, 57/3, 58/3, 
58/7, 58/10, 60/1, 60/3, 61/1, 64/3, 64/7, vse katastrska občina 
(1738) Dravlje, ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 842/12, 
843/11, 843/12, 843/13, vse katastrska občina (1754) Šentvid 
nad Ljubljano. Površina meri 2.526 m².

(2) Parcele, namenjene gradnji, se lahko delijo na manj-
še parcele, vendar mora velikost in oblika parcele upoštevati 
oziroma zagotoviti:

− predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele (FI),
− predpisan faktor zelenih površin (FZP),
− odmike od parcelnih mej, odmike od gradbenih črt in 

podobno,
− namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
− možnost priključitve na infrastrukturne vode, objekte in 

naprave,
− omejitve uporabe zemljišča,
− spremljajoče dejavnosti osnovnemu objektu (nezahtevni 

in enostavni objekti, parkirni prostori, manipulativne površine),
− predpisane intervencijske dostope in površine za gasil-

ska in druga reševalna vozila,
− potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širje-

nja požara na sosednje parcele v skladu s predpisi, ki določajo 
površine za gasilce ob zgradbah.

(3) Ne glede na določila prejšnjega odstavka, parcel iz 3., 
4., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena ni dovoljeno deliti 
na manjše, razen kadar gre za etapno gradnjo linijske cestne 
infrastrukture.

(4) Znotraj določene parcele C1/3 je za potrebe križišč 
oziroma stikovanja cest dopustno prekiniti oziroma razdeliti 
parcelo C1/3 na več delov in do parcele C1/2 obdržati oziroma 
podaljšati cestne parcele priključnih cest.

(5) Ne glede na določila tega člena je dopustno parcelirati 
parcele za potrebe objektov gospodarske javne infrastrukture 
(transformatorska postaja, črpališče, zadrževalnik ...).

(6) Parcele na vodovarstvenem območju se ne smejo 
združevati s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, 
ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja.

(7) Parcelacija se lahko prilagodi dejansko izvedenem 
stanju.

(8) Parcelacija je prikazana v grafičnem načrtu št. 3.3 
»Parcelacija in javno dobro«.

23. člen
(javne površine)

(1) Površine, namenjene javnemu dobremu, obsegajo 
parcele, namenjene gradnji javnih cest in parkovnih ureditev 
v območju OPPN. Javnemu dobremu so namenjene parcele 
z oznakami C1/1, C1/2, C2/1, C2/3, C2/4, C2/5, C3/1, C3/2, 
C3/3, C3/4, C3/5, C3/6, C3/7, C3/8 in C3/9.

(2) Površine, namenjene javnemu dobremu, obsegajo 
zemljišče s parcelno številko 1193/6 in dele zemljišč s parcel-
nimi številkami 726/1, 726/2, 726/3, 728/1, 728/2, 729/2, 730/1, 
730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 730/8, 731, 837/1, 837/2, 837/3, 
838/1, 838/4, 838/5, 838/6, 840, 841/1, 841/2, 841/3, 841/7, 
842/4, 842/5, 842/9, 842/10, 842/11, 842/12, 842/13, 843/11, 
843/13, 848/5, 1192/1, 1193/1, 1193/2, 1193/5, vse katastrska 
občina (1754) Šentvid nad Ljubljano, ter zemljišča s parcelni-
mi številkami 66/5, 446/5, 448/5, 448/6, 450/3, 450/4, 450/5, 
453/1, 460/5, 461/5, 462/5, 463/5, 464/4, 465/4, 466/4, 471/5, 
472/5, 485/4, 486/6, 487/11, 489/1, 489/3, 489/4, 490/1, 491/1, 
1655/2, 1655/3, 1655/5, 1655/6, 1713/51, 1713/70, 1713/98, 
1713/195 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 56/2, 57/3, 
58/7, 58/10, 59/5, 59/6, 60/1, 60/3, 61/1, 61/6, 62/1, 62/4, 
62/12, 63/1, 63/3, 63/5, 64/1, 64/3, 64/5, 64/7, 64/9, 65/3, 
66/1, 66/3, 68/1, 68/3, 69/1, 69/3, 70/1, 70/3, 71/1, 71/3, 72/1, 
72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 73/1, 73/3, 73/16, 74/1, 74/4, 
74/5, 74/6, 74/7, 446/1, 446/2, 446/4, 447/1, 447/3, 447/4, 

447/5, 448/1, 448/2, 448/7, 449/1, 450/1, 450/6, 451/1, 451/3, 
451/4, 452/1, 452/3, 452/4, 452/5, 453/3, 454/1, 454/3, 454/4, 
455/3, 456/3, 456/4, 457/1, 458/1, 459/3, 460/1, 460/3, 460/4, 
461/1, 461/2, 461/4, 462/1, 462/2, 462/4, 463/1, 463/2, 463/4, 
464/1, 464/3, 465/1, 465/3, 466/1, 466/2, 466/3, 469/1, 470/1, 
471/2, 471/4, 472/2, 472/4, 473/1, 473/2, 473/5, 474, 475/1, 
476/1, 477/1, 478/1, 479/1, 480/1, 481/1, 484/2, 485/1, 485/3, 
486/1, 486/3, 486/4, 486/5, 487/1, 487/3, 487/4, 489/5, 490/3, 
491/3, 493/2, 522/3, 1645/1, 1645/5, 1645/6, 1645/7, 1648/1, 
1648/3, 1648/4, 1648/5, 1649/1, 1649/2, 1653/1, 1653/25, 
1653/43, 1653/53, 1654/1, 1654/5, 1655/1, 1655/4, 1655/7, 
1656/1, 1656/2, 1713/2, 1713/3, 1713/4, 1713/5, 1713/7, 
1713/8, 1713/9, 1713/10, 1713/11, 1713/12, 1713/13, 1713/15, 
1713/16, 1713/19, 1713/22, 1713/23, 1713/24, 1713/25, 
1713/28, 1713/29, 1713/32, 1713/33, 1713/34, 1713/35, 
1713/38, 1713/44, 1713/47, 1713/51, 1713/53, 1713/54, 
1713/55, 1713/56, 1713/57, 1713/58, 1713/61, 1713/62, 
1713/64, 1713/66, 1713/67, 1713/68, 1713/71, 1713/72, 
1713/73, 1713/74, 1713/77, 1713/78, 1713/79, 1713/82, 
1713/83, 1713/84, 1713/87, 1713/95, 1713/96, 1713/97, 
1713/101, 1713/104, 1713/109, 1713/113, 1713/114, 1713/115, 
1713/116, 1713/129, 1713/136, 1713/139, 1713/141, 1713/144, 
1713/145, 1713/147, 1713/148, 1713/149, 1713/153, 1713/155, 
1713/174, 1713/175, 1713/176, 1713/177, 1713/179, 1713/180, 
1713/181, 1713/182, 1713/183, 1713/187, 1713/188, 1713/189, 
1713/190, 1713/192, 1713/194, 1713/198, 1713/199, 1713/204, 
1713/205, 1713/206, 1713/207, 1713/213, 1713/214, 1713/219, 
1713/220, 1713/222, 1713/225, 1713/230, 1713/235, 1713/241, 
1713/244, 1713/249, 1713/250, 1713/252, 1713/262, 1713/263, 
1713/276, 1713/277, 1713/278, 1713/280, 1713/299, 1713/300, 
1713/301, 1713/303, 1713/305, 1713/328, 1713/329, 1713/331, 
1713/351, 1716/8, 1720, vse katastrska občina (1738) Dravlje.

(3) Površine, namenjene javnemu dobremu, merijo 
62.014 m².

(4) Površine, namenjene javnemu dobremu, so določene 
v grafičnem načrtu št. 3.3 »Parcelacija in javno dobro«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

24. člen
(etapnost gradnje)

(1) Vse ureditve se lahko izvajajo v poljubnih etapah, 
razen izjem v nadaljevanju tega člena.

(2) Prestavitev ceste Stegne se lahko izvaja etapno. Naj-
manjša dopustna etapa je ureditev odseka med dvema prečni-
ma cestama (prostorska enota C3), vključno z ureditvijo križišč 
prestavljenega odseka s prečnimi cestami in obstoječo cesto 
Stegne. Obvezni pogoj za gradnjo objektov v PE1 do gradbene 
linije, ki poteka vzdolž ulice Stegne, je izvedba prestavitve ce-
ste Stegne v celoti ali na odseku med prečnima cestama, med 
katerima se nahaja načrtovani objekt.

(3) Novo oziroma prestavljeno ulico Stegne je treba na-
črtovati vsaj v profilu: vozišče, zeleni pas, hodnik za pešce in 
kolesarska steza. V primeru, da se ureja nova ulica le na odse-
ku med dvema prečnima ulicama, drevoreda ni treba zasaditi, 
uredi se le pripravljeno zemljišče, ki se zazeleni.

(4) Drevored je potrebno zasaditi, ko je izvedena (presta-
vljena) cesta Stegne v neprekinjenem odseku treh ali več karejev.

(5) Za vse faze in etape gradnje je treba zagotoviti pri-
ključke na komunalno in energetsko infrastrukturo ter ustrezno 
odvajanje zalednih voda.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

25. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

V primeru odkritja arheoloških ostalin oziroma elementov 
kulturne dediščine je najditelj/lastnik/odgovorni vodja del za-
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vezan, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja 
in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

26. člen
(splošno)

V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevar-
stvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.

27. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do 
poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda.

(2) Načrtovana gradnja se nahaja na vodovarstvenem 
območju vodnega telesa vodonosnika Ljubljanskega polja z 
oznako VVO II A – strogi vodovarstveni režim.

(3) Dovoljena globina izkopov lahko sega največ do 10 m 
nad najvišjo gladino podzemne vode v vodonosniku, prav tako 
se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upošte-
vana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov oziroma 
skladno z določili varovanja vodonosnika.

(4) Uporaba gradbenih materialov, iz katerih se lahko izlo-
čajo snovi škodljive za vodo, ni dovoljena. Po končani gradnji je 
treba odstraniti vse provizorije in ostanke začasnih deponij. Vse 
z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko urediti.

(5) Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo 
neposredno ali posredno v podzemne vode.

(6) Interno kanalizacijsko omrežje mora biti priključeno na 
javno kanalizacijsko omrežje.

(7) Padavinske odpadne vode s cest morajo biti speljane 
in očiščene na način, ki ga predvideva veljavna zakonodaja.

(8) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je treba 
urediti tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan odtok pada-
vinskih voda z utrjenih površin.

(9) Ureditev parkirišč mora biti izvedena tako, da se pada-
vinska voda iz parkirišč, očiščena v skladu s predpisi, odvaja v 
ustrezno dimenzionirano kanalizacijsko omrežje.

(10) Odvajanje očiščene padavinske vode iz utrjenih, 
tlakovanih, ali z drugim materialom prekritih površin objektov 
s ponikanjem preko lovilcev olj in odvajanje padavinske vode 
s strešnih površin s ponikanjem vode skozi tla je dovoljeno 
ob pogoju, da je dno ponikovalnice vsaj 1 meter nad najvišjo 
gladino podzemne vode.

(11) Vse komunalne odpadne vode in tehnološke od-
padne vode morajo biti odvajane v kanalizacijske odvodne 
sisteme. Tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpustom 
v sistem nevtralizirane oziroma predočiščene do tiste mere, ki 
jo sistem dopušča.

(12) V projektu je treba predvideti rešitve za varčno in 
smotrno rabo pitne vode (uporaba različnih tehnoloških reši-
tev, kot so npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov, ponovna 
uporaba odpadne kopalne vode, montaža varčnih pip in wc 
kotličkov, uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali za-
livanje zelenic).

(13) Investitor mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno 
ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti 
vodno soglasje skladno s predpisi s področja voda.

28. člen
(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti na-
ravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka 
iz nadzemnih delov stavbe je treba speljati nad strehe stavb 
oziroma nemoteče za sosednje uporabnike.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo 
biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

(3) V času odstranitve objektov in gradnje je treba prepre-
čevati nekontrolirano prašenje. Raznos materialov z gradbišča 
je treba preprečevati tako, da se:

– skrajša transportne poti na najmanjšo možno mero,
– čisti vozila pri vožnji z gradbišča na javne prometne 

površine,
– transportna vozila prekriva,
– kadar prekrivanje ni mogoče, se sipke materiale vlaži.

29. člen
(varstvo tal)

(1) Posege v tla je treba izvajati tako, da bodo prizadete 
čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene 
površine je treba prednostno uporabiti obstoječe infrastruk-
turne površine in druge manipulativne površine. Čas in obseg 
gradnje je treba omejiti na za gradbišče določeno območje in 
za gradnjo določen čas.

(2) Pri gradnji je treba uporabljati transportna sredstva 
in gradbene stroje, ki so tehnično brezhibni, in materiale, za 
katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. 
Predvideti je treba nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje 
materialov, ki vsebujejo škodljive snovi, zaradi nezgod na teh-
noloških površinah.

(3) Na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je treba 
predvideti rešitve za zavarovanje in stabilizacijo, s katerimi bo 
zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.

30. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Celotno območje OPPN je opredeljeno kot območje 
IV. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Pred začetkom gradnje je treba izdelati načrt izvaja-
nja del (PZI), ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem 
izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dovoljeni ravni.

(3) Za vse objekte oziroma varovane prostore, kjer bo 
treba zagotavljati povečano stopnjo varstva pred hrupom, mora 
biti ustrezna zvočna zaščita objektov izkazana in predvidena 
ustrezna pasivna zaščita. Izvedba vseh ukrepov za zaščito 
objektov in območja je obveznost investitorjev novih posegov.

31. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirna mesta komunalnih odpadkov so locirana znotraj 
prostorskih enot PE1 in PE2. Prevzemna mesta je, za objekte, 
katerih zemljišča imajo neposreden stik s prostorskimi eno-
tami C3, potrebno urediti ob prečnih cestah C3.

(2) Zbirna in prevzemna mesta morajo biti urejena v skladu 
s predpisi, ki urejajo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.

(3) Zbirna mesta morajo biti ograjena in opremljena s teko-
čo vodo, lahko so pokrita z nadstrešnico. Višinske razlike na po-
teh med prevzemnim mestom in cesto, kjer ustavlja komunalno 
vozilo, morajo biti premoščene s klančinami v blagem naklonu.

32. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne 
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni 
proti nebu.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

33. člen
(potresna nevarnost)

(1) Obravnavana lokacija se nahaja v območju potre-
sne mikrorajonizacije 0,285 pospeška tal (g) s povratno dobo 
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475 let. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne 
ukrepe za potresno varnost.

(2) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti oja-
čitev prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje objektov 
nanjo, če to zahtevajo veljavni predpisi.

34. člen
(druga ogrožena območja in nevarnosti)

(1) Območje OPPN ne leži znotraj območij ogroženih 
zaradi poplavnosti, visoke podtalnice, erozivnosti in plazovitosti 
terena.

(2) Gradnja ali sprememba namembnosti objektov za 
dejavnosti, ki so vir večjega ali manjšega tveganja za nastanek 
industrijskih nesreč v skladu s predpisi o preprečevanju večjih 
nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, ni dovoljena.

(3) V času gradnje je treba upoštevati možnost razlitja 
snovi. Zaradi navedenega je treba upoštevati naslednje ukrepe:

– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene me-
hanizacije,

– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih 
in strojnih olj,

– nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki, odpadno 
embalažo.

35. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za 

stavbe, če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati študijo požar-
ne varnosti oziroma zasnovo požarne varnosti.

(3) Intervencijske poti in površine: stavbe v območju 
OPPN so za intervencijska vozila dostopne po cestah v obmo-
čju OPPN ter internih dostopih do objektov.

(4) Hidrantno omrežje: požarna zaščita je predvidena z 
zunanjim hidrantnim omrežjem. Če pretok vode ne zadošča 
za potrebe gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali 
zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.

(5) Odmiki: z izbranimi materiali je treba preprečiti mo-
žnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali 
objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji 
v skladu s požarnimi predpisi. Odmiki ali protipožarne ločitve 
objektov od parcelnih mej morajo preprečevati možnost širjenja 
požara na sosednje objekte. Pri določanju odmikov ali protipo-
žarnih ločitev je treba upoštevati predpise o požarni varnosti v 
stavbah in predpise o požarnovarnostnih odmikih ali požarnih 
ločitvah za druge objekte. Če odmiki ne zagotavljajo predpisa-
nih požarnovarnostnih zahtev, je treba načrtovati protipožarne 
ločitve v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah.

(6) Evakuacijske poti: v projektni dokumentaciji je treba 
predvideti način varne evakuacije iz stavb v območju OPPN 
na proste površine ob njih in dalje do cest na območju OPPN. 
Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene preko sosednjih 
zemljišč, če to niso javne površine.

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene 
v grafičnem načrtu št. 4.5 »Ureditve za varovanje okolja, narav-
nih virov in obrambo ter varstvo pred nesrečami«.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

36. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne površine morajo biti utrjene in omejene 
z robnikom.

(2) Najmanjši zavijalni loki na javnih cestah so sesta-
vljeni iz treh krožnih lokov radija R1 = 20 m, R2 = 10 m in 
R3 = 30 m.

(3) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, 
primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge 
površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran 
dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. 
Stavbe morajo biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s 
tega področja.

(4) Za vse posege v varovalni pas hitre ceste (35 m od 
roba cestnega sveta) je treba pridobiti soglasje upravljavca 
avtoceste. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu hitre ceste 
upravljavec avtoceste ne prevzema nikakršne finančne ali dru-
ge odgovornosti kot posledico hrupa, vibracij in ostalih vplivov 
prometa, ki se pojavljajo na hitri cesti.

(5) Vsi priključki morajo biti izvedeni preko spuščenega 
robnika tik ob vozišču in brez poglobitve pločnika.

(6) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu 
št. 4.2 »Prometno-tehnična situacija«.

37. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Ulica Stegne (ob kmetijskih površinah) postane glavna 
prometnica, ki napaja območje OPPN, Kuhljeva cesta prevza-
me vlogo interne napajalne ceste, prečne ceste ostajajo glavne 
povezovalne ceste in služijo dostopu do posameznih karejev.

(2) V prostorski enoti C1 ima ulica Stegne naslednji prečni 
profil:

– drevored 3,00 m
– vozišče: 2 x 3,50 m 7,00 m
– drevored 2,00 m
– dvosmerna kolesarska steza 2,50 m
– hodnik za pešce 1,50 m
– skupaj 16,00 m.
(3) Ulica Jožeta Jame se ohranja v obstoječem profilu.
(4) V prostorski enoti C2 ima Kuhljeva cesta naslednji 

prečni profil:
– hodnik za pešce 2,00 m
– enosmerna kolesarska steza 2,00 m
– vozišče: 2 x 3,50 m 7,00 m
– zeleni pas 4,00 m
– hodnik za pešce 3,00 m
– kolesarska steza 2,00 m
– skupaj 20,00 m.
(5) V prostorski enoti C3 imajo prečne ceste naslednji 

prečni profil:
– hodnik za pešce 1,50–2,00 m
– vozišče: 2 x 3,00 m 6,00 m
– hodnik za pešce 1,50–2,00 m
– skupaj 9,00–10,00 m.
(6) Širine cest in hodnikov za pešce se prilagajajo ob-

stoječi mreži cest. Širina pasu za drevored lahko odstopa 
+/- 0,5 metra.

(7) Priključevanje karejev na Kuhljevo cesto in ulico Ste-
gne ni dovoljeno, razen na mestih, kjer so priključki označeni 
v grafičnem delu OPPN oziroma so ti že izvedeni na osnovi 
ustreznih dovoljenj.

(8) Programi znotraj karejev se na cestno omrežje priklju-
čujejo preko prečnih cest v prostorski enoti C3.

(9) Uvozi na območje med Kuhljevo cesto in železnico se 
lahko izvedejo na vseh križiščih prečnih cest s Kuhljevo cesto.

38. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine, potrebne za mirujoči promet, se za nove 
objekte zagotavljajo na lastnih zemljiščih ali z najemom parkir-
nih kapacitet. V območju je možno zgraditi tudi parkirno hišo 
za širše potrebe oziroma več uporabnikov.

(2) Za potrebe objektov oziroma posameznih delov objek-
ta, ki je predmet gradnje, je treba zagotoviti naslednje najmanj-
še število parkirnih mest (v besedilu tabele: PM):
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Namembnost objektov Število PM za motorni promet Število PM za kolesarski promet
12201 Stavbe javne uprave 1 PM/60,00 m² BTP objekta, od tega najmanj 30 % 

PM za obiskovalce 
1 PM/100 m² BTP objekta 

12510 Industrijske stavbe: do 200 m² 1 PM/30,00 m² BTP objekta, ne manj kot 2 PM 1 PM/50 m² BTP objekta 
12510 Industrijske stavbe: več kot 
200 m² 

1 PM/60,00 m² BTP objekta 1 PM/80 m² BTP objekta 

12510 Industrijske stavbe: delavnice 
za servis motornih vozil 

6 PM/popravljalno mesto 1 PM/popravljalno mesto 

12510 Industrijske stavbe: razvojni 
oddelki ali laboratorij 

1 PM/100,00 m² BTP objekta 1 PM/160,00 m² BTP objekta 

12520 Rezervoarji, silosi  
in skladišča: skladišča s strankami

1 PM/150,00 m² BTP objekta 3 PM 

12520 Rezervoarji, silosi  
in skladišča: skladišča brez strank

3 PM 3 PM 

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: 
razstavni in prodajni prostori

1 PM/100,00 m² BTP objekta 1 PM/100 m² BTP objekta 

12304 Stavbe za storitvene  
dejavnosti: do 200,00 m² BTP 

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati 

12304 Stavbe za storitvene  
dejavnosti: nad 200,00 m² BTP 

1 PM/25,00 m² BTP objekta, od tega najmanj 75 % 
PM za obiskovalce, ne manj kot 2 PM  
za obiskovalce na lokal 

1 PM/100 m² BTP objekta 

12203 Druge poslovne stavbe 1 PM/60,00 m² BTP objekta, od tega 10 % PM 
za obiskovalce 

1 PM/100 m² BTP objekta 

12301 Trgovske stavbe: lokalna trgovi-
na do 200,00 m² BTP 

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati 

12301 Trgovske stavbe: lokalna trgovi-
na od 200,00 do 500,00 m² BTP

1 PM/40,00 m² BTP, od tega najmanj 75 % PM 
za obiskovalce 

2 PM/100 m² BTP objekta 

12301 Trgovske stavbe: trgovina z 
neprehrambnimi izdelki

1 PM/70,00 m² BTP objekta, od tega najmanj 75 % 
PM za obiskovalce 

1 PM/100 m² BTP objekta 

12301 Trgovske stavbe: nakupovalni 
center, večnamenski trgovsko-zaba-
viščni center nad 500,00 m²

1 PM/25,00 m² BTP objekta, od tega najmanj 75 % 
PM za obiskovalce 

1 PM/100 m² BTP objekta 

12301 Trgovske stavbe: odprte  
in pokrite tržnice

1 PM/30,00 m² BTP objekta, od tega najmanj 80 % 
PM za obiskovalce 

2 PM/100 m² BTP objekta 

12112 Gostilne, restavracije,  
točilnice, bari 

1 PM/10 sedežev in 1 PM/tekoči meter točilnega 
pulta, od tega najmanj 75 % PM za goste 

1 PM/10 sedežov in 1PM/tekoči 
meter točilnega pulta 

12630 Stavbe za izobraževanje  
in znanstvenoraziskovalno delo:  
predšolska vzgoja

2 PM/oddelek 2 PM/oddelek 

(6) Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za 
motorni promet mora imeti tudi vsaj eno mesto z napravo za 
napajanje električnih avtomobilov.

(7) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omo-
gočati priklepanje koles; kadar so postavljena na javnih povr-
šinah, ne smejo ovirati poti pešcev. Nestanovanjske stavbe, 
namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico 
za zaposlene in za obiskovalce.

(8) Na parcelah, namenjenih gradnji, je treba od števila 
parkirnih mest za osebna motorna vozila zagotoviti dodatnih 
5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila. To določilo se 
upošteva, če je v objektu treba zagotoviti več kot 20 parkirnih 
mest.

(9) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 
10 parkirnih mest, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno 
drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču 
razporejena čim bolj enakomerno.

(10) Odstopanja od normativov iz tega člena so dopustna 
na podlagi mobilnostnega načrta, s katerim se dokaže, da 
predlog prometne ureditve pomeni uresničevanje Prometne 
politike MOL, sprejete na Mestnem svetu MOL. Mobilnostni 

(3) V BTP objekta se pri izračunu parkirnih mest ne upo-
števajo BTP, namenjeni servisnim prostorom objekta (garaže, 
kolesarnice in prostori za inštalacije). Število parkirnih mest 
se izračuna glede na BTP objekta oziroma dela objekta glede 
na namembnost. Potrebna parkirna mesta iz tega člena se v 
izračunu zaokrožijo navzgor.

(4) Pri rekonstrukciji obstoječega objekta se parkirni nor-
mativi iz tega člena ne uporabljajo pod pogojem, da se ohrani 
obstoječe število parkirnih mest.

(5) Kadar na parceli, namenjeni gradnji objekta, ni tehnič-
nih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila 
zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna 
mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, 
zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe od-
daljene največ 200,00 m (lahko tudi izven območja OPPN) in 
na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe 
zagotovljena njihova trajna uporaba. V primeru, da na parce-
li, namenjeni gradnji, ni tehničnih in prostorskih možnosti za 
zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest za 
motorni in kolesarski promet, imajo prednost parkirna mesta 
za kolesarski promet.
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načrt je treba izdelati za objekt ali skupino objektov, ki predsta-
vljajo zaključeno celoto in imajo skupaj nad 10.000 m² BTP. V 
izračunu BTP se ne upoštevajo stavbe 12420 Garažne stavbe. 
Mobilnostni načrt se ne glede na velikost BTP lahko izdela za 
naslednje tipe objektov:

– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-

valno delo.
(11) Mobilnostni načrt določi potrebno število PM glede 

na število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri 
tem se upoštevajo namembnost posameznih objektov ter teh-
nološki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega 
prometa, mešana raba parkirišč glede na namembnost objek-
tov in pričakovana zasedenost v najbolj obremenjenem delu 
dneva. Mobilnostni načrt potrdi organ Mestne uprave MOL, 
pristojen za promet.

39. člen
(peš promet)

(1) Glavna peš povezava se ustvari ob Kuhljevi cesti, med 
samim voziščem in železnico. Ta je urejena v zelenem okolju, 
široka je vsaj 3 metre. Glavni hodniki za pešce so na Kuhljevi 
cesti in na novi ulici Stegne.

(2) Vse prečne ceste na območju imajo na vsaki strani 
vsaj 1,5 m širok hodnik za pešce. Kjer ni prostorskih možnosti, 
se hodnik lahko lokalno zoži.

(3) Prehode med različnimi višinami oziroma površinami 
je treba izvesti brez višinskega preskoka.

40. člen
(kolesarski promet)

(1) Kolesarski promet se vodi po kolesarskih stezah ob 
Kuhljevi cesti in ob ulici Stegne.

(2) Sistem kolesarskih stez se na južni strani navezuje na 
obstoječe omrežje na Korotanski ulici (nadvoz nad obvoznico), 
na severni strani pa na novo načrtovani podvoz pod železniško 
progo, ki bo opremljen s kolesarskimi stezami.

41. člen
(postajališča mestnega linijskega prevoza potnikov)
(1) Na Kuhljevi cesti sta dve obojestranski postajališči 

mestnega linijskega prevoza potnikov. Prvo je pri kareju A/B in 
drugo pri kareju F. Dolžina posameznega postajališča je 20 m. 
Niša za ustavljanje avtobusov je široka 3,00 m. Širina perona 
za potnike je vsaj 2,00 m.

(2) Postajališče mestnega linijskega prevoza potnikov 
pri kareju F na severni strani ceste se prestavi na drug konec 
kareja, zaradi zagotavljanja prometne varnosti.

(3) Na koncu Kuhljeve ceste ob železnici je obračališče 
za avtobuse in začetno postajališče. Začetno postajališče je 
dolgo 40 m. Notranji obračalni radij je 8 m. Širina peronov za 
potnike je vsaj 2,50 m.

42. člen
(intervencijske poti in površine)

(1) Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno 
z veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč 
je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in 
ozelenitev.

(2) Intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene 
tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obre-
menitvijo do 10 ton.

(3) Javne poti, na katere se intervencijske poti priključu-
jejo, morajo izpolnjevati najmanj kriterije, ki veljajo za dovozne 
poti.

(4) Intervencijske poti morajo ohranjati predpisan svetli 
profil, drevesa, urbana oprema in druge grajene oziroma ne-
premične ovire ne smejo posegati vanj.

43. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko  

in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in ener-

getske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in 

predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje 
po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih 
vodov,

– vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma pote-
kati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da 
je omogočeno njihovo vzdrževanje,

– kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih 
komunalnih naprav in energetske infrastrukture na svojem ze-
mljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,

– upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih 
komunalnih in energetskih vodov in naprav;

– gradnja komunalnih in energetskih naprav ter objektov 
mora potekati usklajeno,

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
izdelane v skladu s programi upravljavcev in izvedene tako, 
da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega 
območja,

– obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo je 
dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v 
skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.

(2) Komunalna ureditev je določena v grafičnem načrtu 
št. 4.4 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

44. člen
(vodovod)

(1) Območje je z vodo oskrbovano iz ljubljanskega cen-
tralnega vodovodnega sistema iz vodarne Kleče preko primar-
nega vodovoda LZ DN 350. Okoli območja OPPN je zgrajena 
vodovodna zanka, ki je med posameznimi kareji povezana s 
prečnimi vodovodnimi odseki PVC d 160 tako, da je omogoče-
no priključevanje obstoječih objektov in zagotovljena požarna 
varnost. Na severovzhodnem obodu poteka javni vodovod 
PVC d 225, razen na območju kareja F, kjer je zgrajen vodovod 
NL DN 200. Na jugovzhodnem obodu obravnavanega območja 
poteka javni vodovod NL DN 200. Jugo-zahodni del vodovodne 
zanke vzdolž železniške proge je iz NL DN 200. Vodovodno 
omrežje se nadaljuje iz območja pod železniško progo preko 
dveh vodovodnih povezav – na jugovzhodu PVC d 400 in na 
severozahodu LŽ DN 250.

(2) Za oskrbo objektov v območju OPPN se načrtuje:
− zamenjava obstoječega javnega vodovoda PVC d 225 

v cesti Stegne,
− nadomestitev oziroma obnova obstoječega javnega vo-

dovoda NL DN 200 v NL 350, ki poteka od ceste Stegne mimo 
kareja A do Kuhljeve ceste in nato v Kuhljevi cesti do obstoje-
čega vodovodnega jaška J2 (hkrati s predvideno rekonstrukcijo 
obstoječega kanala K7.3),

− nadomestitev oziroma obnova vodovodnih odsekov v 
prečnih cestah,

− ob rekonstrukciji ceste izgradnja nove vodovodne zanke 
V4 NL DN 150 – cesta Stegne – Ulica Jožeta Jame.

(3) Voda za gašenje je v primeru požara zagotovljena iz 
obstoječega in predvidenega javnega vodovodnega omrežja.

(4) Pri projektiranju je treba upoštevati:
− vse predpise in pravilnike ter odlok Mestne občine Lju-

bljana, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
− interni dokument JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o.: 

TIDDOl – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega 
vodovodnega sistema,

− projektno nalogo št. 2683 V, 3345 K »Rekonstrukcija 
javnega vodovoda in kanalizacije na območju OPPN 262 Ste-
gne«, ki jo je novembra 2015 izdelalo JP Vodovod–Kanali-
zacija d.o.o.
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(5) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba 
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključi-
tev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

45. člen
(kanalizacija)

(1) Na območju je deloma zgrajeno javno kanalizacij-
sko omrežje v mešanem sistemu. Na severozahodni strani 
obravnavanega območja poteka po Ulici Jožeta Jame kanal 
B DN 300. V Kuhljevi cesti ob jugozahodnem robu industrijske 
cone poteka zbiralni kanal »Iskra« B DN 1400, na severovzho-
dnem obodu območja v cesti Stegne in vseh prečnih cestah 
poteka interna kanalizacija mešanega sistema, ki se navezuje 
na zbiralni kanal v Kuhljevi cesti. Objekti in odvodnjavanje cest 
se preko interne kanalizacije priključujejo na javno kanalizacij-
sko omrežje na celotnem območju.

(2) Kanalizacijsko omrežje je oziroma bo mešanega sis-
tema. Za oskrbo objektov se načrtuje:

− prestavitev zbirnega kanala K1 – iskra,
− prilagoditev K2 – Ulica Jožeta Jame,
− nadomestitev oziroma obnova K3 – Stegne sever,
− nadomestitev oziroma obnova K4 – Stegne sever,
− nadomestitev oziroma obnova K5 – Stegne sever,
− nadomestitev oziroma obnova K6 – Stegne sever,
− nadomestitev oziroma obnova K7 – Stegne sever.
(3) Kanal z oznako K3 se rekonstruira samo v primeru, da 

se prestavlja zbirni kanal K1 iskra. Če oziroma dokler se le ta 
ne bo prestavljal, se kanalski odseki obnovijo v obstoječi trasi. 
Zaradi neposredne bližine vodarne Kleče mora biti kanalski 
sistem vodotesen in v dobrem stanju.

(4) Za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska 
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma v skladu z 
zahtevami za varovanje vodonosnika.

(5) Čiste odpadne padavinske vode s streh v območju 
OPPN se ponikajo. Čiste odpadne padavinske vode iz kole-
sarskih stez in hodnikov za pešce je treba ponikati ob strogem 
upoštevanju varovanja podzemnih voda. Vse obstoječe čiste 
odpadne strešne vode je v največji možni meri treba izločiti iz 
javnega kanalizacijskega sistema.

(6) Pri projektiranju je treba upoštevati:
− vse predpise in pravilnike ter odlok Mestne občine Lju-

bljana, ki urejajo kanalizacijske vode,
− interni dokument JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o.: 

TIDDOl – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega 
vodovodnega sistema,

− projektno nalogo št. 2683 V, 3345 K »Rekonstrukcija 
javnega vodovoda in kanalizacije na območju OPPN 262 Ste-
gne«, ki jo je novembra 2015 izdelalo JP Vodovod–Kanalizacija 
d.o.o.

(7) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za pri-
ključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo. Pred 
uporabo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijske-
ga omrežja s standardiziranimi postopki.

46. člen
(plinovod)

(1) Predvideni in rekonstruirani objekti na območju OPPN 
se za potrebe kuhe in tehnologije lahko priključijo na sistem ze-
meljskega plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje 
z delovnim tlakom 100 mbar.

(2) Območje OPPN je opremljeno z glavnim plinovo-
dnim omrežjem N29040 DN100, N29041 DN100 in N29042 
DN150/100. Zmogljivost obstoječega glavnega plinovodnega 
omrežja zadošča za priključitev in oskrbo predvidenih in rekon-
struiranih objektov s plinom. Iz omenjenega glavnega plinovo-
dnega omrežja so izvedeni priključni plinovodi do obstoječih 
objektov.

(3) Posegi v prostor na obravnavanem območju so pred-
videni v varovalnem pasu obstoječega plinovodnega omrežja, 

ki ga je treba ustrezno zaščititi. Predvideno pozidavo je treba 
prilagoditi obstoječemu plinovodnemu omrežju tako, da bo 
zagotovljeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje omrežja. 
Zaščito obstoječega plinovodnega omrežja se izvede z ustre-
znimi odmiki načrtovanih posegov, s posebnimi varnostnimi 
ukrepi ali v skrajnem primeru s prestavitvami, ki jih mora pred-
hodno potrditi in z njimi soglašati upravljavec Javno podjetje 
Energetika Ljubljana d.o.o.

(4) Za priključitev predvidenih in rekonstruiranih objektov 
na plinovodno omrežje se izvede priključne plinovode do ob-
stoječega plinovodnega omrežja in po potrebi izvede podaljša-
nje glavnega plinovodnega omrežja. Rešitev se bo prilagajala 
etapnosti in obsegu gradnje posameznih objektov. Priključni 
plinovodi se zaključijo z glavnimi plinskimi zapornimi pipami v 
omaricah v fasadah objektov.

(5) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodi-
li za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska 
območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, 
Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 68/11), Pravilnikom o tehničnih pogojih za 
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim 
delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 
54/02 in 17/14 – EZ-1), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska 
območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, 
Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 25/08 in 11/11) in Tehničnimi zahtevami za 
graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih 
napeljav (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.).

(6) V območju OPPN potekata obstoječa prenosna pli-
novoda:

– M3; MMRP Šempeter NG – Ljubljana; premer 500 mm; 
tlak 67 bar,

– 30000; MRP Ljubljana – MRP Koseze; premer 250 mm; 
tlak 16 bar.

(7) V območju OPPN sta predvidena prenosna plinovoda 
ter območje koridorja:

– M3/1; Kalce–Vodice; premer 1100 mm; tlak 100 bar, 
za katerega je sprejet DPN (Uredba o državnem prostorskem 
načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, Uradni list 
RS, št. 17/15),

– R52, Kleče – TOŠ, za katerega je sprejet DPN, ki določa 
»Od MRP Ljubljana do predvidene transformatorske postaje se 
uredi nov nizko napetostni priključek. Nov srednje napetostni 
priključek se predvidi od predvidene transformatorske postaje 
do obstoječe transformatorske postaje TP Danfos (TP Jožeta 
Jame 14)« (Uredba o državnem prostorskem načrtu za preno-
sni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ), Uradni list RS, 
št. 50/15).

(8) Prenosni sistem zemeljskega plina iz šestega in prej-
šnjega odstavka je/bo v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., 
kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Posege 
v prostor je potrebno načrtovati z upoštevanjem omejitev v 
varovalnem pasu prenosnih plinovodov (2 x 65 m) in po pred-
hodni pridobitvi pogojev in soglasja operaterja. V tem pasu se 
dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom 
pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o.

47. člen
(oskrba s toploto)

(1) Predvideni in rekonstruirani objekti na območju OPPN 
se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne vode lahko pri-
ključijo na sistem daljinskega ogrevanja – vročevodno omrežje.

(2) Za potrebe hlajenja objektov se smiselno predvidi 
uporaba toplote iz sistema daljinskega ogrevanja – vročevo-
dnega omrežja, za kar je treba skladno z Lokalnim energetskim 
konceptom MOL predhodno izdelati študijo izvedljivosti hlaje-
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nja. Na podlagi študije se izdela idejno zasnovo s predvideno 
rešitvijo hlajenja.

(3) Območje OPPN je opremljeno z glavnim vročevo-
dnim omrežjem T1902 DN350/300/250, T1903 DN200, T1904 
DN200, T1906 DN200/175/150/100, T1912 DN200/80 in T1915 
DN200/150/100. Zmogljivost obstoječega glavnega vročevo-
dnega omrežja zadošča za priključitev in oskrbo predvidenih 
in rekonstruiranih objektov s toploto. Iz omenjenega glavnega 
vročevodnega omrežja so izvedeni priključnimi vročevodi do 
obstoječih objektov.

(4) Posegi v prostor na obravnavanem območju so pred-
videni v varovalnem pasu obstoječega vročevodnega omrežja, 
ki ga je treba ustrezno zaščititi. Predvideno pozidavo je treba 
prilagoditi obstoječemu vročevodnemu omrežju tako, da bo 
zagotovljeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje omrežja. 
Zaščito obstoječega vročevodnega omrežja se izvede z ustre-
znimi odmiki načrtovanih posegov, s posebnimi varnostnimi 
ukrepi ali v skrajnem primeru s prestavitvami, ki jih mora pred-
hodno potrditi in z njimi soglašati upravljavec Javno podjetje 
Energetika Ljubljana d.o.o.

(5) Za priključitev predvidenih in rekonstruiranih objektov 
na vročevodno omrežje se izvede priključne vročevode do 
obstoječega vročevodnega omrežja in po potrebi izvede po-
daljšanje glavnega vročevodnega omrežja. Rešitev se prilagaja 
etapnosti in obsegu gradnje posameznih objektov.

(6) Vročevodno omrežje, toplotno omrežje in notranje 
napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obrato-
valnimi navodili za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za 
geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 98/08) in Tehničnimi zahtevami za graditev vročevodnega 
omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevo-
dni sistem Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.

48. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na območju potekajo obstoječi srednjenapetostni in 
nizkonapetostni kabelski vodi, položeni deloma v obstoječo 
elektrokabelsko kanalizacijo in deloma položeni direktno v ze-
mljo. Znotraj območja gradnje se nahaja tudi 17 transformator-
skih postaj (v nadaljnjem besedilu: TP), ki so vključene v 10 kV 
in 20 kV srednjenapetostno vejo (last Elektro Ljubljana d.d.) ter 
v 10 kV srednjenapetostno omrežje zaključenega gospodar-
skega kompleksa Stegne (v lasti lastnikov območja). Severni 
del območja na skrajnem robu prečka zračni prenosni daljno-
vod 20 kV (ENP Vižmarje – RP Kozarje).

(2) Za oskrbo objektov v območju OPPN in prenos na 
javno distribucijsko podjetje je treba rekonstruirati oziroma na 
novo zgraditi elektroenergetsko omrežje. Načrtovani so:

− nova 20 kV kabelska povezava iz RTP 110/20 kV Lito-
stroj do TP Magneti ter kabelska povezava do TP ME,

− nove vstopne točke elektroenergetskega omrežja v ob-
močje: podboj pod železniško progo pri križišču Cesta Ljubljan-
ske brigade in Devovo ulico (C), na severnem delu območja se 
na Ulico Jožeta Jame priključuje Cesta na Poljane in napaja 
grozd obstoječih stanovanjskih objektov (D), prehod preko 
severne obvoznice iz smeri Korotanske ulice do Kuhljeve ceste 
(E), ob rekonstruiranem avtocestnem priključku se predvidi 
elektro kabelsko kanalizacijo za potrebe prehoda obstoječega 
kabla RTP 110/20 kV Črnuče – proti DV Vrhnika (F),

− izvedba 20 kV kabelske zanke po celotnem območju: 
RTP17 110/20 kV Litostroj (34) – TP 134 Jožeta Jame 12 – TP 
932 Jožeta Jame 14 – TP 136 Danfos Jožeta Jame 16 – TP G2 
– TP Zmaj – TP G3 – TP Keramika – TP Magneti – TP ME – TP 
Feriti – TP TP Žarnice – TP G1 – TP F1 – TP F2 – TP CSA – TP 
D1 – TP Telekom – TP E2 – TP E1 – TP C1 –TP SVN AVN – TP 
TEN – TP C2 – TP A1 – TP Fotona 1 – TP B1 – TP A2 – TP 
OSP – TP Fotona 2 – TP Viba – RTP17 110/20 kV Litostroj (04),

− vzpostavitev novih oziroma predelava obstoječih TP.
(3) Vsi posegi v elektroenergetsko omrežje se izvajajo 

fazno, skladno s tehničnimi možnostmi in potrebami uporab-

nikov. Do končnega prehoda na 20 kV srednjenapetostno 
omrežje in prenosa vseh naprav in priključkov na javno di-
stribucijsko podjetje je treba zagotoviti nemoteno delovanje 
obeh obstoječih elektroenergetskih sistemov, za kar se lahko 
izvedejo tudi začasne elektroenergetske trase in TP postaje, 
vendar morajo biti posegi načrtovani tako, da ne onemogo-
čajo končne ureditve ter da se lahko nanjo navežejo.

(4) Za potrebe elektroenergetske oskrbe celotnega ob-
močja se predvidi možna izgradnja največ 12 novih distribu-
cijskih TP, ki se locirajo smiselno glede na trenutne podatke 
po številu odjemalcev in možnih dodatnih pozidavah, pravi-
loma so locirane po ena do dve na kare. Transformatorske 
postaje bodo lahko v stavbi ali pa kot samostojni montažni 
objekt do instaliranih moči 2 × 1000 kVA za distribucijske TP, 
za industrijske TP pa lahko tudi več. TP morajo omogočati 
možnost odjema na srednjenapetostni ali nizkonapetostni 
strani. Dostop, transport in uporaba transformatorskih postaj 
morajo biti omogočeni s tovornim vozilom, prav tako pa mora 
biti omogočen osebni dostop do merilnih mest 24 ur na dan.

(5) Za vsako gradnjo na območju OPPN upravljavec 
javnega elektro omrežja (Elektro Ljubljana) poda zahteve za 
zagotovitev prostora za TP oziroma njeno postavitev.

(6) Namesto novogradnje TP postaj je možno izvesti 
prenos vseh obstoječih transformatorskih postaj elektroe-
nergetskega omrežja v lasti uporabnikov območja v last in 
vzdrževanje javnega distribucijskega podjetja. Predvidoma 
bo treba le-te predelati oziroma obnoviti ter rekonstruirati ali 
pa dograditi z novo elektroenergetsko opremo.

(7) Pri načrtovanju elektroenergetskega omrežja na ob-
močju OPPN je treba upoštevati idejno rešitev EE napajanje 
za OPPN 262 – Stegne št. 27/15, ki jo je v decembru 2015 
izdelalo podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

49. člen
(telekomunikacijska omrežja)

(1) Na obravnavanem območju sta zgrajeni dve tele-
komunikacijski omrežji (Telekom Slovenije, d.d. in Telemach 
d.o.o.). Ti obstoječi omrežji je treba zaščititi, prestaviti ali do-
graditi za potrebe priključitve. V primeru prestavitev tras tele-
komunikacijskih omrežij je potrebno rekonstrukcijo kabelskih 
kanalizacij načrtovati celovito, skupaj z ostalimi napravami 
komunalne javne infrastrukture in ustreznimi medsebojnimi 
odmiki.

(2) Priključitev stavb je možna na obe telekomunikacij-
ski omrežji, skladno s tehničnimi pogoji upravljavca posa-
meznega omrežja.

(3) Ob gradbenih posegih v varovalnih pasovih je po-
trebno izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito te-
lekomunikacijskih naprav. Zahteve za zaščito in varovanje 
posameznega omrežja določi upravljalec na osnovi vložene 
zahteve za izdajo projektnih pogojev.

(4) Priključitev na telekomunikacijsko omrežje Telemach 
d.o.o. je možno na tehnično določeni točki, ki jo definira Tele-
mach d.o.o. Priključek se izvede v zaščitni cevi do omarice na 
objektu. Priključek je potrebno projektno obdelati.

50. člen
(javna razsvetljava)

(1) Obstoječa javna razsvetljava poteka ob ulici Stegne 
in Kuhljevi cesti, mestoma je parkovna javna razsvetljava 
izvedena tudi na prečnih cestah.

(2) Vse javne površine v območju OPPN je treba ustre-
zno osvetliti. Ob prenovi je na celotnem območju treba 
izdelati ustrezno kabelsko kanalizacijo za vode javne raz-
svetljave. Prenovljena javna razsvetljava je načrtovana na 
ulici Stegne (C1) ter Kuhljevi cesti (C2). Prenovi se na vseh 
prečnih cestah (C3). Elementi javne razsvetljave v pasu med 
Kuhljevo cesto in železnico se zasnujejo predvsem ambien-
talno ter v sklopu arhitekturne zasnove celotnega zelenega 
komunikacijskega pasu ob Kuhljevi cesti.
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(3) Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti 
tipske elemente, uporabljane na območju Mestne občine 
Ljubljana. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeri-
tvami glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno 
svetlobo.

(4) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in 
skupnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, ena-
komerna in nebleščeča.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH 
REŠITEV

51. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. parcelacija:
− pri mejah parcel, namenjenih gradnji cest, so dopu-

stna odstopanja do ±1,0 m zaradi prilagoditve dejansko izve-
denemu profilu ceste, kar posledično vpliva tudi na površine 
teh in sosednjih parcel,

2. kote terena:
− pri kotah terena pred vhodom v objekte so dopustna 

odstopanje do ±1,0 m zaradi prilagoditve dejanskim pogo-
jem,

3. tlorisni gabariti stavb:
− gradbeno črto lahko presegajo oziroma se gradijo 

onstran nje letni vrtovi in elementi senčenja le-teh,
− gradbeno mejo lahko presegajo oziroma se onkraj nje 

gradijo uvozi v kletne etaže, tudi kadar so nadkriti,
4. mirujoči promet:
− obstoječe zakonito zgrajene parkirne površine, ki se 

nahajajo v prostoru med gradbeno črto in javno cesto se 
lahko ohranijo.

(2) Osi oziroma poteki vseh prečnih cest, skupaj z 
določenim profilom, se lahko pozicijsko prestavijo le v smeri 
proti sredini med dvema karejema (gradbenima mejama).

(3) Na prečni cesti VII ni treba izvesti hodnika za pešce 
na obeh straneh.

(4) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od 
poteka tras, površin, karakteristik, objektov, naprav in pri-
ključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in te-
lekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrob-
nejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s 
tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše 
prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja 
načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih, oblikovnih in 
okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z 
javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in orga-
nizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo oziroma upravljavci 
posameznega voda.

(5) Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, 
namenjenih gradnji, vendar znotraj zahtev, ki jih določa 
OPPN.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

52. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objek-
tov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo 
in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da 
prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja 
do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,

– zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastruk-
turne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poško-
dovani,

– na stroške investitorja je treba zagotoviti sanacijo 
zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev 
in naprav,

– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z nadzorom stanja sosednjih objektov in 
terena. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje obstoječih 
objektov in namestiti naprave za merjenje posedkov. Inve-
stitor gradnje posamezne stavbe je dolžan izvesti sanacijo 
poškodb na sosednji stavbi, če so le-te nastale zaradi izva-
janja gradbenih del. Stopnja poškodb se ugotovi s strokov-
no ekspertizo. V fazi projekta za gradbeno dovoljenje za 
vsako posamezno etapo strokovnjak s področja gradbenih 
konstrukcij določi, katere od obstoječih objektov je treba 
opazovati, in opredeli potreben obseg meritev,

– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem grad-
benih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del,

– zemljišče, poškodovano v času gradnje, je treba v 
najkrajšem možnem času sanirati in zatraviti oziroma za-
saditi z lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

53. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celo-

tnem območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 

dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 

dopustne v območju OPPN,
– rekonstrukcije,
– obnove fasadnega plašča stavb, če so pri oblikova-

nju fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad stavb znotraj 
prostorske enote.

XIII. KONČNE DOLOČBE

54. člen
(vpogled v OPPN)

(1) OPPN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za 

urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Šiška,
– Četrtni skupnosti Dravlje,
– Četrtni skupnosti Šentvid.
(2) Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN je na 

vpogled pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku 
za urejanje prostora.

55. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
sprejetju noveliranega zazidalnega načrta za zazidalni otok 
ŠP3/1 IMP – Iskra (Uradni list SRS, št. 14/84, in Uradni list 
RS, št. 78/10 in 50/15 – DPN).

56. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-25/2013-75
Ljubljana, dne 19. decembra 2016

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.
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METLIKA

393. Koncesijski akt za izvedbo projekta »Oskrba 
s toplotno energijo na območju dela Občine 
Metika«

Na podlagi 11. in 36. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Metlika 
(Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 
16. redni seji dne 9. 2. 2017 sprejel

K O N C E S I J S K I    A K T
za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo 

na območju dela Občine Metika«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina)

Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta 
oskrbe s toplotno energijo na območju dela Občine Metlika 
v koncesijski obliki javno-zasebnega partnerstva, določeni z 
zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.

S tem aktom Občina Metlika kot koncedent določa tudi 
predmet koncesije in način financiranja, pravice in obveznosti 
koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja 
ter pogoje in merila za njegovo izbiro, trajanje in prenehanje 
koncesijskega razmerja ter pogoje za njegove spremembe.

2. člen
(Opredelitev ključnih pojmov)

Pojmi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– koncedent je Občina Metlika,
– koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru 

javnega razpisa izbrana kot izvajalec javno-zasebnega par-
tnerstva,

– koncesijsko razmerje je razmerje med koncedentom in 
koncesionarjem, ki se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe.

Ostali pojmi, uporabljeni v tem aktu imajo enak pomen, 
kot ga določata Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 
81/15) in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06).

II. JAVNI INTERES IN MODEL JAVNO-ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA

3. člen
(Ugotovitev javnega interesa)

Občina Metlika skladno z določili 2., 3., 5., 20. in 284.  čle-
na Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), 
skladno s prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/16 – odl. US) ter skladno z 11. členom Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) s tem aktom 
sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta 
ter posledično, da obstaja javni interes za izgradnjo distribucij-
skega omrežja nujno potrebnega za izvajanje koncesije.

4. člen
(Oblika javno-zasebnega partnerstva)

Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev 
javnega interesa glede na izhodišča in vsebino projekta ter gle-

de na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt je sklenitev 
pogodbenega javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije 
gradenj ob upoštevanju določil Zakona o javno-zasebnem par-
tnerstvu in Zakona o javnem naročanju.

5. člen
(Model javno-zasebnega partnerstva)

Koncesija gradenj iz prejšnjega člena tega akta se bo 
izvedla po modelu DFBOT (model: projektiraj-financiraj-zgra-
di-upravljaj-prenesi v last koncedenta), ob upoštevanju določil 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Zakona o javnem 
naročanju. Vsa infrastruktura, vključno z vsemi napravami in 
napeljavami, izvedeni v okviru investicije po modelu DFBOT, 
bodo postali lastnina koncedenta po preteku s pogodbo dolo-
čenega koncesijskega obdobja.

III. PREDMET KONCESIJE

6. člen
(Predmet koncesije)

Predmet koncesije je izvajanje projekta »Oskrba s toplo-
tno energijo na območju dela Občine Metlika«, ki obsega:

– izgradnjo, vzdrževanje, obratovanje in upravljanje distri-
bucijskega omrežja na koncesijskem območju,

– proizvodnjo in distribucijo toplotne energije na konce-
sijskem območju.

Distribucija toplotne energije se izvaja v obliki tržne distribu-
cije toplotne energije skladno z določbami Energetskega zakona.

7. člen
(Koncesijsko območje)

Koncesijsko razmerje se bo izvajalo na območju dela Ob-
čine Metlika. Koncesijsko območje je podrobneje opredeljeno v 
prilogi k temu aktu (Priloga 1: Koncesijsko območje).

Koncedent se obvezuje javne objekte v lasti Občine Me-
tlika, ki so v uporabi in se nahajajo na koncesijskem območju 
priključiti na distribucijski sistem koncesionarja in z njim skleniti 
pogodbo o dobavi toplotne energije.

Koncedent lahko razširi koncesijsko območje na posa-
mezne druge dele Občine Metlika in na distribucijski sistem 
koncesionarja priključi tudi druge javne objekte. Način in pogoje 
za razširitev koncesijskega območja partnerja podrobneje opre-
delita v koncesijski pogodbi.

IV. NAČIN FINANCIRANJA

8. člen
(Financiranje)

Izgradnja distribucijskega omrežja in morebitnih novih 
priključkov se v celoti financira iz virov koncesionarja in iz 
sredstev skladov EU ali drugih sredstev za spodbujanje tovr-
stnih naložb.

Storitve proizvodnje in distribucije toplotne energije ter 
vzdrževanja, obratovanja in upravljanja distribucijskega omrež-
ja se financirajo iz naslova obračunavanja dobavljene toplotne 
energije končnim odjemalcem.

Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki niso 
opredeljene s tem aktom in se nanašajo na financiranje izgradnje 
distribucijskega omrežja in morebitnih novih priključkov ter na 
ceno dobavljene energije, se uredijo s koncesijsko pogodbo.

V. IZVEDBA PROJEKTA

9. člen
(Izgradnja distribucijskega omrežja)

Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, 
tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicije in 
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iz naslova proizvodnje in distribucije toplotne energije ter vzdr-
ževanja, obratovanja in upravljanja distribucijskega omrežja, 
vključno s tveganjem rentabilnosti.

Za potrebe realizacije projekta oskrba s toplotno energijo 
na koncesijskem območju bo koncedent koncesionarju omogo-
čil izvedbo gradnje distribucijskega omrežja, vključno z gradnjo 
kotlovnice ter deponije, in v ta namen zagotovil koncesionarju 
vsa potrebna pooblastila za pridobivanje soglasij ali posebnih 
upravnih ali gradbenih dovoljenj oziroma to uredil s podelitvijo 
ustreznih pravic (npr. služnost, stavbna pravica).

Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, veza-
ne na prejšnji odstavek tega člena ter obseg in trajanje le-teh 
bodo podrobneje opredeljena v postopku izbire koncesionarja 
in v koncesijski pogodbi oziroma ostalih pogodbah sklenjenih 
med koncesionarjem in koncedentom.

10. člen
(Izvajanje storitev proizvodnje in distribucije toplote)
Po zaključeni izgradnji distribucijskega omrežja na konce-

sijskem območju bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni dobi 
na koncesijskem območju izvajal storitve vzdrževanja, obrato-
vanja in upravljanja distribucijskega omrežja ter proizvodnje in 
distribucije toplote.

Koncesionar je dolžan opravljati storitve distribucije s 
toploto za objekte, navedene v drugem odstavku 7. člena.

Poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena, je 
koncesionar upravičen opravljati storitve distribucije toplote tudi 
za druge odjemalce na koncesijskem območju. Ta akt se šteje 
kot soglasje Občine Metlike koncesionarju za izvajanje tržne 
distribucije toplote na koncesijskem območju skladno s določili 
Energetskega zakona in skladno s tem aktom.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCEDENTA  
IN KONCESIONARJA

11. člen
(Pravice in obveznosti koncedenta)

Koncedent je upravičen:
– do zanesljive oskrbe s toplotno energijo ves čas trajanja 

koncesijskega razmerja,
– potrjevati cene dobavljene energije ter splošne akte 

koncesionarja (npr. program vzdrževanja, splošni pogoji, tarifni 
sistemi), ki jih je le-ta dolžan pripraviti skladno z veljavno zako-
nodajo, tem aktom ali koncesijsko pogodbo,

– izvajati nadzor nad izvajanjem koncesijskega razmerja,
– po prenehanju koncesijskega razmerja brezplačno pre-

vzeti oziroma pridobiti v last celotno infrastrukturo, namenjeno 
izvajanju koncesije ter evidence, vezane na infrastrukturo in 
izvajanje koncesije.

Koncedent je dolžan:
– zagotavljati sankcioniranje končnih odjemalcev in tretjih 

oseb, ki onemogočajo ali ovirajo izvajanje koncesije,
– obveščati koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma 

pritožbah končnih odjemalcev ali tretjih oseb,
– objekte, ki so v lasti Občine Metlika na koncesijskem 

območju priključiti na distribucijski sistem koncesionarja in z 
njim skleniti pogodbo o dobavi toplotne energije.

Ceno dobavljene energije na podlagi predloga koncesi-
onarja, kot tudi splošne akte iz druge alineje prvega odstavka 
tega člena, potrjuje Občinski svet Občine Metlika.

12. člen
(Pravice koncesionarja)

Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe pravico 
zagotavljati oskrbo s toplotno energijo na koncesijskem obmo-
čju in od končnih odjemalcev pridobiti plačilo za dobavljeno 
toplotno energijo.

Koncesionar ima pravico v izjemnih primerih in ob 
predhodnem pisnem soglasju koncedenta, skleniti z drugim 

usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru 
katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve, ki so 
predmet koncesije.

13. člen
(Obveznosti koncesionarja)

Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
– pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega stro-

kovnjaka ter v skladu s tem aktom, predpisi in koncesijsko 
pogodbo,

– zagotavljati končnim odjemalcem nediskriminatorno 
obravnavo ter kontinuirano oskrbo s toplotno energijo,

– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative 
ter standarde, povezane z izvajanjem predmeta koncesije,

– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan,
– uporabljati, upravljati, obratovati in vzdrževati distri-

bucijsko omrežje, kotlovnico, deponijo ter druge naprave, v 
skladu s programom vzdrževanja, ki ga pripravi koncesionar 
v skladu s koncesijsko pogodbo in pri tem vzdrževanje izvajati 
na način, da je infrastruktura s katero upravlja koncesionar 
do konca koncesijskega razmerja v normalnem delovanju in 
normalnem funkcionalnem stanju,

– izvesti izgradnjo distribucijskega sistema vključno z 
gradnjo kotlovnice ter deponije skladno s terminskim planom, 
opredeljenim v koncesijski pogodbi,

– prenesti v last koncedentu vso infrastrukturo (kotlovni-
co, deponijo, distribucijsko omrežje, toplotne postaje in druge 
pripadajoče naprave in napeljave), ki jih je zgradil konce-
sionar, po prenehanju koncesijskega razmerja v skladu s 
koncesijsko pogodbo,

– skladno z veljavno zakonodajo izdajati pogoje in so-
glasja za priključitev ter sklepati pogodbe za dobavo in odjem 
toplote s končnimi odjemalci,

– skrbeti za tekoče obveščanje končnih odjemalcev o 
dogodkih v zvezi z zagotavljanjem oskrbe s toplotno energijo,

– skladno z veljavnimi predpisi, tem aktom in koncesijsko 
pogodbo pripravljati, sprejemati in dajati koncedentu v potrdi-
tev program vzdrževanja, splošne pogoje in tarifne sisteme za 
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja ter druge 
akte, predvidene s predpisi,

– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti 
uvedeni s predpisom,

– voditi evidence v zvezi z izvajanjem koncesije, uskla-
jene z evidencami koncedenta,

– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige ter voditi 
ločeno računovodstvo,

– pripravljati ustrezne poslovne načrte, letne programe 
in dolgoročne plane izvajanja koncesije, (pol)letna poročila ter 
druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,

– poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na kateri so 

se izvajala vzdrževalna in druga dela v zvezi z izvajanjem 
koncesije,

– omogočati koncedentu ali pristojnim inšpekcijam ne-
moten nadzor nad izvajanjem koncesije,

– obveščati pristojne organe (npr. inšpekcije) o sumu 
kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem koncesije.

14. člen
(Odgovornost koncesionarja)

Koncesionar je odgovoren za izvajanje projekta oskrbe 
s toplotno energijo skladno s tem aktom in skladno s konce-
sijsko pogodbo na koncesijskem območju.

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, 
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije skladno 
s tem aktom povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni 
(pod)izvajalci koncedentu, končnim odjemalcem ali tretjim 
osebam. Koncesionar je dolžan za navedeno odgovornost 
skleniti ustrezno zavarovanje.
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15. člen
(Druge pravice in obveznosti partnerjev)

Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki 
niso opredeljene s tem aktom, se uredijo s koncesijsko po-
godbo. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja 
uravnoteženo izvajanje koncesijskega razmerja in na način, ki 
zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna 
tveganja, ki jih najlažje obvladuje.

S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni meha-
nizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega 
interesa.

VII. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

16. člen
(Dolžnosti uporabnikov oziroma upravljavcev objektov)

Uporabniki oziroma upravljavci objektov imajo do konce-
sionarja zlasti dolžnost:

– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti opra-
vljanje nalog iz tega odloka,

– omogočiti dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, 
kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega odloka,

– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog iz 
tega odloka oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremem-
bo, ki lahko vpliva na izvajanje nalog,

– obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesi-
onarja.

VIII. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA TER POGOJI 
IN MERILA ZA IZBOR

17. člen
(Postopek izbire)

Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa po 
postopku s pogajanji po predhodni objavi. Javni razpis se 
objavi na Portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji. Sklep 
o začetku postopka izvedbe javnega razpisa sprejme župan.

Postopek javnega razpisa se izvede v skladu z Zakonom 
o javnem naročanju in ob smiselni uporabi Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu.

V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi 
transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov ozi-
roma ponudnikov.

18. člen
(Status koncesionarja)

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo 
na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo 
prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna 
razmerja med njimi.

Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru 
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba 
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

19. člen
(Pogoji za izbiro koncesionarja)

Koncesionar je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Koncesio-
nar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opra-
vljanje dejavnosti,

– da zanj niso podani razlogi za izključitev, navedeni 
v 75. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15),

– da v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel 
blokiranega nobenega poslovnega računa,

– da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v 
zadnjih treh letih znašalo vsaj višino, ki je enaka ponujeni oce-
njeni vrednosti investicije v izgradnjo distribucijskega omrežja. 
V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se 
za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Pri 
partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sešteva in 
korigira na naslednji način:

– v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se 
prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in po-
množi s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena 
prihodkovna realizacija,

– v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se 
prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in 
pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena 
prihodkovna realizacija,

– v primeru partnerske ponudbe štirih ali več partner-
jev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in 
pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena 
prihodkovna realizacija,
– da ima ustrezne izkušnje in reference na področju izva-

janja predmeta koncesije ali izvedbe ali upravljanja podobnih 
distribucijskih sistemov,

– da predloži elaborat o opravljanju predmeta koncesije 
z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti in 
finančno operativnega vidika,

– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustre-
znimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na podro-
čju dejavnosti, ki so predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma 
potrebnih sredstev,

– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, 
ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči državi, javnemu 
partnerju, končnim odjemalcem ali tretji osebi (predloži ustre-
zno predpogodbo),

– da poda pisno izjavo, s katero potrdi, da sprejema vse 
obveznosti, določene s tem aktom in razpisno dokumentacijo,

– da poda pisno izjavo, s katero potrdi, da je sposoben 
zagotavljati izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije na 
kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega akta, 
predpisov, normativov in standardov,

– da predloži bančno garancijo za pravočasno in kvali-
tetno izgradnjo distribucijskega sistema,

– da navede vire financiranja za pokritje predvidenih 
stroškov in izkaže, da ima zaprto finančno konstrukcijo za 
izvedbo investicije,

– da predloži finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi 
stroški za izvedbo investicije in izvajanje storitev, ki so pred-
met koncesije,

– ima vzpostavljen sistem sledenja pri trgovini z lesnimi 
gorivi,

– da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga 
z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje,

– da poda pisno izjavo, s katero se zaveže vzdrževati in 
upravljati distribucijski sistem ter druge pripadajoče objekte, 
naprave in napeljave skozi celotno koncesijsko obdobje,

– da predloži opis tehnološke rešitve vzpostavitve dis-
tribucijskega omrežja, ki je skladen z zahtevami koncedenta,

– da predloži predlog tarifnega sistema, skladnega z 
zakonom in drugimi predpisi,

– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo drugi pred-
pisi.

Kandidat mora v svoji prijavi na razpis podrobno opre-
deliti izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka. Podrobnejši 
pogoji se določijo v javnem razpisu za izbiro koncesionarja.

20. člen
(Merila za izbiro koncesionarja)

Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna merila 
za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko 
najugodnejšega kandidata.
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Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni in-
teres in merila za izbor koncedenta oblikovati na način, da 
bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo zagotovili:

– nižjo ceno toplote za končnega odjemalca ali uporab-
nika (fiksni in variabilni del skladno z Uredbo o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce),

– krajši rok izgradnje infrastrukture distribucijskega sis-
tema,

– nižji ogljični odtis pri obratovanju kotlovnice.
Dodatna merila in podrobnejšo vsebino meril za izbor 

koncesionarja bo koncedent določil v okviru javnega razpisa.

21. člen
(Pooblastilo)

Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire 
koncesionarja se pooblasti občinsko upravo Občine Metlika.

Za izbor koncesionarja in podpis koncesijske pogodbe 
se pooblasti župana.

22. člen
(Strokovna komisija)

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno 
prispelih prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan 
imenuje strokovno komisijo.

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva 
člana. Predsednik in člana strokovne komisije morajo imeti 
najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih 
izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno 
presojo vlog oziroma prijav. Predsednik in vsi člani strokov-
ne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 
52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo 
s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja.

Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne 
izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega odstavka tega 
člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje 
nadomestnega člana.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe jav-
nega razpisa morata biti navzoča najmanj dva člana strokov-
ne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjeva-
nju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne 
komisije.

Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku 
priprave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo 
zagotavljajo strokovne službe koncedenta in/ali zunanji stro-
kovnjaki.

Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju pri-
spelih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo je 
podlaga za pripravo akta izbire koncesionarja, ki ga sprejme 
župan.

Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne 
podpiše koncesijske pogodbe v roku 60 dni od njegove prav-
nomočnosti.

IX. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE 
KONCESIJSKEGA RAZMERJA

23. člen
(Vzpostavitev)

Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa 
koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medse-
bojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.

Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne 
pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene jav-
nopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.

V primeru neskladja med tem aktom in koncesijsko po-
godbo veljajo določbe tega akta.

24. člen
(Sprememba koncesijske pogodbe)

Koncedent ali koncesionar lahko predlagata spremembo 
koncesijske pogodbe v primerih:

– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spre-
membo določb koncesijske pogodbe,

– v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vklju-
čene v prvotno pogodbo,

– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob 
podpisu koncesijske pogodbe.

Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogod-
be v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.

Nedopustne so spremembe pogodbe pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava predmeta koncesije,
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del pr-

votnega postopka izbire koncesionarja, omogočili udeležbo 
drugih kandidatov oziroma ponudnikov kot tistih, ki so bili 
prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe ali prijave kot tiste, 
ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku 
podelitve koncesije oziroma izbora koncesionarja pritegnili še 
druge udeležence,

– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje konce-
sijskega razmerja spremenilo v korist koncesionarja na način, 
ki ni bil predviden v prvotni pogodbi,

– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg kon-
cesije,

– bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji dolo-
čenimi v 37. členu tega akta.

25. člen
(Trajanje in podaljšanje razmerja)

Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 15 let.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve kon-

cesijske pogodbe in uvedbe koncesionarja v posel ter zajema 
tako obdobje izgradnje distribucijskega omrežja kot tudi obdo-
bje izvajanja dejavnosti oskrbe s toplotno energijo, v obsegu in 
skladno z opredelitvijo v 6. členu tega akta in kot je podrobneje 
opredeljeno s koncesijsko pogodbo. Obveznosti, ki izhajajo iz 
sklenjene pogodbe, se izvedejo skladno s terminskim planom, 
ki bo opredeljen v pogodbi.

Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico s 
pogodbo dogovorjenega obdobja, če za to obstajajo utemeljeni 
razlogi, še posebej v primeru, če je to potrebno zaradi dodatnih 
vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali 
njegovih ukrepov v javnem interesu. Obseg dodatnih vlaganj 
in obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu k sklenjeni kon-
cesijski pogodbi.

V primeru podaljšanja razmerja koncedent in koncesionar 
v postopku pogajanj brez predhodne objave uskladita vsebino 
aneksa, ki se sklene k sklenjeni koncesijski pogodbi in v kate-
rem se opredeli čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje in druge 
določbe, s katerimi se spreminja osnovno pogodbo.

X. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU

26. člen
(Enostranski ukrepi v javnem interesu)

Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se 
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske 
pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno 
koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.

Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent 
uporabi:

– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske 
pogodbe,

– izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju,
– začasni prevzem objektov in vzpostavljenih ukrepov v 

upravljanje,
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– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zava-
rovanje vrednosti izvedenih ukrepov,

– odvzem koncesije,
– uveljavljanje odkupne pravice.
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom soraz-

mernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem 

interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.

27. člen
(Začasni prevzem infrastrukture v upravljanje)

Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se 
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske 
pogodbe, da začasno prevzeme objekte, naprave in napeljave 
oziroma infrastrukturo v upravljanje in oskrbo in/ali da izvede 
investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti 
vzpostavljene infrastrukture.

XI. DOLŽNOSTI POROČANJA IN NADZOR  
NAD IZVAJANJEM POGODBE

28. člen
(Dolžnost poročanja)

Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo in 
predpisi redno voditi vse potrebne evidence, poročila in drugo 
potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta predložiti 
v roku 15 dni od zahteve.

Koncesionar je dolžan pripraviti letno in polletno poročilo 
po posameznih objektih, ki zajema: opis stanja, opravljena 
vzdrževalna in druga dela oziroma ukrepe, morebitne potrebne 
dodatne investicije in ukrepe, organizacijske ukrepe ter do-
seganje dogovorjenega nivoja kakovosti izvajanja koncesije, 
predvsem glede doseganja dogovorjenih prihrankov energije.

Koncesionar je dolžan predložiti polletno poročilo iz prej-
šnjega odstavka tega člena do 31. julija za tekoče koledarsko 
leto in letno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena do 
31. januarja za preteklo koledarsko leto.

Ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe je dolžan 
koncesionar skupaj s prenosom vse infrastrukture, vgrajene opre-
me, naprav in napeljave, v celoti v last in posest koncedentu, 
brezplačno izročiti tudi vse evidence in vso dokumentacijo (grad-
bena dovoljenja, soglasja, investicijsko dokumentacijo, projektno 
dokumentacijo, dokazila o ustreznosti, dnevnike vzdrževanja itd.).

29. člen
(Nadzor nad izvajanjem pogodbe)

Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja 
koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga 
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo občinske 
uprave Občine Metlika ali zunanjega izvajalca.

Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene 
dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega 
nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izve-
denem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta 
predstavnik koncesionarja in predsednik nadzorne komisije.

Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled 
objektov, naprav in opreme za izvajanje koncesije ter omogočiti 
vpogled v vso dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze, 
revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo koncesi-
onar označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na izvajanje 
storitev, ki so predmet koncesije, nadalje vpogled v vodene 
zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja re-
dne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v 
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncedenta.

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnik koncesionarja in koncedenta oziroma pooblaščenec 
koncedenta.

30. člen
(Nadzorni ukrepi)

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 tega odloka ali koncesijske 
pogodbe.

XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA  
IN KONCESIJSKE POGODBE

31. člen
(Redno prenehanje)

Koncesijsko razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh 
pogodbenih obveznosti pogodbenih strank oziroma s pretekom 
časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

32. člen
(Predčasno prenehanje)

Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in 
pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku, podrobneje pa 
v koncesijski pogodbi.

33. člen
(Sporazumna razveza koncesijske pogodbe)

Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi 
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.

Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za raz-
vezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da nadaljnje 
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe ni smotrno ali 
mogoče. V tem primeru s pisnim sporazumom določita vse 
medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne 
razveze koncesijske pogodbe ter tudi postopek prevzema na-
prav in opreme izvedenih ukrepov, ki jih je vzpostavil konce-
sionar.

34. člen
(Odvzem koncesije)

Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije s 
strani koncedenta predčasno preneha:

– če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega 
odloka v za to, s koncesijsko pogodbo določenem roku, zlasti 
če v dogovorjenem roku ne izvede dogovorjenih investicijskih 
del v izgradnjo distribucijskega omrežja,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha iz-
vajati na način, določen s tem aktom ali za to niso več podani 
zakonski pogoji,

– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne po-
ravnave ali stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico 
prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene 
insolventnosti koncesionarja,

– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odloč-
ba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih 
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere uteme-
ljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja 
koncesije,

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem 
delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti,

– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, 
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije,

– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske 
pogodbe.

Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do oko-
liščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali 
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje alineje 
prvega odstavka tega člena koncedent ustavi, če je predlog za 
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začetek stečajnega postopka pravnomočno zavrnjen in če je 
prisilna poravnava sklenjena ali potrjena.

Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, na 
podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za odvzem 
koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali uprav-
na odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska 
ali upravna sankcija, pravnomočna.

Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme 
alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje določi v 
koncesijski pogodbi.

Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije iz-
dati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Metli-
ka. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe 
o odvzemu koncesije.

V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan pre-
nesti v last koncedenta vzpostavljeno infrastrukturo, vključno z 
vso opremo, napravami in napeljavami, koncedent pa je konce-
sionarju dolžan plačati vrednost predane investicije, izračunano 
po metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi, zmanjšano za 
nastalo škodo koncedenta.

35. člen
(Odkupna pravica)

Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo 
koncedentu pod pogoji, opredeljenimi s koncesijsko pogodbo 
(odkupna pravica koncedenta), na njegovo zahtevo prodal kon-
cesijo in vzpostavljeno infrastrukturo, vključno z vso opremo, 
napravami in napeljavami.

Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo oprede-
lita vsebino in pogoje uveljavljanja odkupne pravice.

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje z 
dnem dokončnosti odločbe o odkupu koncesije, v katerem se 
določita najmanj obseg odkupa koncesije ter vrednost odkupa 
koncesije. Z dnem dokončnosti odločbe koncesionar preneha 
opravljati naloge iz tega odloka, ki so predmet koncesije, kon-
cedent pa v dogovorjenem obsegu prevzame vzpostavljeno 
infrastrukturo, vključno z opremo naprave in napeljavo, ki jo je 
koncesionar vzpostavil ali drugače pridobil za namen izvajanja 
nalog iz tega odloka.

Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije 
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob 
prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju 
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.

36. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)

Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolnita svoje 
obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti 
ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in s 
koncesijsko pogodbo, odstopi od pogodbe z navadno izjavo.

Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem 
oziroma odpovedjo koncedenta preneha predvsem:

– če koncesionar dejavnosti, ki so predmet koncesije ne 
izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje 
v izvajanju nalog iz tega odloka ali koncedentu povzroča škodo;

– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov 
ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;

– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da na-
staja ali bi lahko nastala večja škoda uporabnikom njegovih 
storitev, koncedentu ali tretjim osebam;

– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne 
izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem odlo-
kom in koncesijsko pogodbo;

– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega 

odstavka lahko začne koncedent postopek za enostransko 
razdrtje koncesijske pogodbe.

Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če kon-
cedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe 
tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanje koncesijske 
pogodbe.

Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v 
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemelje-
vale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepre-
magljivih okoliščin.

Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncesionar dol-
žan prenesti v last koncedenta vzpostavljeno infrastrukturo, 
vključno z opremo, napravami in napeljavami, koncedent pa je 
koncesionarju dolžan plačati vrednost prenesene investicije, 
opreme, naprav in napeljave, izračunano po metodologiji, do-
ločeni v koncesijski pogodbi in v roku, določenem v koncesijski 
pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo koncedenta.

S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli 
način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje 
koncesijske pogodbe s strani koncedenta.

S koncesijsko pogodbo se določijo višina pogodbene ka-
zni (penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja za 
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, 
da je krivda za razdrtje pogodbe na strani koncesionarja.

Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se upo-
rabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede 
odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.

37. člen
(Prenos koncesije)

Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja 
koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.

Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten 
le v primeru, ko nov koncesionar, ki izpolnjuje prvotno določene 
pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi 
prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno 
s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to 
ne vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe iz tretjega 
odstavka 20. člena tega odloka. O statusnih spremembah ter 
pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali 
nadzora je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti.

38. člen
(Izločitvena pravica)

V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja 
koncesionarja (likvidacija, izbris) ima koncedent pravico, da za 
objekte, naprave in opremo koncesije, ob plačilu ustreznega 
dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvi-
dacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.

XIII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

39. člen
(Višja sila in nepredvidljive okoliščine)

Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, ne-
premagljive 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 nalog iz tega odloka ni 
možno na način, ki ga opredeljuje koncesijska pogodba.

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti nadalje-
vati z opravljanjem nalog iz tega odloka in sklenjene koncesij-
ske pogodbe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata 
stranki v roku največ treh delovnih dni medsebojno obvestiti 
in dogovoriti o izvajanju nalog iz tega odloka in koncesijske 
pogodbe v takšnih okoliščinah.

Koncesionar ima pravico zahtevati od koncedenta po-
vračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog iz tega 
odloka in koncesijske pogodbe zaradi višje sile oziroma ne-
predvidljivih okoliščin.

V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin 
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi občinski štab za 
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za 
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zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame 
nadzor nad izvajanjem ukrepov občinski štab za civilno zaščito.

40. člen
(Spremenjene okoliščine)

Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okolišči-
ne, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke 
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni naravi 
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti 
pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja, 
ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti 
namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske 
pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično 
spremenijo.

Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso ra-
zlog za zahtevo po razvezi pogodbe in za enostransko prene-
hanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam 
je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in 
koncesijske pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki v 
roku največ treh delovnih dni medsebojno pisno obvestiti in do-
govoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.

Kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora 
o spremembi koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni 
pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je koncesionar dolžan 
izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe, 

ima pa pravico, da po sodni poti zahteva pravično spremembo 
ustreznih pogodbenih pogojev.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
(Uporaba prava za reševanje sporov)

Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega 
razmerja ter za razmerja do uporabnikov, se uporabi izključno 
slovensko pravo.

Za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo 
ali prenehanjem koncesijske pogodbe ali v zvezi izvajanjem 
koncesije je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.

42. člen
(Veljavnost akta)

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

Št. 360-2/2017
Metlika, dne 9. februarja 2017

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.
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394. Koncesijski akt za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe 
energije z namenom energetske sanacije 
javnih objektov v lasti Občine Metlika

Na podlagi 11. in 36. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Metlika 
(Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 
16. redni seji dne 9. 2. 2017 sprejel

K O N C E S I J S K I    A K T
za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije z namenom energetske 
sanacije javnih objektov v lasti Občine Metlika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina)

Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z name-
nom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Metlika 
v koncesijski obliki javno-zasebnega partnerstva, določeni z 
zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.

S tem aktom Občina Metlika kot koncedent določa tudi 
predmet koncesije in način financiranja, pravice in obveznosti 
koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja 
ter pogoje in merila za njegovo izbiro, trajanje in prenehanje 
koncesijskega razmerja ter pogoje za njegove spremembe.

2. člen
(Opredelitev ključnih pojmov)

Pojmi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– koncedent je Občina Metlika,
– koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru 

javnega razpisa izbrana kot izvajalec javno-zasebnega par-
tnerstva,

– koncesijsko razmerje je razmerje med koncedentom in 
koncesionarjem, ki se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe,

– uporabniki oziroma upravljavci objektov so javni zavodi 
in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustano-
vitelj je Občina Metlika in ki za izvajanje svoje javne dejavnosti 
uporabljajo objekte v lasti Občine Metlika,

– energetski upravljavec objekta je izvajalec storitve ener-
getskega upravljanja, ki zajema sklop storitev, s katerimi se 
upravlja objekt oziroma več objektov z namenom učinkovitejše 
rabe energije in znižanja stroškov,

– javni objekti so objekti v lasti Občine Metlika, ki so vklju-
čeni v projekt v delu, ki se nanaša na pogodbeno zagotavlja-
nje prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije 
javnih objektov in so navedeni v prilogi 1 (Priloga 1: Seznam 
objektov in ukrepov energetske sanacije), ki je sestavni del 
tega akta,

– pogodbeno zagotavljanje prihranka energije pomeni 
pogodbeni dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa 
(tj. koncedentom in koncesionarjem) za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju trajanja 
pogodbe, in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali 
storitev) v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja 
energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim 
dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so fi-
nančni prihranki.

Ostali pojmi, uporabljeni v tem aktu imajo enak pomen, 
kot ga določata Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 

81/15) in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06).

II. JAVNI INTERES IN MODEL JAVNO-ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA

3. člen
(Ugotovitev javnega interesa)

Občina Metlika skladno z določili 2., 8., 10. in 20. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), skla-
dno s prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/16 – odl. US) ter skladno z 11. členom Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) s tem aktom 
sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z name-
nom energetske sanacije objektov v lasti Občine Metlika, s če-
mer se zagotavlja večjo energetsko učinkovitost javnih objektov 
v lasti Občine Metlika, ki bodo predmet sanacije.

4. člen
(Oblika javno-zasebnega partnerstva)

Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev 
javnega interesa glede na izhodišča in vsebino projekta ter gle-
de na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt je sklenitev 
pogodbenega javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije 
gradenj ob upoštevanju določil Zakona o javno-zasebnem par-
tnerstvu in Zakona o javnem naročanju.

5. člen
(Model javno-zasebnega partnerstva)

Koncesija gradenj se bo izvedla po modelu DFBOT (mo-
del: projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj-prenesi v last konce-
denta) predvsem v primerih, ko v okviru predvidenih ukrepov 
energetske sanacije ne bo prišlo do trajne spojitve izvedenega 
ukrepa z nepremičnino. Izvedeni ukrepi po modelu DFBOT 
bodo postali lastnina koncedenta po preteku s pogodbo dolo-
čenega koncesijskega obdobja.

Koncesija gradenj se bo izvedla po modelu DFBTO (mo-
del: projektiraj-financiraj-zgradi-prenesi v last koncedenta-ener-
getsko upravljaj) v primerih, ko bo v okviru predvidenih ukrepov 
energetske sanacije prišlo do trajne spojitve izvedenega ukrepa 
z nepremičnino (objektom) po načelu superficies solo cedit ter 
v primerih, ko bi se pri posameznih objektih izkazalo, da rea-
lizacija posameznih predvidenih ukrepov energetske sanacije 
ne bi bila ekonomsko upravičena ali mogoča po modelu iz prej-
šnjega odstavka tega člena, bo pa z vidika celovitosti izvedbe 
energetske sanacije objekta smotrno, da se ti ukrepi izvedejo 
skupaj s preostalimi ukrepi energetske sanacije. Izvedeni ukre-
pi po modelu DFBTO bodo postali lastnina koncedenta takoj 
po zaključeni investiciji, koncesionarju pa bo podeljena pra-
vica izvajanja storitev energetskega pogodbeništva za objekt 
za celotno koncesijsko obdobje. V primeru, da bo za izvedbo 
javno-zasebnega partnerstva izbran model DFBTO, bo kon-
cesionar koncedentu ob sklenitvi koncesijske pogodbe plačal 
koncesnino, s čimer se zagotovijo potrebna finančna sredstva 
za izvedbo predvidenih ukrepov energetske sanacije objektov.

V primeru, da javno-zasebnega partnerstva glede na ob-
seg in vrsto predvidenih ukrepov energetske sanacije ne bo 
mogoče skleniti ne po modelu DFBOT ne po modelu DFBTO, 
bo koncedent lahko uporabil tudi kombinacijo obeh navedenih 
modelov koncesije gradnje, pri čemer se ob cilju gospodarnosti 
zasleduje tudi cilj celovite energetske sanacije objektov. Kon-
cedent bo najustreznejši model za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva izbral in določil v fazi izvedbe javnega razpisa.

Koncedent bo za izvedbo posameznih ukrepov energet-
ske sanacije na posameznih objektih zagotovil javna finančna 
sredstva, potrebna za realizacijo predvidenih ukrepov, če bo to 
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možnost predvidel v razpisni dokumentaciji za izvedbo javnega 
razpisa. V takšnem primeru mora koncedent pred zaključkom 
javnega razpisa in uporabo določbe iz tega odstavka izdelati 
poseben investicijski dokument, ki mora potrditi upravičenosti 
izvedbe projekta s sofinanciranjem izvedbe posameznih ukre-
pov iz proračuna ter opredeliti najvišjo dopustno višino javnih 
sredstev, ki se bodo namenila za izvedbo ukrepov energetske 
sanacije.

III. PREDMET KONCESIJE

6. člen
(Predmet koncesije)

Predmet koncesije je pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov 
in obsega:

– izvedbo ukrepov energetske sanacije, to so gradbeni in 
tehnološki, investicijski in drugi ukrepi, potrebni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti objektov in doseganje prihranka pri 
rabi ter pri stroških energentov ter

– storitve energetskega pogodbeništva, ki obsegajo sto-
ritve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, storitve 
vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka ener-
gije ter storitve energetskega upravljanja objektov.

IV. NAČIN FINANCIRANJA

7. člen
(Financiranje)

Financiranje ukrepov energetske sanacije javnih objektov 
se zagotovi iz sredstev koncesionarja in kohezijskih sredstev. 
V primerih, ko so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 5. člena 
tega akta, ko obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potreb-
nih za izvedbo posameznih ukrepov energetske sanacije posa-
meznih objektov iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent, 
finančna sredstva za izvedbo posameznih ukrepov energetske 
sanacije zagotovi koncedent.

Financiranje storitev energetskega pogodbeništva v celoti 
financira koncesionar iz naslova pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov energije in iz lastnih sredstev.

V. IZVEDBA PROJEKTA

8. člen
(Javni objekti in ukrepi energetske sanacije)

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z na-
menom energetske sanacije se izvaja na javnih objektih in ob 
izvedbi ukrepov energetske sanacije iz priloge 1 (Priloga 1: 
Seznam objektov in ukrepov energetske sanacije), ki je se-
stavni del tega akta.

Seznam objektov se lahko razširi na dodatne objekte, ki 
konceptualno ustrezajo programski zasnovi projekta javno-za-
sebnega partnerstva.

V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje 
končnih ponudb, lahko koncedent nabor objektov in ukrepov 
iz priloge 1, zmanjša, ne pa tudi poveča. Nabor objektov in 
ukrepov je mogoče zmanjšati, kolikor:

– se bo za posamezne objekte ali ukrepe iz seznama v 
prilogi 1 v fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa izkazalo, 
da je njihova vključitev v projekt z vidika koncedenta nego-
spodarna;

– bi pridobljene smernice soglasodajalcev (npr. soglasje 
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi-
ščine za posege) ali pogoji upravljavcev oziroma uporabnikov 
posameznih objektov (npr. posebni pogoji uporabe objekta) 
izvedbo energetske sanacije posameznega objekta ali ukrepa 
toliko podražili ali bi usklajevanje s pogoji v tolikšni meri oviralo 

izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno 
izvedbo projekta v tem delu.

9. člen
(Izvedba ukrepov energetske sanacije)

Za potrebe realizacije projekta v delu, ki se nanaša na 
pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom 
energetske sanacije javnih objektov, bo koncedent koncesio-
narju omogočil izvedbo ukrepov energetske sanacije v obse-
gu, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo v fazi izvedbe 
javnega razpisa.

Z namenom pridobivanja soglasij, gradbenih oziroma 
drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta v tem delu bo 
koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu 
podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica gra-
diti – izvedbe gradbenih posegov itd.).

Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, veza-
ne na prejšnji odstavek tega člena ter obseg in trajanje le-teh 
bodo podrobneje opredeljena v postopku izbire koncesionarja 
in v koncesijski pogodbi oziroma ostalih pogodbah sklenjenih 
med koncesionarjem in koncedentom.

10. člen
(Izvajanje storitev energetskega pogodbeništva)

Po zaključeni izvedbi ukrepov energetske sanacije in 
uspešno izvedenem prevzemu izvedenih ukrepov po posame-
znih objektih iz priloge 1, bo koncesionar v pogodbeno dogo-
vorjeni dobi v objektih koncedenta izvajal storitve energetskega 
pogodbeništva.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCEDENTA  
IN KONCESIONARJA

11. člen
(Pravice koncedenta)

Koncedent je upravičen:
– do soudeležbe na ustvarjenih prihrankih iz naslova izve-

denih ukrepov (metodologija merjenja in verifikacije prihrankov 
se podrobno opredeli v fazi izvedbe javnega razpisa),

– sodelovati pri pripravi in potrjevanju projektne doku-
mentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, 
kolikor je to potrebno za realizacijo projekta,

– izvajati nadzor nad izvajanjem koncesijskega razmerja,
– po prenehanju koncesijskega razmerja za model DFB-

TO brezplačno prevzeti oziroma pridobiti v posest celotno 
infrastrukturo, namenjeno izvajanju koncesije ter evidence, 
vezane na infrastrukturo in izvajanje koncesije;

– po prenehanju koncesijskega razmerja za model DF-
BOT brezplačno prevzeti oziroma pridobiti v last celotno infra-
strukturo, namenjeno izvajanju koncesije ter evidence, vezane 
na infrastrukturo in izvajanje koncesije.

12. člen
(Obveznosti koncedenta)

Koncedent je dolžan:
– za potrebe izvedbe pogodbenega razmerja zagotoviti 

koncesionarju pravico dostopa do objektov,
– redno plačevati oziroma pri pooblaščenih uporabnikih ali 

upravljavcih objektov v okviru projekta zagotoviti redno plače-
vanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije 
in energetskega upravljanja objektov, vendar le do obsega 
sredstev, ki bodo zaradi izvedbe ukrepov prihranjena. Plačila 
koncedenta so vezana na dejansko dosežene dogovorjene 
prihranke energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije,

– zagotavljati sankcioniranje uporabnikov ali upravljavcev 
objektov in tretjih oseb, ki onemogočajo ali ovirajo izvajanje 
koncesije,

– obveščati koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma 
pritožbah uporabnikov ali upravljavcev objektov ali tretjih oseb.
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13. člen
(Obveznosti koncesionarja)

Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s kon-
cesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih in drugih ukrepov 
za doseganje zagotovljenega prihranka energije in obveznost 
energetskega upravljanja objektov, skladno z veljavnimi uprav-
nimi dovoljenji in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v 
postopku izbire koncesionarja.

Koncesionar je dolžan zagotoviti dejanske prihranke 
energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije, ki bodo 
podlaga za plačila s strani koncedenta in v celoti prevzema 
tveganje za uspeh izvedenih ukrepov za zagotavljanje zmanj-
šanja porabe energije.

Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, 
tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investi-
cijskih in drugih ukrepov ter iz naslova izvajanja storitev po-
godbenega zagotavljanja prihrankov energije in energetskega 
upravljanja objektov, vključno s tveganjem rentabilnosti izvede-
nih ukrepov, razen v primeru iz četrtega odstavka 5. člena tega 
odloka, ko bo finančno tveganje prevzel koncedent.

Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe 
dogovorjenih investicijskih in drugih ukrepov za doseganje 
prihranka energije, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji iz 
četrtega odstavka 5. člena tega odloka, ko obveznost zagotovi-
tve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih ukre-
pov energetske sanacije posameznih objektov iz utemeljenih 
razlogov prevzame koncedent.

Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih 
upravnih dovoljenj, potrebnih za prevzem in normalno uporabo 
objektov (npr. uporabno dovoljenje).

Ostale poglavitne dolžnosti koncesionarja so:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka 

in dobrega gospodarstvenika oziroma gospodarja, v skladu z 
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo,

– zagotavljati uporabnikom enakopravno in kontinuirano 
oskrbo z javnimi dobrinami na področju energetike v objektih, 
v katerih zagotavlja storitve energetskega pogodbeništva ter 
kakovostno opravljanje storitev, v skladu s predpisi, koncesijsko 
pogodbo in v javnem interesu,

– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative 
in standarde, povezane z izvajanjem nalog po sklenjeni kon-
cesijski pogodbi, zlasti pa v tem okviru skrbeti za zmanjšanje 
porabe energije ob nespremenjenem standardu kakovosti za 
končne uporabnike objektov, s poudarkom na udobju in bivanju,

– kot dober gospodarstvenik oziroma gospodar uporablja-
ti in energetsko upravljati objekte, naprave in opremo,

– redno vzdrževati objekte, naprave in opremo v obsegu, 
opredeljenem s koncesijsko pogodbo, na način, da se ob upo-
števanju časovnega obdobja trajanja razmerja ohranja njihova 
vrednost in omogoča njihova normalna uporaba,

– po pisnem pooblastilu in naročilu koncedenta voditi 
pripravljalna dela in investicije v objekte, naprave in opremo 
(morebitne razširitve),

– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem pogodbe,
– po poteku koncesijskega obdobja prenesti v last in upra-

vljanje koncedenta vse izvedene ukrepe, objekte, naprave in 
opremo v delujočem stanju, ki omogoča normalno uporabo, in 
koncedentu zagotoviti najmanj enoletno garancijo za odpravo 
napak na predanih objektih, napravah in opremi,

– voditi ustrezne evidence in pripravljati letna in polletna 
poročila skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo,

– poročati koncedentu o izvajanju koncesije na njegovo 
zahtevo,

– voditi in ažurirati evidence in jih redno predajati kon-
cedentu.

14. člen
(Odgovornost koncesionarja)

Koncesionar je odgovoren za pravilno izvajanje nalog po 
koncesijski pogodbi in za vso škodo, ne glede na vzrok oziro-

ma razlog, ki bi utegnila nastati koncedentu, uporabnikom in 
tretjim osebam v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz tega odloka 
in koncesijske pogodbe.

Koncesionar je dolžan skleniti zavarovanje odgovornosti 
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije 
koncedentu ali tretji osebi povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo 
delal v njegovem imenu, in za običajne rizike, ki izhajajo iz ali 
so povezani z izvedbo predvidenih posameznih ukrepov ener-
getske sanacije, ki bodo predmet javno-zasebnega partnerstva.

Obseg in vsebina zavarovanja se podrobneje opredelita 
s koncesijsko pogodbo.

15. člen
(Druge pravice in obveznosti partnerjev)

Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki 
niso opredeljene s tem aktom, se uredijo s koncesijsko po-
godbo. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja 
uravnoteženo izvajanje koncesijskega razmerja in na način, ki 
zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna 
tveganja, ki jih najlažje obvladuje.

S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni meha-
nizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega 
interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Koncedent bo pred objavo javnega razpisa od uporab-
nikov oziroma upravljavcev objektov pridobil pisno soglasje, v 
katerem bo opredeljena pravica koncedenta za izvedbo javne-
ga razpisa v njihovem imenu in obveznosti ter pravice, ki bodo 
iz tega izhajale.

VII. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

16. člen
(Dolžnosti uporabnikov oziroma upravljavcev objektov)

Uporabniki oziroma upravljavci objektov imajo do konce-
sionarja zlasti dolžnost:

– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti opravlja-
nje nalog iz tega odloka;

– omogočiti dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, 
kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega odloka;

– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog iz 
tega odloka oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremem-
bo, ki lahko vpliva na izvajanje nalog;

– obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesi-
onarja.

VIII. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA TER POGOJI 
IN MERILA ZA IZBOR

17. člen
(Postopek izbire)

Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa po 
postopku s pogajanji po predhodni objavi. Javni razpis se objavi 
na Portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji. Sklep o začetku 
postopka izvedbe javnega razpisa sprejme župan.

Postopek javnega razpisa se izvede v skladu z Zakonom 
o javnem naročanju in ob smiselni uporabi Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu.

V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi 
transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov oziro-
ma ponudnikov.

18. člen
(Status koncesionarja)

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na 
javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi 
predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja 
med njimi.
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Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru 
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba 
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

19. člen
(Pogoji za izbiro koncesionarja)

Koncesionar je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Koncesionar je 
lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opra-
vljanje dejavnosti,

– da zanj niso podani razlogi za izključitev, navede-
ni v 75. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15),

– da v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel 
blokiranega nobenega poslovnega računa,

– da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v za-
dnjih treh letih znašalo vsaj višino, ki je enaka ponujeni ocenjeni 
vrednosti ukrepov energetske sanacije. V primeru, da ponudnik 
v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obsta-
jal, upošteva realizacija 0 EUR. Pri partnerskih ponudbah se 
prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:

– v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se 
prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in po-
množi s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena 
prihodkovna realizacija,

– v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se 
prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in 
pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena 
prihodkovna realizacija,

– v primeru partnerske ponudbe štirih ali več partner-
jev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in 
pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena 
prihodkovna realizacija,
– da ima ustrezne izkušnje in reference na področju izva-

janja predmeta koncesije,
– da predloži elaborat o opravljanju predmeta koncesije 

z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti in 
finančno operativnega vidika,

– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustrezni-
mi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju 
dejavnosti, ki so predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma 
potrebnih sredstev,

– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, 
ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči državi, javnemu 
partnerju, končnim odjemalcem ali tretji osebi (predloži ustre-
zno predpogodbo),

– da poda pisno izjavo, s katero potrdi, da sprejema vse 
obveznosti, določene s tem aktom in razpisno dokumentacijo,

– da poda pisno izjavo, s katero potrdi, da je sposoben 
zagotavljati izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije na 
kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega akta, 
predpisov, normativov in standardov,

– da predloži bančno garancijo za pravočasno in kvalite-
tno izvedbo ukrepov energetske sanacije,

– da navede vire financiranja za pokritje predvidenih stro-
škov in izkaže, da ima zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo 
ukrepov energetske sanacije javnih objektov,

– da predloži finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi 
stroški za izvedbo ukrepov energetske sanacije javnih objektov 
in izvajanje storitev, ki so predmet koncesije,

– da poda pisno izjavo, s katero se zaveže vzdrževati 
in upravljati izvedene ukrepe ter druge pripadajoče objekte in 
naprave skozi celotno koncesijsko obdobje,

– da je predložil opis tehnološke rešitve izvedbe ukrepov 
energetske sanacije, ki je skladen z zahtevami koncedenta,

– da bo uporabljal sodobne tehnologije in materiale, ki 
ustrezajo sodobnim standardom na trg

– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo drugi predpisi.

Kandidat mora v svoji prijavi na razpis podrobno opredeliti 
izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka. Podrobnejši pogoji 
se določijo v javnem razpisu za izbiro koncesionarja.

20. člen
(Merila za izbiro koncesionarja)

Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna merila 
za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko 
najugodnejšega kandidata.

Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni inte-
res in merila za izbor koncedenta oblikovati na način, da bodo 
bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo zagotovili:

– višje zagotovljene prihranke,
– višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih,
– nižjo vrednost investicije v izvedbo obveznih ukrepov 

energetske sanacije.
Dodatna merila in podrobnejšo vsebino meril za izbor 

koncesionarja bo koncedent določil v okviru javnega razpisa.

21. člen
(Pooblastilo)

Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire 
koncesionarja se pooblasti občinsko upravo Občine Metlika.

Za izbor koncesionarja in podpis koncesijske pogodbe se 
pooblasti župana.

22. člen
(Strokovna komisija)

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno 
prispelih prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan 
imenuje strokovno komisijo.

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. 
Predsednik in člana strokovne komisije morajo imeti najmanj 
visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z 
delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog 
oziroma prijav. Predsednik in vsi člani strokovne komisije mo-
rajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o 
izpolnjevanju tega pogoja.

Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne 
izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega odstavka tega 
člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje 
nadomestnega člana.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega 
razpisa morata biti navzoča najmanj dva člana strokovne komi-
sije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjevanju prispelih 
ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.

Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku pri-
prave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo zago-
tavljajo strokovne službe koncedenta in/ali zunanji strokovnjaki.

Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispe-
lih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo je pod-
laga za pripravo akta izbire koncesionarja, ki ga sprejme župan.

Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne pod-
piše koncesijske pogodbe v roku 60 dni od njegove pravno-
močnosti.

IX. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE 
KONCESIJSKEGA RAZMERJA

23. člen
(Vzpostavitev)

Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa 
koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medse-
bojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.

Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne 
pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene javno-
pravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.
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V primeru neskladja med tem aktom in koncesijsko po-
godbo veljajo določbe tega akta.

24. člen
(Sprememba koncesijske pogodbe)

Koncedent ali koncesionar lahko predlagata spremembo 
koncesijske pogodbe v primerih:

– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spre-
membo določb koncesijske pogodbe,

– v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vklju-
čene v prvotno pogodbo,

– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob 
podpisu koncesijske pogodbe.

Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogod-
be v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.

Nedopustne so spremembe pogodbe pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava predmeta koncesije,
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del pr-

votnega postopka izbire koncesionarja, omogočili udeležbo 
drugih kandidatov oziroma ponudnikov kot tistih, ki so bili 
prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe ali prijave kot tiste, 
ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku 
podelitve koncesije oziroma izbora koncesionarja pritegnili še 
druge udeležence,

– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje konce-
sijskega razmerja spremenilo v korist koncesionarja na način, 
ki ni bil predviden v prvotni pogodbi,

– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg kon-
cesije,

– bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji dolo-
čenimi v 28. členu tega akta.

25. člen
(Trajanje in podaljšanje razmerja)

Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 15 let.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve kon-

cesijske pogodbe in uvedbe koncesionarja v posel ter zajema 
tako obdobje izvedbe ukrepov energetske sanacije kot tudi 
obdobje izvajanja storitev energetskega pogodbeništva, v ob-
segu in skladno z opredelitvijo v 6. členu tega akta in kot je 
podrobneje opredeljeno s koncesijsko pogodbo. Obveznosti, 
ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, se izvedejo skladno s termin-
skim planom, ki bo opredeljen v pogodbi.

Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico s 
pogodbo dogovorjenega obdobja, če za to obstajajo utemeljeni 
razlogi, še posebej v primeru, če je to potrebno zaradi dodatnih 
vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali 
njegovih ukrepov v javnem interesu. Obseg dodatnih vlaganj 
in obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu k sklenjeni kon-
cesijski pogodbi.

V primeru podaljšanja razmerja koncedent in koncesionar 
v postopku pogajanj brez predhodne objave uskladita vsebino 
aneksa, ki se sklene k sklenjeni koncesijski pogodbi in v kate-
rem se opredeli čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje in druge 
določbe, s katerimi se spreminja osnovno pogodbo.

X. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU

26. člen
(Enostranski ukrepi v javnem interesu)

Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se 
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske 
pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno 
koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.

Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent 
uporabi:

– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske 
pogodbe,

– izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju,

– začasni prevzem objektov in vzpostavljenih ukrepov v 
upravljanje,

– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zava-
rovanje vrednosti izvedenih ukrepov,

– odvzem koncesije,
– uveljavljanje odkupne pravice.
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom soraz-

mernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem 

interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.

27. člen
(Začasni prevzem objektov in ukrepov v upravljanje)
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se 

zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesij-
ske pogodbe, da začasno prevzeme objekte in vzpostavljene 
ukrepe v upravljanje in oskrbo in/ali da izvede investicijske ali 
vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti vzpostavljene 
infrastrukture.

XI. DOLŽNOSTI POROČANJA IN NADZOR  
NAD IZVAJANJEM POGODBE

28. člen
(Dolžnost poročanja)

Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo in 
predpisi redno voditi vse potrebne evidence, poročila in drugo 
potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta predložiti 
v roku 15 dni od zahteve.

Koncesionar je dolžan pripraviti letno in polletno poročilo 
po posameznih objektih, ki zajema: opis stanja, opravljena 
dela oziroma ukrepe, morebitne potrebne dodatne investicije 
in ukrepe, organizacijske ukrepe ter doseganje dogovorjenega 
nivoja kakovosti izvajanja koncesije, predvsem glede dosega-
nja dogovorjenih prihrankov energije.

Koncesionar je dolžan predložiti polletno poročilo iz prej-
šnjega odstavka tega člena do 31. julija za tekoče koledarsko 
leto in letno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena do 
31. januarja za preteklo koledarsko leto.

Ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe je dolžan 
koncesionar skupaj s prenosom vse infrastrukture, vgrajene 
opreme, naprav in napeljave, v celoti v last in posest konceden-
tu, brezplačno izročiti tudi vse evidence in vso dokumentacijo 
(gradbena dovoljenja, soglasja, investicijsko dokumentacijo, 
projektno dokumentacijo, dokazila o ustreznosti, dnevnike vzdr-
ževanja itd.).

29. člen
(Nadzor nad izvajanjem pogodbe)

Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja 
koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga 
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo občinske 
uprave Občine Metlika ali zunanjega izvajalca.

Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene 
dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega 
nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izve-
denem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta 
predstavnik koncesionarja in predsednik nadzorne komisije.

Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled 
objektov, naprav in opreme za izvajanje koncesije ter omogočiti 
vpogled v vso dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze, 
revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo koncesi-
onar označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na izvajanje 
storitev, ki so predmet koncesije, nadalje vpogled v vodene 
zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja re-
dne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v 
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncedenta.
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O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnik koncesionarja in koncedenta oziroma pooblaščenec 
koncedenta.

30. člen
(Nadzorni ukrepi)

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 tega odloka ali koncesijske 
pogodbe.

XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA  
IN KONCESIJSKE POGODBE

31. člen
(Redno prenehanje)

Koncesijsko razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh 
pogodbenih obveznosti pogodbenih strank oziroma s pretekom 
časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

32. člen
(Predčasno prenehanje)

Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in 
pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku, podrobneje pa 
v koncesijski pogodbi.

33. člen
(Sporazumna razveza koncesijske pogodbe)

Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi 
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.

Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za raz-
vezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da nadaljnje 
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe ni smotrno ali 
mogoče. V tem primeru s pisnim sporazumom določita vse 
medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne raz-
veze koncesijske pogodbe ter tudi postopek prevzema naprav 
in opreme izvedenih ukrepov, ki jih je vzpostavil koncesionar.

34. člen
(Odvzem koncesije)

Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije s 
strani koncedenta predčasno preneha:

– če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega 
odloka v za to, s koncesijsko pogodbo določenem roku, zlasti 
če v dogovorjenem roku ne izvede dogovorjenih ukrepov ener-
getske sanacije,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva-
jati na način, določen s tem aktom,

– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne po-
ravnave ali stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico 
prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene 
insolventnosti koncesionarja,

– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odloč-
ba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih 
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere uteme-
ljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja 
koncesije,

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem 
delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti,

– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, 
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije,

– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske 
pogodbe.

Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do oko-
liščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali 
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje alineje 
prvega odstavka tega člena koncedent ustavi, če je predlog za 
začetek stečajnega postopka pravnomočno zavrnjen in če je 
prisilna poravnava sklenjena ali potrjena.

Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, na 
podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za odvzem 
koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali uprav-
na odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska 
ali upravna sankcija, pravnomočna.

Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme 
alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje določi v 
koncesijski pogodbi.

Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije iz-
dati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Metli-
ka. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe 
o odvzemu koncesije.

V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan 
prenesti v last koncedenta vse izvedene ukrepe in opre-
mo, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost 
predanih ukrepov in opreme, izračunano po metodologiji, 
določeni v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo 
koncedenta.

35. člen
(Odkupna pravica)

Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo 
koncedentu pod pogoji, opredeljenimi s koncesijsko pogodbo 
(odkupna pravica koncedenta), na njegovo zahtevo prodal 
koncesijo in izvedene ukrepe in opremo.

Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo oprede-
lita vsebino in pogoje uveljavljanja odkupne pravice.

Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa kon-
cesije za posamezen objekt ali za vse objekte iz priloge 1. 
Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje z 
dnem dokončnosti odločbe o odkupu koncesije, v katerem se 
določita najmanj obseg odkupa koncesije ter vrednost odkupa 
koncesije. Z dnem dokončnosti odločbe koncesionar preneha 
opravljati naloge iz tega odloka, ki so predmet koncesije, kon-
cedent pa v dogovorjenem obsegu prevzame izvedene ukrepe, 
naprave in opremo, ki jo je koncesionar vzpostavil ali drugače 
pridobil za namen izvajanja nalog iz tega odloka.

Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije 
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob 
prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju 
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.

36. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)

Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolnita svoje 
obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti 
ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in s 
koncesijsko pogodbo, odstopi od pogodbe z navadno izjavo.

Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem 
oziroma odpovedjo koncedenta preneha predvsem:

– če koncesionar dejavnosti, ki so predmet koncesije ne 
izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje 
v izvajanju nalog iz tega odloka ali koncedentu povzroča škodo;

– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov 
ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;

– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da na-
staja ali bi lahko nastala večja škoda uporabnikom njegovih 
storitev, koncedentu ali tretjim osebam;

– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne 
izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem odlo-
kom in koncesijsko pogodbo;

– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega 

odstavka lahko začne koncedent postopek za enostransko 
razdrtje koncesijske pogodbe.
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Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če kon-
cedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe 
tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanje koncesijske 
pogodbe.

Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v 
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemelje-
vale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepre-
magljivih okoliščin.

Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan 
prenesti v last koncedenta izvedene ukrepe, naprave in opre-
mo, ki jo je koncesionar vzpostavil ali drugače pridobil za 
namen izvajanja nalog iz tega odloka, koncedent pa je konce-
sionarju dolžan plačati vrednost prenesenih ukrepov, naprav 
in opreme, izračunano po metodologiji, določeni v koncesijski 
pogodbi in v roku, določenem v koncesijski pogodbi, zmanjša-
no za nastalo škodo koncedenta.

S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli 
način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje 
koncesijske pogodbe s strani koncedenta.

S koncesijsko pogodbo se določijo višina pogodbene ka-
zni (penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja za 
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, 
da je krivda za razdrtje pogodbe na strani koncesionarja.

Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se upo-
rabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede 
odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.

37. člen
(Prenos koncesije)

Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja 
koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.

Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten 
le v primeru, ko nov koncesionar, ki izpolnjuje prvotno določene 
pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi 
prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno 
s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to 
ne vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe iz tretjega 
odstavka 20. člena tega odloka. O statusnih spremembah ter 
pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali 
nadzora je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti.

38. člen
(Izločitvena pravica)

V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja 
koncesionarja (likvidacija, izbris) ima koncedent pravico, da za 
objekte, naprave in opremo koncesije, ob plačilu ustreznega 
dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvi-
dacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.

XIII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

39. člen
(Višja sila in nepredvidljive okoliščine)

Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, ne-
premagljive 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 nalog iz tega odloka ni 
možno na način, ki ga opredeljuje koncesijska pogodba.

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti nadalje-
vati z opravljanjem nalog iz tega odloka in sklenjene koncesij-
ske pogodbe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 

višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata 
stranki v roku največ treh delovnih dni medsebojno obvestiti 
in dogovoriti o izvajanju nalog iz tega odloka in koncesijske 
pogodbe v takšnih okoliščinah.

Koncesionar ima pravico zahtevati od koncedenta po-
vračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog iz tega 
odloka in koncesijske pogodbe zaradi višje sile oziroma ne-
predvidljivih okoliščin.

V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin 
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi občinski štab 
za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne se-
stave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru 
prevzame nadzor nad izvajanjem ukrepov občinski štab za 
civilno zaščito.

40. člen
(Spremenjene okoliščine)

Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okolišči-
ne, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke 
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni naravi 
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti 
pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja, 
ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti 
namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske 
pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično 
spremenijo.

Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso ra-
zlog za zahtevo po razvezi pogodbe in za enostransko prene-
hanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam 
je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in 
koncesijske pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki v 
roku največ treh delovnih dni medsebojno pisno obvestiti in do-
govoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.

Kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora 
o spremembi koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni 
pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je koncesionar dolžan 
izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe, 
ima pa pravico, da po sodni poti zahteva pravično spremembo 
ustreznih pogodbenih pogojev.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
(Uporaba prava za reševanje sporov)

Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega 
razmerja ter za razmerja do uporabnikov, se uporabi izključno 
slovensko pravo.

Za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo 
ali prenehanjem koncesijske pogodbe ali v zvezi izvajanjem 
koncesije je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.

42. člen
(Veljavnost akta)

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

Št. 360-3/2016
Metlika, dne 9. februarja 2017

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.
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Priloga 1: SEZNAM OBJEKTOV IN UKREPOV 

Tehnološki ukrepi: 

Stavba  Opis tehnološkega ukrepa 
Kulturni dom  Vgradnja toplotne 

postaje 
Ukrep zajema: 
‐ Dobava in vgradnja toplotne postaje 
‐ Vzpostavitev daljinskega nadzora in 

upravljanja 
Knjižnica  Izgradnja kotlovnice na 

lesno biomaso s 
pripadajočimi deli 

Ukrep zajema: 
‐ Dobava in vgradnja kotlovske opreme na 

lesno biomaso skupaj s podajanimi 
mehanizmi za dovod biomase ter odvodom 
dimnih plinov 

‐ Izgradnja zalogovnika 
‐ Vgradnja strojno in elektro instalacijske 

opreme za distribucijo toplote 
‐ Vzpostavitev daljinskega nadzora in 

upravljanja 
Osnovna šola Metlika  Vzpostavitev daljinskega 

nadzora in upravljanja 
objekta na lokaciji 
kotlovnice 

Ukrep zajema: 
‐ Vgradnjo centralnega nadzornega sistema 

za krmiljenje parametrov obratovanja 
kotlovnice 

‐ Vzpostavitev daljinskega nadzora in 
upravljanja 

Športna dvorana  Vzpostavitev daljinskega 
nadzora in upravljanja 
objekta 

Ukrep zajema: 
‐ Vzpostavitev daljinskega nadzora in 

upravljanja 
Podružnica OŠ Suhor  Izgradnja kotlovnice 

TČ+vršni vir UNP 
Ukrep zajema: 
‐ Dobava in vgradnja toplotne črpalke tipa 

zrak voda 
‐ Dobava in vgradnja kotlovske opreme na 

energent UNP kot vršni vir toplote 
‐ Vgradnja strojno in elektro instalacijske 

opreme za distribucijo toplote 
‐ Vzpostavitev CNS z daljinskim nadzorom in 

upravljanjem 
Zdravstveni dom  Izgradnja kotlovnice 

TČ+vršni vir UNP 
Ukrep zajema: 
‐ Dobava in vgradnja toplotne črpalke tipa 

zrak voda 
‐ Dobava in vgradnja kotlovske opreme na 

energent UNP kot vršni vir toplote 
‐ Vgradnja strojno in elektro instalacijske 

opreme za distribucijo toplote 
‐ Vzpostavitev CNS z daljinskim nadzorom in 

upravljanjem 
Občinska stavba  Ni ukrepov (ogrevanje predvideno v DOLB) 
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Gradbeni ukrepi: 

Stavba  Opis gradbenega ukrepa 
Kulturni dom  Ni ukrepov   
 
 
 
Knjižnica 

Izolacija fasade  Ukrep zajema: 
‐ Dobava in izdelava fasade po sistemu 

EPS‐F v debelini 16cm 
‐ Tankoslojni omet 1,5 mm 
‐ Špalete obdelane v ravnini 
‐ Postavitev odra 
‐ Čiščenje in struganje 
‐ Izravnava 
‐ Dobava in montaža ALU okenskih polic 

Izolacija stropa proti 
neogrevanemu 
podstrešju 

Ukrep zajema: 
‐ Dobava in montaža parne ovire 
‐ Dobava in montaža mineralne volne , 

debeline 25 cm, vključno z izolacijo 
vertikalnih elementov konstrukcije in 
obodnih sten 

‐ Izdelava pohodnih površin (lesena 
podkonstrukcija, leseni plohi) 

Izolacija tlaka v kleti  Ukrep zajema: 
‐ Dobava in montaža parne ovire 
‐ Dobava in montaža pohodne 

mineralne volne ustrezne debeline, 
vključno z izdelavo estriha 

Zamenjava stavbnega 
pohištva 

Ukrep zajema: 
‐ Demontaža starega stavbnega 

pohištva 
‐ Dobava in montaža novega PVC 

stavbnega pohištva z izolativnostjo 1,1 
W/m2K 

Osnovna šola Metlika  Ni ukrepov   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Športna dvorana 

Izolacija fasade   Ukrep zajema: 
‐ Dobava in izdelava fasade po sistemu 

EPS‐F v debelini 16cm 
‐ Tankoslojni omet 1,5 mm 
‐ Špalete obdelane v ravnini 
‐ Postavitev odra 
‐ Čiščenje in struganje 
‐ Izravnava 
‐ Dobava in montaža ALU okenskih polic 
‐ Vkopani fasadni zidovi se sanirajo z 

vgradnjo XPS toplotne izolacije 
‐ Izvedba hidroizolacije vkopanih 

fasadnih zidov 
Izolacija stropa v 
telovadnici 

Ukrep zajema spuščen strop telovadnice: 
‐ Spuščen strop iz mavčno kartonske 

plošče 
‐ Kovinska podkonstrukcija 
‐ Parna ovira 
‐ Mineralna volna 25‐30 cm 
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‐ Končna obdelava z glajenjem in 
pleskanjem 

‐ V ceni ni zajeta izvedba posebne 
akustične obloge 

Zamenjava stavbnega 
pohištva 

Ukrep zajema: 
‐ Demontaža starega stavbnega  

pohištva 
‐ Dobava in montaža novega PVC 

stavbnega pohištva z izolativnostjo  
1,1 W/m2K 

Zdravstveni dom  Ni ukrepov   
Občinska stavba 
(predlog LEAD) 

Zamenjava stavbnega 
pohištva 

Ukrep zajema: 
‐ Demontaže starega stavbnega 

pohištva 
‐ Dobava in montaža novega lesenega 

stavbnega pohištva z izolativnostjo  
1,1 W/m2K 

Izolacija stropa proti 
neogrevanemu 
podstrešju (potrebna 
preverba statike zaradi 
izvedbe ukrepa) 

Ukrep zajema: 
‐ Dobava in montaža parne ovire 
‐ Dobava in montaža mineralne volne , 

debeline 25 cm, vključno z izolacijo 
vertikalnih elementov konstrukcije in 
obodnih sten 

‐ Izdelava pohodnih površin (lesena 
podkonstrukcija, leseni plohi) 

Sanacija fasade‐omet  Sanacija fasadnih površin, katere so 
poškodovane zaradi dviga kapilarne vlage ter 
vremenskih vplivov 
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MIREN - KOSTANJEVICA

395. Sklep o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Miren - Kostanjevica

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) in 15. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, 
št. 133/03, 110/05) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevi-
ca na 24. redni seji dne 30. 1. 2017 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero nadomestila  
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini  

Miren - Kostanjevica

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2017 
znaša 0,00027 EUR/m2 na mesec.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se v letu 2017.

Št. 4224-3/2017-2
Miren, dne 30. januarja 2017

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.

MURSKA SOBOTA

396. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu 
vrtcu v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 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), 17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodolo-
giji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 
17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15) je Mestni svet Mestne 
občine Murska Sobota na 19. redni seji dne 7. februarja 
2017 sprejel

S K L E P
o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu  

v Mestni občini Murska Sobota

1. člen
S tem sklepom Mestna občina Murska Sobota določa 

pravila v zvezi z obračunavanjem subvencije zasebnemu vrtcu 
v Mestni občini Murska Sobota, za šolsko leto 2016/2017.

2. člen
Staršem otrok, ki obiskujejo zasebni Waldorfski vrtec Po-

murje in imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni 
občini Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota priznava 
enake olajšave oziroma subvencije, kot jih priznava staršem 
otrok, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota 
in obiskujejo Vrtec Murska Sobota ter pri tem upošteva 34. člen 
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).

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.

Št. 602-0002/2017-(610)
Murska Sobota, dne 7. februarja 2017

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek l.r.

PIRAN

397. Sklep o ukinitvi statura javnega dobra

Na podlagi 102. člena Statuta Občine Piran – UPB (Ura-
dne objave Primorskih novic, št. 46/2007) in v zvezi s 23. čle-
nom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 
14/05, 120/06, 61/10, 62/10, 20/11) je Občinski svet Občine 
Piran na 6. redni seji dne 14. 6. 2011 sprejel

S K L E P

1.
Status javnega dobra na delu parc. št. 5457 k.o. Sečovlje 

v izmeri 8 m2 se ukine.

2.
Po uveljavitvi tega sklepa in pravnomočnosti odločbe o 

parcelaciji bo občinska uprava Občine Piran izdala odločbo 
o ukinitvi statusa javnega dobra na delu parc. št. 5457 k.o. 
Sečovlje v izmeri 8 m2 in po pravnomočnosti te, zemljiški knjigi 
predlagala vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Piran.

3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 478-272/2007
Piran, dne 3. februarja 2017

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto l’art. 102 dello Statuto del Comune di Pirano – TCU 
(Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007) e in riferi-
mento all’art. 23 della Legge in materia edilizia (Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica di Slovenia, n. 102/04, 14/05, 120/06, 61/10, 
62/10, 20/11) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 
6ª seduta ordinaria, il giorno 14 giugno 2011 approva la seguente

D E L I B E R A
di sdemanializzazione

1.
Su parte dell’immobile particella catastale n. 5457 c.c. Sic-

ciole, di 8 mq, è abolito lo status di demanio pubblico.

2.
Dopo l’entrata in vigore della presente delibera e passata 

in giudicato la decisione sulla lottizzazione, l’Amministrazione 
comunale del Comune di Pirano emetterà la decisione di aboli-
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zione dello status di demanio pubblico su parte della particella 
catastale n. 5457 c.c. Sicciole, di 8 mq, e allorché tale decisione 
sarà divenuta definitiva, proporrà all’Ufficio tavolare l’intavolazio-
ne dei diritti di proprietà a favore del Comune di Pirano.

3.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 478-272/2007
Pirano, 3 febbraio 2017

Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

POSTOJNA

398. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Postojna

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 30. člena Sta-
tuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan 
Občine Postojna dne 6. 2. 2017 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta  
Občine Postojna

1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolni-

tev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, (Uradni 
list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 
14/13, 58/13, 17/14 – DPN Poček, 15/15, 27/16).

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in do-
polnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

Občinski prostorski načrt Občine Postojna (v nadaljevanju 
besedila: OPN) je stopil v veljavo 28. oktobra 2010. Od takrat 
se je zgodilo že več manjših sprememb in dopolnitev ter teh-
ničnih popravkov, zadnje večje spremembe in dopolnitve OPN 
s katerimi se je spremenila tudi namenska raba prostora pa so 
začele veljati 12. aprila 2016.

Že v obdobju priprave sprememb in dopolnitev OPN je 
občina prejela številne nove pobude s strani zainteresiranih 
pravnih in fizičnih oseb ter druge razvojne pobude za spre-
membo namenske rabe prostora, ki pa jih v tekočem postopku 
priprave sprememb in dopolnitev OPN ni bilo več moč obrav-
navati oziroma jih vključiti v postopek.

Pobude se nanašajo na naslednje vsebinske sklope:
– pobude za spremembo namenske rabe prostora s stra-

ni Občine Postojna, krajevnih skupnosti ter druge pobude v 
javnem interesu;

– pobude za širitev in selitev kmetij ter njihovih dejavnosti;
– pobude za širitev stavbnih zemljišč za potrebe indivi-

dualne gradnje;
– pobude za izvzem delov območij naselij iz stavbnih 

zemljišč;
– pobude, pri katerih gre za uskladitve z dejanskim sta-

njem;
– spremembe, popravki ter uskladitve prostorskih izved-

benih pogojev v tekstualnem delu.

Na podlagi navedenih razlogov Občina Postojna pričenja 
s postopkom sprememb in dopolnitev OPN.

3. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka
Območje sprememb in dopolnitev OPN se glede na po-

dane pobude nanaša na celotno območje občine. Predmet 
postopka so vsi zgoraj navedeni vsebinski sklopi, spremembe 
in dopolnitve OPN pa se bodo izvedle po rednem postopku, kot 
ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Zbrane pobude se bo analiziralo in ustrezne pobude bodo 

na podlagi strokovnih preveritev, veljavnih predpisov in varoval-
nih režimov vključene v osnutek sprememb in dopolnitev OPN. 
Strokovne preveritve bodo izdelane za vse pobude, s čimer 
bodo le-te obrazložene in utemeljene.

Morebitne dodatne strokovne podlage, analize in obra-
zložitve bodo pripravljene v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju, splošnimi smernicami ter mnenji pristojnih nosil-
cev urejanja prostora.

5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN s 
posameznimi fazami

Posamezne faze sprememb in dopolnitev OPN z okvir-
nimi roki:

– izdelava strokovne presoje pobud – najkasneje 1 mesec 
po podpisu pogodbe z izbranim izdelovalcem;

– priprava osnutka – najkasneje 1 mesec od izdelave 
strokovne presoje pobud;

– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odloč-
be glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje;

– priprava dopolnjenega osnutka in če je potrebno okolj-
skega poročila – najkasneje 1 mesec po pridobitvi in uskladitvi 
prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe glede obve-
znosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje;

– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka – 30 dni;

– sprejem stališč do pripomb – najkasneje 1 mesec po 
prejemu pripomb z javne razgrnitve;

– priprava predloga – najkasneje 1 mesec po sprejemu 
stališč do pripomb;

– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora ter 
odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje;

– priprava dopolnjenega predloga – najkasneje 2 meseca 
po pridobitvi pozitivnih drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 
ter odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje;

– obravnava in sprejem dopolnjenega predloga na Občin-
skem svetu Občine Postojna.

Roki so okvirni in se v postopku lahko spreminjajo v 
odvisnosti od postopka usklajevanja ter morebitnih dodatnih 
strokovnih podlag.

6. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora
V postopku priprave sodelujejo naslednji državni in lokalni 

nosilci urejanja prostora, ki skladno s predpisi podajo mnenja iz 
svoje pristojnosti glede načrtovanih prostorskih ureditev:

1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana;

2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo goz-
darstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska ce-
sta 22, 1000 Ljubljana;

3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo 
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;

4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna, Krajevna 
enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna;

5. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo 
za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje 
z vodami, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Prista-
niška 12, 6000 Koper;

6. Za področje cestnega in železniškega prometa: Mini-
strstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor 
za upravljanje cest, OE Koper, Ankaranska c. 7b, 6104 Koper;

7. Za področje avtoceste: DARS, Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana;
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8. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direkto-
rat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

9. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, 
Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

10. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za 
kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 
Ljubljana;

11. Za področje ohranjanja narave: Zavod Republike Slo-
venije za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 
Nova Gorica;

12. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

13. Geoplin, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 
p. p. 3720, 1001 Ljubljana;

14. ELES Elektro – Slovenija, d. o. o., Sektor za prenos 
električne energije, Hajdrihova 2, 1001 Ljubljana;

15. Elektro Primorska, distribucijska enota Sežana, Parti-
zanska 47, 6210, Sežana;

16. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

17. Za področje zračnega prometa: Ministrstvo za infra-
strukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za 
letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;

18. Za področje komunalne infrastrukture: Javno podjetje 
KOVOD Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna.

V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne 
nosilce urejanja prostora, v kolikor se v postopku priprave iz-
kaže potreba po vključitvi in sodelovanju.

Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh 
ne poda mnenja, se šteje, da ga nima, pri čemer pa bo pripra-
vljavec pri pripravi upošteval vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in 
splošne smernice.

V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za 
celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, 
ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka ce-
lovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi 
tudi izdelavo okoljskega poročila.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške priprave akta in strokovnih podlag ter postopka 

nosi Občina Postojna kot pripravljavec ter pobudniki sprememb 
in dopolnitev za specifične strokovne podlage, ki se nanašajo 
na njihove pobude.

8. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

na svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje 
ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.

Št. 3505-7/2014-59
Postojna, dne 6. februarja 2017

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

SLOVENJ GRADEC

399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o lokacijskem načrtu Industrijska cona 
»Pameče – Troblje enota Pi1B«

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno pre-

čiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno 
besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine 
Slovenj Gradec na 23. redni seji dne 1. februarja 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o lokacijskem načrtu Industrijska cona  

»Pameče – Troblje enota Pi1B«

1. člen
V Odloku o lokacijskem načrtu Industrijske cone »Pameče 

– Troblje enota Pi1B« (Uradni list RS, št. 82/04), se na koncu 
odstavka doda novi 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
(spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Odloka o lokacijskem načrtu Industrijske cone »Pameče – 
Troblje enota Pi1B«, ki jih je izdelal Urbis d.o.o. Maribor, pod 
št. proj. 2016/LN-031.«

2. člen
Za 3. členom odloka se doda novi 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen
(vsebina sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta)

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta (krajše LN) 
iz 3. člena obsegajo odlok, kartografske priloge in obrazložitev 
sprememb in dopolnitev LN.

Karte kartografskega dela sprememb in dopolnitev načrta 
prikazujejo:

1. Prikaz namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz grafičnih prilog kartografskega 
dela prostorskega plana M – 1:5000
1.2 Izsek iz veljavnega LN M – 1:1000
2. Prikaz ureditvenega območja sprememb 
in dopolnitev LN z načrtom parcel
2.1 Območje LN z obstoječim parcelnim 
stanjem M – 1:1000
3. Prikaz območja sprememb in dopolnitev 
LN in načrtovanih ureditev v širšem 
prostoru
3.1 Pregledna situacija širšega območja 
načrtovanih rešitev M – 1:5000
4. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev  
v prostor s prikazom vplivov in povezav 
prostorskih ureditev s sosednjimi območji
4.1 Ureditvena situacija M – 1:1000
4.2 Prikaz ureditve s funkcionalno 
oblikovalskimi pogoji M – 1:1000
4.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij  
in priključevanja na gospodarsko javno 
infrastrukturo M – 1:1000
4.4 Prometno tehnična situacija s 
prikazom priključevanja na obstoječo 
prometno ureditev M – 1:1000
5. Rešitve in ukrepi za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami
5.1 Prikaz razredov poplavne nevarnosti 
na območju sprememb in dopolnitev LN M – 1:1000

«

3. člen
Za 4. členom odloka se doda novi 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
(meja območja obdelave sprememb in dopolnitev LN)
Območje sprememb in dopolnitev LN obravnava obmo-

čje, ki leži ob cesti G1 1258 – odsek Dravograd–Slovenj Gra-
dec, predstavlja del območja Pi1B, proti vzhodu. Ureditveno 
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območje sprememb in dopolnitev LN industrijska cona Pa-
meče-Troblje zajema naslednje enote: F1, F2, F3, F4 in F5 
veljavnega lokacijskega načrta. Zajema parcele 1729/4, del 
1742, 1721/31, 1727/32, 1727/28, 1727/30, 1727/26, 1727/29, 
del 1727/36 vse k.o. Gradišče.

Območje obdelave je veliko približno 16 352 m².
Parcele predstavljajo stavbna zemljišča, nepozidana in 

v privatni lasti.«

4. člen
V 11. členu odloka se briše odstavek z besedilo v zvezi s 

pogoji za ureditev zelenih površin in se nadomesti z besedilom, 
ki se glasi:

»Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in obli-
kovno dopolnjujejo program odprtega prostora.

Ureditev odprtih zelenih površin:
– ob parkiriščih in cestah se smiselno linijsko zasadijo 

drevesa oziroma grmičevje,
– na ostalih predvidenih zelenih površinah se zagotovijo 

tratne ploskve, ki se jih členi z drevjem in grmičevjem,
– v križišču občinske ceste z drugo ter na notranjih stra-

neh cestnih krivin se ne zasaja vegetacije oziroma postavlja 
karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost ceste.

Izbira rastlinskih vrst, izbira tlakov, svetil in druge opreme 
se natančneje določi v projektni dokumentaciji.«

5. člen
V 14. členu odloka (Skupni pogoji za varovanje okolja in 

protipožarna varnost) se poglavje Varstvo voda in tal črta in 
nadomesti z besedilom, ki glasi:

»(1) Območje sprememb in dopolnitev LN leži izven vo-
dovarstvenega območja.

(2) Ureditveno območje se nahaja v vplivnem območju 
vododtoka Mislinja in Trobeljščica. V skladu z izdelanimi študi-
jami in poplavnimi kartami je razvidno, da se območje nahaja 
na poplavnem območju – razred preostale poplavne nevarnosti 
(Q500) za območje vodotoka Mislinje. Območje Trobeljščice pa 
spada v razred majhne (Q100) in preostale nevarnosti.

Za zagotovitev poplavne varnosti na območju predvidene 
poslovno industrijske cone je potrebno, pritličje objektov postaviti 
nad koto Q100 z minimalni varnostnim nadvišanjem 30 cm. Za 
objekte ob glavni cesti znaša kota pritličja 392.55, za drugo vrsto 
objektov znaša kota 393,70 in za zadnjo vrsto objektov znaša kota 
394,20 m. V primeru gradnje objektov na nasipih se nasip izvede 
v minimalno potrebnem tlorisnem gabaritu potrebnem za gradnjo 
objekta. Vse ostale ureditve (ceste, parkirišča, zelenice …) se 
izvedejo na obstoječi terenski koti. Predvidene objekte je možno 
pred poplavnimi vodami varovati tudi z gradnjo po sistemu »bela 
kad« in vgradnjo vodotesnega stavbnega pohištva.

Zaradi navedenega, mora investitor upoštevati, da je 
območje pri občasno preplavljeno, zato mora ob izgradnji in 
obratovanju objekta izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave 
ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se 
ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo 
do drugih škodljivih vplivov na okolje.

V času izvedbe nameravanega posega je potrebno načr-
tovati varnostne ukrepe za primer nastopa visokih vod Mislinje 
in Trobeljščice na vplivnem območju.

Začasne deponije je potrebno predvideti izven struge ter 
območja potencialno ogroženega z visokimi vodami Mislinje in 
Trobeljščice na vplivnem območju, območja pod vplivom zale-
dnih vod ali erozijsko in plazljivo ogroženega območja.

Na vodotoku Trobeljščica je potrebno na lokaciji obstoje-
če premostitve na cesti G1 1258 – odsek Dravograd–Slovenj 
Gradec zgraditi vzporedni cevni prepust DN 1000 v skladu z 
izdelano študijo in strokovnimi podlagami.

(3) Vse gradnje na območju morajo glede preprečevanja 
onesnaženja podtalnice in drugih tekočih in stoječih voda upošte-
vati vso zakonodajo, ki obravnava varstvo voda. Vsi objekti morajo 
biti skladno z zakonodajo od meje vodnega zemljišča Trobeljščice 
odmaknjeni min 5,0 m in reke Mislinje pa min 15,0 m.

(4) V skladu z zakonodajo si mora investitor pri naslovnem 
organu, po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov na 
obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.«

6. člen
V 14. členu odloka (Skupni pogoji za varovanje okolja in 

protipožarna varnost), se briše odstavek Obramba in zaščita, 
varstvo pred požarom ter nadomesti z novim naslovom in be-
sedilom, ki se glasi:

»Obramba, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter varstvo pred požarom

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) Območje sprememb in dopolnitev LN se nahaja izven 

naravnih omejitev kot so erozivnost in plazovitost terena. 
V širšem ureditvenem območju sprememb in dopolnitev LN 
so zadostni običajni zaščitni ukrepi pred erozijo. Iz nareje-
ne poplavne študije (november 2014, IZVO-R d.o.o., Pot za 
Brdom 102, 1000 Ljubljana) je razvidno, da se predmetno 
območje sprememb in dopolnitev LN, nahaja na poplavnem 
območju – razred preostale poplavne nevarnosti (Q500). Zaradi 
tega mora investitor upoštevati dejstvo, da je lahko območje pri 
Q500 občasno preplavljeno, zato mora ob izgradnji in obrato-
vanju objekta izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo 
prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne 
bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do 
drugih škodljivih vplivov na okolje.

(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne 
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje 
nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.

(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco 
o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost 
razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na 
minimalno ob upoštevanju sledečega:

– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene me-
hanizacije,

– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih 
in strojnih olj,

– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi ele-
menti z obstoječih utrjenih površin in objektov ter

– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki 
gradbenih in drugih materialov.

(4) V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče 
skladno z veljavnimi predpisi.

Varstvo pred požarom
(1) Območje sprememb in dopolnitev LN se nahaja na 

področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja srednje 
velika.

(2) Načrtovana stavba se uvršča med požarno zahtevne 
objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora 
izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s 
predpisi o študiji požarne varnosti. Kadar izdelava študije po-
žarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni 
požarne varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne var-
nosti, ki na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, 
povezane s/z:

– širjenjem požara na sosednje objekte,
– nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
– evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmi-

ranje,
– napravami za gašenje in dostopom gasilcev.
Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del 

projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Povzetek vsebine študije požarne varnosti oziroma zasnove 
požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne 
varnosti stavbe. Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna 
priloga dokazila o zanesljivosti objekta.

(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo za-
gotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovo-
dnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 
10 l/sekundo vode za gašenje.
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(4) Za spremembe in dopolnitve LN bodo požarni ukrepi 
opredeljeni v drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost objekta. 
Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru 
na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in 
izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.

(5) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh 
prometnih, manipulativnih in interventnih poti znotraj območja 
sprememb in dopolnitev LN. Kinematični elementi cestnega 
priključka morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot 
tudi komunalnemu 3-osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. 
Takšnim obremenitvam mora »slediti« tudi dimenzioniranje 
nosilne konstrukcije.«

7. člen
15. člen odloka se briše in zamenja z besedilom, ki se glasi:
»Možna je izgradnja v več etapah (posameznega ali dela 

objekta), ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa 
mora biti zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, 
komunalno in energetsko infrastrukturno ureditvijo in priključki 
ter zunanjimi ureditvami.«

8. člen
V 16. členu odloka se brišejo merila in pogoji za funkcio-

nalne enote F1, F2, F3, F4 in F5 ter se nadomestijo z besedi-
lom, ki se glasi:

»FUNKCIONALNA ENOTA – F1
Na območju funkcionalne enote F1, severozahodni del 

območja, v spremembah in dopolnitvah LN niso načrtovani 
objekti. Načrtovano je parkirišče za avtobuse in osebna vozila. 
Natančno število parkirnih mest se bo predvidelo v projektni 
dokumentaciji. Uvoz na parkirišče bo preko načrtovane interne 
industrijske ceste.

FUNKCIONALNA ENOTA – F2
Na območju funkcionalne enote F2 je načrtovan en objekt 

(številka 1).
Natančnejši tloris objekta se določi v projektni dokumen-

taciji, ob upoštevanju gradbene meje, gradbene linije in verti-
kalnih gabaritov. Maksimalni vertikalni gabarit objekta je P+1 
(pritličje, nadstropje). Objekt je lahko manjše ali večje tlorisne 
velikosti kot je prikazano v kartografskih prilogah, vendar v 
območju gradbene meje, lahko je samo pritličen.

Streha je lahko ravna ali v naklonih do 40°.
Dovoz do objekta je načrtovan z interne industrijske ceste 

z zahodne strani, kjer so načrtovana tudi parkirišča.
Vhod ali vhodi v objekt se natančneje določijo v projektni 

dokumentaciji.
FUNKCIONALNA ENOTA – F3
Načrtovan je en objekt (številka 2).
Natančnejši tloris objekta se določi v projektni dokumen-

taciji, ob upoštevanju gradbene meje, gradbene linije in verti-
kalnih gabaritov. Maksimalni vertikalni gabarit objekta je P+1 
(pritličje, nadstropje). Objekt je lahko manjše ali večje tlorisne 
velikosti kot je prikazano v kartografskih prilogah, vendar v 
območju gradbene meje, lahko je samo pritličen.

Streha je lahko ravna ali v naklonih do 40°.
Dovoz do objekta je načrtovan z interne industrijske ceste 

z zahodne strani, kjer so načrtovana tudi parkirišča, lokacija 
uvoza se natančneje določi v projektni dokumentaciji prav tako 
vhod ali vhodi v objekt.

FUNKCIONALNA ENOTA – F4
Načrtovan je en objekt (številka 3).
Natančnejši tloris objekta se določi v projektni dokumenta-

ciji, ob upoštevanju gradbene meje, gradbenih linij in vertikalnih 
gabaritov. Maksimalni vertikalni gabarit objekta je P+1 (pritličje, 
nadstropje). Objekt je lahko manjše ali večje tlorisne velikosti 
kot je prikazano v kartografskih prilogah, vendar v območju 
gradbene meje, lahko je samo pritličen. Objekt je lahko samo 
en, lahko sta tudi dva, vendar vse v območju gradbene meje.

Streha je lahko ravna ali v naklonih do 40°.
Dovoz do objekta je načrtovan z interne industrijske ceste 

z vzhodne strani, kjer so načrtovana tudi parkirišča ter z južne 

strani, kar se natančneje določi v projektni dokumentaciji, prav 
tako vhod ali vhodi v objekt.

FUNKCIONALNA ENOTA – F5
Načrtovana sta dva objekta (številka 4 in 5).
Natančnejši tloris objekta se določi v projektni dokumen-

taciji, ob upoštevanju gradbene meje, gradbene linije in verti-
kalnih gabaritov. Maksimalni vertikalni gabarit objekta je P+1 
(pritličje, nadstropje). Objekt je lahko manjše ali večje tlorisne 
velikosti kot je prikazano v kartografskih prilogah, vendar v 
območju gradbene meje, objekt je lahko samo pritličen. Objekt 
je lahko samo en, lahko sta dva, lahko se med seboj povežeta.

Streha je lahko ravna ali v naklonih do 40°.
Dovoz do objekta je načrtovan z interne industrijske ceste 

z zahodne strani ali z južne strani, kar se natančneje določi 
v projektni dokumentaciji, prav tako vhod ali vhodi v objekt.«

Na koncu 16. člena se doda novi odstavek z besedilom, 
ki se glasi:

»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
V skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, 

je dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih 
objektov:

Nezahtevni objekti:
– majhna stavba,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zidovi,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 

in daljinskega ogrevanja,
– samostojna parkirišča,
– objekt za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekt.
Enostavni objekti:
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (nad-

streški, senčnice),
– ograje,
– podporni zidovi,
– priključki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja,
– postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel ter pa-

nojev,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred 

naravnimi nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje stanja 
okolja in naravnih pojavov.«

9. člen
(vpogled sprememb in dopolnitev LN iz 1.a člena)

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so stalno 
na vpogled pri občinski upravi Mestne občine Slovenj Gradec, 
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja.

10. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 350-0013/2016
Slovenj Gradec, dne 2. februarja 2017

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

400. Sklep o postopku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 
individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim 
odstavkom 97. člena in 61. členom Zakona o prostorskem na-
črtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
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108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečišče-
no besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno 
besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slo-
venj Gradec sprejel

S K L E P
o postopku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o zazidalnem načrtu individualne 
zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)  

(Uradni list RS, št. 8/90)

I.
Namen sklepa in pravna podlaga

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave 
Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90).

Pravno podlago za izvedbo postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave 
Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90) predstavlja 
57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju v povezavi s tre-
tjim odstavkom 97. člena in 61. členom (ZPNačrt; Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 
– odl. US).

II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in 

dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave 
Šmartno – Krnice (SC 8)

Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem 
načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni 
list RS, št. 8/90) (v nadaljevanju: SD ZN). Zazidalni načrt pred-
videva gradnjo 22 individualnih hiš in pripadajočo komunalno 
infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija, elektrika, PTT itd.). 
V veliki meri je gradnja objektov že realizirana. Pet lastnikov pri 
umestitvi objektov na parcelo (v ZN so označeni s številkami 
4, 5, 12, 13 in 14) ni spoštovalo določil odloka in je objekte 
prestavilo. Gradnja objektov je tako neskladna z odlokom. S 
spremenjeno razmestitvijo objektov so pridobili večje uporabne 
površine na južno in zahodno stran, sam teren, ki ni prestrm pa 
jim je omogočil prestavitev objektov. Ker so spremembe izven 
dopustnih toleranc, ki jih predvideva omenjeni zazidalni načrt, 
je potrebno sprejeti spremembe in dopolnitve odloka, da bo na 
ta način pridobljena pravna podlaga za izdajo gradbenih do-
voljenj za legalizacijo stanovanjskih hiš, katerih lega omogoča 
funkcionalnejšo rabo prostora okrog objekta in s tem izboljšavo 
pogojev bivanja v takšnih objektih.

Parcele, ki bodo vključene v ureditveno območje spre-
memb in dopolnitev ZN so v privatni lasti.

S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg sprememb 
in dopolnitev ZN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih 
nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja 
predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-
-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sred-
stev za izvedbo naloge. Priprava sprememb in dopolnitev ZN 
bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNa-
črt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

III.
Območje sprememb in dopolnitev ZN

Območje sprememb in dopolnitev ZN obravnava grad-
bene parcele predvidenih objektov št. 4, 5, 12, 13, 14, del 15 
in del 16.

Območje sprememb in dopolnitev ZN se v fazi izdelave 
lahko spremeni.

IV.
Način pridobitve strokovnih rešitev

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN se upošteva stro-
kovna podlaga, ki jo je izdelalo podjetje KTNK arhitektura, urba-
nizem, oblikovanje, Andrej Kotnik s. p. iz Raven na Koroškem. 
Poleg te strokovne podlage se v možnem obsegu upoštevajo in 
uporabijo že izdelane strokovne podlage, v kolikor so ustrezno 
ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 
1990 do 1998 ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 
do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 93/99, popravek 23/00), Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine 
Slovenj Gradec v letu 2008 (Uradni list RS, št. 89/09), Sklepom 
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske 
dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih 
aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 72/12), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine 
Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v 
letu 2009 (Uradni list RS, št. 52/15), Ugotovitvenim sklepom o 
prenehanju uporabe prostorskih aktov v delu, ki se nanašajo 
na nadomeščanje kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 81/15) 
in veljavnimi predpisi za posamezna območja.

V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN se lah-
ko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz 
vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v spremembah in 
dopolnitvah ZN.

Za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN se uporabijo 
geodetske podlage, ki so bile podlaga za izdelavo strokovnih 
podlag.

V.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN

Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvi-
dena petnajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je petnajst 
dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in do-
polnitev ZN je predviden pol leta po začetku veljavnosti tega 
sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

VI.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje 

sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljub-

ljana
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za oko-

lje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana

– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pame-
če 177A, 2380 Slovenj Gradec

– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodar-
stvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premože-
njem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastruk-
ture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, 
Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-
na enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
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VII.
Financiranje priprave sprememb in dopolnitev ZN

Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financirajo lastniki 
zemljišč, ki so podali pobudo za izdelavo sprememb in dopolni-
tev ZN. Lastniki zemljišč krijejo tudi stroške strokovnih podlag, 
ki so potrebne za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.

VIII.
Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne 
veljati z dnem objave.

Št. 350-0001/2017
Slovenj Gradec, dne 30. januarja 2017

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec 

Andrej Čas l.r.

401. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 1.2)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem 
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 23. seji dne 1. 2. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 1.2)

1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na ze-
mljišču s parc. št. 1622/9 k.o. 846 – Gradišče (ID 6642068).

2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0002/2017
zveza spis št. 478-111/2016
Slovenj Gradec, dne 2. februarja 2017

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

TREBNJE

402. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za »Trgovski 
objekt«

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 – UPUDPP-A, 
109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) ter na podlagi 17. člena 
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.) 
je Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 6. 2. 2017 
sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za »Trgovski objekt«

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na območju priprave Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za »Trgovski objekt« (v nadaljevanju OPPN) 
je v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16), v 
nadaljevanju OPN.

(2) Območje, ki je predmet priprave OPPN se po OPN 
nahaja v dveh enotah urejanja. Manjši del območja OPPN se 
nahaja v enoti urejanja z oznako TRE-236 SS (m) in večji del 
območja OPPN v enoti urejanja z oznako TRE-02 BD (d).

(3) Po določilih OPN je EUP TRE-02 BD (d) namenjena 
površinam za trgovino in storitve, EUP TRE-236 SS (m) pa 
površinam za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.

(4) Pobudo za izdelavo OPPN je podalo podjetje AS 
TEPROM d.o.o., ki želi za namen razširitve obstoječih trgo-
vskih zmogljivosti zgraditi nov trgovski objekt na omenjenem 
območju urejanja.

(5) Območje, ki je predmet priprave OPPN bo tako v celoti 
namenjeno površinam za trgovino in storitve, ureditvi prometnih 
in zelenih površin ter infrastrukturni ureditvi.

(6) V OPPN se lahko vključi tudi druge potrebne spre-
membe zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov o 
urejanju prostora in graditvi v času od njegove uveljavitve ter 
zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge spremembe 
in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave 
osnutka prostorskega akta.

(7) Predmet priprave OPPN je tudi sprememba podrob-
nejše namenske rabe Občinskega prostorskega načrta Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16), na 
delu območja EUP z oznako TRE-236 SS (m), za kar je Občin-
ski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 6. 2. 2017 sprejel 
ugotovitveni sklep številka 3500-216/2016-2, da so izpolnjeni 
pogoji iz 56.a 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 – UPUDPP-A, 109/12, 
35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) glede spremembe podrobnejše 
namenske rabe OPN z OPPN brez poprejšnje spremembe OPN.

2. člen
(območje urejanja OPPN)

(1) Območje, ki je predmet priprave OPPN zajema zemlji-
šča s parcelnimi številkami 699, 700/1, 701/1, vse k.o. Trebnje 
(šifra k.o. 1422).

(2) Površina območja, ki je predmet priprave OPPN znaša 
8493 m2.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

Vezano na predpis o izdelavi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta se izdela besedilni in grafični del OPPN z 
vsemi pripadajočimi se prilogami.

4. člen
(postopek in roki priprave OPPN)

(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:

Nosilec Faza Roki

1. Izdelovalec Izdelava idejne zasnove 10

2. Izdelovalec Izdelava osnutka odloka OPPN, 
obveznih prilog

10

3. Občina Pridobivanje smernic in odločbe 
CPVO

40
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Nosilec Faza Roki

4. Izdelovalec Usklajevanje smernic in izdela-
va dopolnjenega osnutka

10

5. Občina  
in izdelovalec

Javna razgrnitev, javna  
obravnava (tudi OS)

40

6. Izdelovalec  
in občina

Priprava stališč do pripomb 10

7. Izdelovalec Izdelava predloga 10

8. Občina Pridobivanje mnenj 40

9. Izdelovalec Izdelava usklajenega predloga 
za sprejem

10

10. Občina Obravnava na OS in odborom 
– sprejem

(**)

11. Izdelovalec Izdelava končnega dokumenta 10

12. Občina Objava v Uradnem listu –
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborom.
(2) Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. V 

kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z 
določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, 
čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. 
Predvideni rok za sprejem akta je 10 mesecev od uvedbe v 
delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in 
dinamike sej občinskega sveta.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za 
načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji 
nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, 
Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda, ogrožena obmo-
čja),

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične 
ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred narav-
nimi nesrečami),

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sek-
tor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana (obramba),

– Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje 
(občinske ceste, javna razsvetljava, vodovod, hidrantno omrež-
je, kanalizacija, odvoz smeti),

– Elektro Ljubljana, DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 
8000 Novo mesto (elektroenergetsko omrežje),

– Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (razvoja 
gospodarstva, družbene javne infrastrukture),

– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 
Ljubljana.

Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 

8000 Novo mesto (telekomunikacije),
– Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij 

d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana (širokopasovno omrežje).
V postopek se po potrebi ali zaradi novih dejstev lahko 

vključijo dodatni nosilci urejanja prostora ali drugi vabljeni.
(2) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 

58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana, ki določi, ali je za predmetni OPPN potrebno 
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim 
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od 
podane vloge.

(4) V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja 
prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v 
skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer 
mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

(5) Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v za-
konsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja 
ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 
61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

6. člen
(obveznost financiranja)

Pripravljavec OPPN: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje.

Naročnik OPPN: AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 
1270 Litija.

Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
Izdelovalec: AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Li-

tija.

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Objavi se ga na spletni strani Občine 
Trebnje.

Št. 007-3/2017
Trebnje, dne 6. februarja 2017

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.
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POPRAVKI

403. Popravek Odloka o priznanjih Občine 
Ajdovščina

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) 
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina

V Odloku o priznanjih Občine Ajdovščina, objavljenem v 
Uradnem listu RS, št. 6/17, z dne 10. 2. 2017, se prvi odstavek 
4. člena popravi tako, da se pravilno glasi:

»(1) Častni občan Občine Ajdovščina je najvišje priznanje, 
ki se podeli posameznikom za izjemne in posebne zasluge, 
pomembne za ugled, pomen in razvoj občine Ajdovščina, za 
utrjevanje sožitja med ljudmi in narodi ali za razvoj države, vse 
v povezavi z občino Ajdovščina.«.

Prvi odstavek 5. člena se popravi tako, da se pravilno 
glasi:

»(1) Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina se podeli 
pravnim in fizičnim osebam za dolgoletno uspešno delovanje 
in posebne dosežke trajnejšega pomena, ki so pomembni za 
razvoj in življenje v občini Ajdovščina.«.

Prvi odstavek 6. člena se popravi tako, da se pravilno 
glasi:

»(1) Zlati znak Občine Ajdovščina se podeli pravnim in 
fizičnim osebam za prizadevanja in uspehe, ki so doseženi v 

krajšem obdobju in so pomembni za razvoj in življenje v občini 
Ajdovščina.«.

Prvi odstavek 7. člena se popravi tako, da se pravilno 
glasi:

»(1) Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina se za 
prispevek k razvoju in življenju v občini Ajdovščina podeli prav-
nim in fizičnim osebam ob jubilejih, dolgoletnemu uspešnemu 
delovanju, ter ob drugih slovesnejših priložnostih.«.

Prvi odstavek 9. člena se popravi tako, da se pravilno glasi:
»(1) Priznanje župana Občine Ajdovščina za izjemne do-

sežke, ki so pomembni za občino Ajdovščina, se podeli pravnim 
in fizičnim osebam za izjemne dosežke in uspehe na športnem, 
kulturnem, vzgojno izobraževalnem, gospodarskem ali drugem 
področju.«.

Prvi odstavek 10. člena se popravi tako, da se pravilno glasi:
»(1) Spominsko listino župana Občine Ajdovščina se 

podeli pomembnim osebnostim ob njihovem obisku v občini 
Ajdovščina.«.

12. člen se popravi tako, da se pravilno glasi:
»Predlog za podelitev priznanj lahko podajo pravne ali 

fizične osebe s sedežem ali stalnim bivališčem v občini Ajdo-
vščina, župan, člani občinskega sveta ter delovna telesa občin-
skega sveta. Predlog mora vsebovati: podatke o predlagatelju, 
podatke o predlaganem kandidatu, kandidatovo pisno soglasje, 
vrsto priznanja, za katero se predlog vlaga ter obrazložitev pre-
dloga. Če je vloga nepopolna, komisija pozove predlagatelja, 
da jo dopolni.«.

Št. 2/2017
Ljubljana, dne 16. februarja 2017

Uredništvo

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
356. Sklep o imenovanju predsednika Vrhovnega sodi-

šča Republike Slovenije 1151
357. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 1151
358. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Skla-

da za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nu-
klearne elektrarne Krško 1151

359. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju 
predsednika, podpredsednika, članov in namestni-
kov članov Preiskovalne komisije za ugotavljan-
je politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj 1152

VLADA
360. Uredba o sevalnih dejavnostih 1152
361. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 

2017 1169
362. Uredba o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi 

klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposa-
bljanja 1214

363. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organi-
zaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih 1220

MINISTRSTVA
364. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o 

uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov 1220
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365. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za prepre-
čevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice 1221

366. Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem 
označevanju živil, ki niso predpakirana 1221

367. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o označevanju in embalaži vina 1222

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
368. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za dolo-

čitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogra-
mov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih 
javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena 1223

OBČINE
BREŽICE

369. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 
v vrtcih Občine Brežice 1224

CELJE
370. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o rabi 

javnih površin 1224
371. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v lasti 

Mestne občine Celje v najem 1225
372. Sklep št. 1/17 o ukinitvi statusa javnega dobra 1233

DOL PRI LJUBLJANI
373. Sklep o izločitvi nepremičnine iz javnega dobra 1233

ILIRSKA BISTRICA
374. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 

dobra 1233
375. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 1234
376. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 1234
377. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 1234
378. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 1234
379. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 1234
380. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 1235
381. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 1235
382. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 1235

KAMNIK
383. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za tu-

rizem, šport in kulturo Kamnik« (uradno prečiščeno 
besedilo) 1235

384. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
leto 2017 1240

385. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 1240
388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ure-

ditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih 
površin na območju Občine Kamnik 1246

386. Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih pro-
gramov v Občini Kamnik 1243

387. Pravilnik o sofinanciranju obnove sakralnih objek-
tov v Občini Kamnik 1245

389. Pravilnik o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi 
na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik 1247

KIDRIČEVO
390. Koncesijski akt o izvedbi projekta »športno rekre-

acijski center – Gramoznica Pleterje« 1247

LJUBLJANA
391. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 1249
392. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu 262 Stegne 1264

METLIKA
393. Koncesijski akt za izvedbo projekta »Oskrba s 

toplotno energijo na območju dela Občine Metika« 1279
394. Koncesijski akt za izvedbo projekta pogodbenega 

zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom 
energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine 
Metlika 1287

MIREN - KOSTANJEVICA
395. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - 
Kostanjevica 1297

MURSKA SOBOTA
396. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrt-

cu v Mestni občini Murska Sobota 1297

PIRAN
397. Sklep o ukinitvi statura javnega dobra 1297

POSTOJNA
398. Sklep o začetku priprave sprememb in dopol-

nitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Postojna 1298

SLOVENJ GRADEC
399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o lokacijskem načrtu Industrijska cona »Pameče 
– Troblje enota Pi1B« 1299

400. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave 
Šmartno – Krnice (SC 8) 1301

401. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 1.2) 1303

TREBNJE
402. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za »Trgovski objekt« 1303

POPRAVKI
403. Popravek Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina 1305

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 8/17 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 341
Razpisi delovnih mest 375
Druge objave 379
Evidence sindikatov 388
Objave po Zakonu o medijih 389
Zavarovanja terjatev 392
Objave sodišč 393
Izvršbe 393
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 394
Oklici dedičem 396
Preklici 397
Zavarovalne police preklicujejo 397
Spričevala preklicujejo 397
Drugo preklicujejo 397

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
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