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DRŽAVNI ZBOR
1939.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Državnega zbora (PoDZ-1E)

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
Državnega zbora (PoDZ-1E)
1. člen
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07
– uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se v tretjem
odstavku 12. člena za besedilom »izvolitev podpredsednikov
državnega zbora« beseda »ter« nadomesti z vejico in besedilom »ustanovitev delovnih teles in določitev njihovih nalog,«.
2. člen
V petem odstavku 21. člena se besedilo »prve in četrte«
nadomesti z besedilom »prve, četrte in pete«, na koncu odstavka pa doda besedilo »Za zadeve iz prve alineje šestega
odstavka tega člena pošlje gradivo najkasneje do začetka seje
kolegija, za zadeve iz četrte alineje šestega odstavka tega
člena pa najkasneje dan pred sejo kolegija.«.
Sedma alineja šestega odstavka se črta.
Dosedanja osma alineja postane sedma alineja.
V desetem odstavku se za besedo »četrte« črtata vejica
in beseda »sedme«.
3. člen
V osmem odstavku 33. člena se v prvem stavku besedi
»v glasilu« nadomestita z besedilom »na spletnih straneh«.
4. člen
Na koncu četrtega odstavka 41. člena se pika nadomesti z
vejico in doda besedilo »ki v tem primeru pripravi predlog akta.«.
5. člen
V drugem odstavku 45. člena se črta besedilo »proračuna
in drugih«.
6. člen
Na koncu drugega odstavka 47. člena se doda besedilo
»Če predsednik delovnega telesa ni določil podpredsednika,
ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga
nadomešča najstarejši podpredsednik.«.
7. člen
Za drugim odstavkom 48. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Nujna seja mora biti izvedena v 14 dneh po sprejetju
sklepa oziroma vložitvi zahteve iz prejšnjega odstavka. Seja,
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sklicana na podlagi zahteve, se lahko izvede po poteku tega
roka, se prekine oziroma razprava ali odločanje o obravnavani
zadevi preloži samo s soglasjem vlagatelja zahteve.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen
Seja delovnega telesa se skliče v roku, ki omogoča obravnavo posamezne zadeve na že sklicani seji državnega zbora
v skladu z drugim odstavkom 61. člena tega poslovnika. Če
predsednik delovnega telesa seje ne skliče v tem roku, jo lahko
skliče predsednik državnega zbora. V tem primeru sejo vodi
najstarejši podpredsednik delovnega telesa.«.
9. člen
V 50. členu se črta besedilo »s programom dela državnega zbora,«.
10. člen
Drugi odstavek 52. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je pri obravnavi točke dnevnega reda na seji, ki
ni sklepčna, navzoča najmanj ena tretjina članov delovnega
telesa, lahko navzoči člani soglasno sklenejo, da se odločitve sprejmejo na korespondenčni seji. Predsednik delovnega
telesa nato skliče korespondenčno sejo in s sklicem pozove
člane delovnega telesa, da mu v določenem roku sporočijo
svojo opredelitev do predlogov, o katerih odloča delovno telo.
Če najmanj ena tretjina članov delovnega telesa nasprotuje
korespondenčni seji, se o teh predlogih odloča na prvi naslednji
seji delovnega telesa.«.
11. člen
V tretjem odstavku 59. člena se za besedo »zadevo«
dodata vejica in besedilo »katere predlagatelji so poslanci te
poslanske skupine«.
12. člen
V petem odstavku 64. člena se v drugem stavku beseda
»in« nadomesti z vejico, za besedama »59. člena« pa se doda
besedilo »ter prvega in drugega odstavka 224. člena«.
13. člen
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika (postopkovno vprašanje ali predlog), da predsedujoči besedo takoj,
ko jo zahteva. Govor tega poslanca ne sme trajati več kot tri
minute. O postopkovnem vprašanju ali predlogu ni razprave. O
uporabi poslovnika odloči predsedujoči, razen v primerih, ko po
tem poslovniku odločitev sprejme državni zbor.«.
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14. člen
Drugi odstavek 71. člena se črta.
15. člen
Za drugim odstavkom 73. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge
odločitev ali stališč, predsedujoči obravnavo te točke dnevnega
reda prekine. Obravnava te točke dnevnega reda se nadaljuje
po predložitvi potrebnih predlogov odločitev oziroma stališč.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
16. člen
Besedilo 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O glasovanjih, opravljenih z uporabo glasovalne naprave, se vodi računalniška evidenca.«.
17. člen
V prvem odstavku 94. člena se besedilo »(magnetofonski
zapis in magnetogram seje)« nadomesti z besedilom »(zvočni
zapis in njegov prepis)«.
V drugem odstavku se beseda »magnetogram« v različnih sklonih nadomesti z besedo »prepis« v ustreznem sklonu.
Tretji odstavek se črta.
18. člen
Drugi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava
državni zbor, se objavijo na spletnih straneh državnega zbora, razen v primerih, ko gradivo vsebuje tajne oziroma druge
podatke, ki so varovani na podlagi zakona oziroma drugega
predpisa.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
19. člen
V drugem odstavku 101. člena se za besedo »zakona«
doda besedilo »oziroma drugega predpisa«.
V šestem odstavku se črta besedilo »in avdio-video zapisi«.
20. člen
V drugem odstavku 102. člena se za besedama »delovnih
teles« črtata vejica in besedilo »glasilo državnega zbora«, besedi »računalniškem omrežju« pa se nadomestita z besedama
»informacijskem sistemu«.
V tretjem odstavku se besedi »računalniškega omrežja«
nadomestita z besedama »informacijskega sistema«.
21. člen
V prvem odstavku 104. člena se za besedo »zakona«
doda besedilo »oziroma drugega predpisa«.
22. člen
V prvem odstavku 105. člena se besedilo »magnetofonski zapisi in magnetogrami« nadomesti z besedilom »zvočni
zapisi in njihov prepis«, za besedilom »sej državnega zbora in
njegovih delovnih teles« pa se črtata vejica in besedilo »avdio-video zapisi sej«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zvočni zapisi sej se hranijo najmanj štiri leta. O
arhiviranju in rokih hranjenja gradiva in zvočnih zapisov izda
natančnejša navodila generalni sekretar.«.
23. člen
V 107. členu se za besedo »ter« doda besedo »potrjuje«.
24. člen
V prvem odstavku 114. člena se beseda »pošlje« nadomesti z besedo »predloži«.
V drugem odstavku se beseda »posredovanju« nadomesti z besedo »predložitvi«.
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25. člen
V tretjem odstavku 115. člena se za sedmo alinejo dodata
novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– podatek o zunanjem strokovnjaku oziroma pravni osebi, ki je sodelovala pri pripravi predloga zakona (osebno ime in
naziv fizične osebe ali firma in naslov pravne osebe),
– znesek plačila, ki ga je oseba iz prejšnje alineje v ta
namen prejela,«.
Dosedanja osma alineja postane deseta alineja.
V četrtem odstavku se za besedo »šeste« beseda »in«
nadomesti z vejico, za besedo »sedme« pa se dodata vejica in
besedilo »osme in devete«.
26. člen
Na koncu 115.a člena se doda besedilo »Za datum vložitve predloga zakona v državni zbor se šteje datum, ko je bil
predlog zakona predložen, v primeru dopolnitve iz drugega
stavka tega člena pa datum, ko je bil predlog zakona dopolnjen
v skladu s pozivom predsednika državnega zbora.«.
27. člen
Tretji odstavek 116. člena se črta.
28. člen
V tretjem odstavku 117. člena se beseda »enako« nadomesti z besedo »isto«.
29. člen
Na koncu 127. člena se doda besedilo »O predlogih zakonov, za katere matično delovno telo ni sklenilo, da se na njihovi
podlagi pripravi dopolnjen predlog zakona, državni zbor odloči
v skladu z drugim odstavkom 134. člena tega poslovnika.«.
30. člen
V drugem odstavku 128. člena se za besedilom »Matično
delovno telo lahko« doda besedilo »po opravljeni razpravi«.
31. člen
Na koncu prvega odstavka 129. člena se doda besedilo »Kadar so predlagatelji zakona poslanci iste poslanske
skupine, lahko amandmaje k predlogu zakona vloži tudi poslanska skupina, katere člani so poslanci, ki so predlagatelji
zakona.«.
32. člen
V tretjem odstavku 131. člena se besedilo »razpravlja in
glasuje skupaj« nadomesti z besedilom »razpravlja skupaj in
glasuje zaporedoma«.
33. člen
Tretji odstavek 133. člena se črta.
34. člen
V drugem odstavku 134. člena se tretji stavek spremeni
tako, da se glasi: »Če predlog ni sprejet, predlog zakona matično delovno telo ponovno obravnava.«.
35. člen
Na koncu drugega odstavka 135. člena se doda besedilo
»Omejitev ne velja za amandmaje, ki se vlagajo k prehodnim
in končnim določbam predloga zakona.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »Če je seja
sklicana v skladu z 58. členom tega poslovnika, se amandmaji
k predlogu zakona, ki se obravnava po rednem ali skrajšanem
postopku, lahko vlagajo do začetka obravnave predloga zakona.«.
Na koncu petega odstavka se doda besedilo »Glede
ugotovitve predsedujočega o brezpredmetnosti amandmajev
zaradi sprejetega oziroma nesprejetega amandmaja velja šesti
odstavek 131. člena tega poslovnika.«.
Sedmi odstavek se črta.
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36. člen
Za drugim odstavkom 138. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
državni zbor takoj preide na glasovanje o zakonu, če se upravičeni predlagatelji amandmajev iz tretjega odstavka 140. člena
tega poslovnika na poziv predsedujočega seje odpovedo vložitvi amandmajev.«.
37. člen
Prvi odstavek 140. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V tretji obravnavi državni zbor opravi razpravo o posameznih členih predloga zakona, h katerim so vloženi amandmaji, ter glasuje o amandmajih in predlogu zakona.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »Omejitev
ne velja za amandmaje, ki se vlagajo k prehodnim in končnim
določbam predloga zakona.«.
38. člen
V naslovu podpoglavja e) se črtata besedi »in soglasje«.
39. člen
V prvem odstavku 151. člena se besedi »avtentično razlago« nadomestita z besedilom »sprejem avtentične razlage«, na
koncu odstavka pa se doda besedilo »Če matično delovno telo
predlaga, da sprejem avtentične razlage zakona ni potreben,
državni zbor opravi obravnavo na podlagi drugega odstavka
134. člena tega poslovnika.«.
40. člen
V četrtem odstavku 153. člena se črta besedilo »v elektronski obliki«.
41. člen
Za 154.s členom se dodata naslov novega podpoglavja
k) in nov 154.š člen, ki se glasita:
»k) Obravnava predloga kandidature za člana Evropske komisije, člana Evropskega računskega sodišča in člana
Upravnega odbora Evropske investicijske banke
154.š člen
(1) Vlada predloži državnemu zboru predlog kandidature
za člana Evropske komisije, člana Evropskega računskega
sodišča in člana Upravnega odbora Evropske investicijske
banke (v nadaljnjem besedilu: kandidat) v roku, ki omogoča
pravočasen odziv na obvestilo pristojnih institucij EU. Predlog kandidature mora vsebovati podatke iz drugega odstavka
225. člena tega poslovnika in obrazložitev.
(2) Kandidat se predstavi pristojnemu odboru, določenemu glede na njegove naloge iz 154.b člena tega poslovnika, in
odgovarja na vprašanja njegovih članov.
(3) Predsednik pristojnega odbora takoj po predstavitvi
kandidata pošlje predsedniku državnega zbora in vladi mnenje
o predstavitvi kandidata z obrazložitvijo.«.
42. člen
V tretjem odstavku 161. člena se besedilo »o posameznem delu« nadomesti z besedilom »o posameznem podprogramu pri določenih neposrednih uporabnikih iz«.
V četrtem odstavku se besedilo »posameznem delu«
nadomesti z besedilom »posameznem podprogramu pri določenih neposrednih uporabnikih iz«.
43. člen
V šestem odstavku 166. člena se besedi »isti eni« nadomestita z besedama »na isti«.
44. člen
V prvem odstavku 167. člena se beseda »dokončnim«
nadomesti z besedo »revizijskim«.
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45. člen
Prvi odstavek 169.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predlog akta vsebuje naslov, besedilo akta, obrazložitev in navedbo, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in delovnih teles.«.
46. člen
Za petim odstavkom 173. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Predlog za začetek postopka za spremembo ustave
predsednik državnega zbora pošlje tudi vladi, če ta ni predlagateljica. Vlada lahko nanj poda mnenje.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
47. člen
V tretjem odstavku 178. člena se pred besedo »večino«
doda beseda »dvotretjinsko«, beseda »vseh« pa se nadomesti
z besedo »navzočih«.
48. člen
Na koncu prvega odstavka 199. člena se doda besedilo
»Kandidata za podpredsednika državnega zbora iz opozicijske
poslanske skupine predlaga poslanska skupina, katere član
je. Kandidaturi za predsednika in podpredsednika državnega
zbora mora biti priložena pisna privolitev kandidata.«.
49. člen
V prvem odstavku 207. člena se za besedo »razprave«
doda besedilo »in obrazložitve glasu«.
50. člen
V 212. členu se za besedama »o dovoljenju« črtata vejica
in besedilo »da se sodnik pripre,«.
51. člen
V drugem odstavku 215. člena se beseda »kolegij« nadomesti z besedilom »predsednik državnega zbora«.
52. člen
V prvem odstavku 217. člena se besedilo »in vladi ter
zahteva od pristojnega delovnega telesa in vlade, da pošljejo
državnemu zboru mnenje« nadomesti z besedilom »ter v mnenje vladi in pristojnemu delovnemu telesu«.
53. člen
Na koncu prvega odstavka 223. člena se doda besedilo
»Državni zbor o predlogu sklepa odloči po postopku, določenem v desetem odstavku 64. člena tega poslovnika.«.
V tretjem odstavku se črta zadnji stavek.
54. člen
Besedilo 224. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če predsednik republike na lastno pobudo pošlje državnemu zboru mnenje, ki se ne nanaša na zadevo, ki je predložena
državnemu zboru v obravnavo, predsednik državnega zbora uvrsti
mnenje na dnevni red naslednje seje državnega zbora.
(2) Če predsednik republike sporoči državnemu zboru,
da bi želel neposredno na seji državnega zbora obrazložiti
mnenja in stališča do posameznih vprašanj, se njegov nastop
na seji državnega zbora uvrsti na dnevni red naslednje seje
državnega zbora.
(3) Državni zbor o mnenju iz prvega odstavka in o obrazložitvi mnenja ali stališča iz drugega odstavka ne razpravlja
in ne glasuje.«.
55. člen
V tretjem odstavku 233. člena se črta drugi stavek.
56. člen
Za tretjim odstavkom 241. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
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»(4) Predsednik vlade ali minister ali generalni sekretar
vlade morajo svojo odsotnost pri obravnavi poslanskih vprašanj na seji državnega zbora najaviti najkasneje pet dni pred
začetkom seje državnega zbora.«.
57. člen
V drugem odstavku 242. člena se beseda »dan« nadomesti z besedama »tri dni«.
58. člen
V drugem odstavku 246. člena se za besedo »razprave«
doda besedilo »in obrazložitve glasu«.
59. člen
Za prvim odstavkom 272. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poročilo varuha človekovih pravic predsednik državnega zbora pošlje tudi vladi, ki lahko nanj poda mnenje.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
60. člen
V drugem odstavku 283. člena se pred besedo »nedeljo«
doda besedilo »soboto,«.
KONČNA DOLOČBA
61. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/17-18/9
Ljubljana, dne 12. julija 2017
EPA 2019-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

VLADA
1940.

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 v letu 2018

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in
27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020 v letu 2018
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa izvajanje ukrepa dobrobit živali v letu
2018 (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ) iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015
o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
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št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. decembra 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa
C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP
2014–2020 je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in spletni strani Programa razvoja
podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se za ukrep DŽ določajo pristojni organi,
namen podpore, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev,
pogoji za izplačilo sredstev in finančne določbe za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje
2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU)
št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim
reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU)
št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5.
2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave
ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5.
2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008
in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju
od Uredbe (EU) 1307/2013 Evropskega parlamenta 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 nadaljnjem besedilu:
Uredba 1307/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. fe-
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bruarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU)
št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega
in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil
in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila,
podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L
št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 807/2014 glede predhodnih določb o programih
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne
8. 8. 2015, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str.
18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov
razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe
(UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 808/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str.
69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2017/807 z dne 11. maja 2017 o odstopanju od Izvedbene
uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev
zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega
roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali
povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega
plačila v letu 2017 (UL L št. 121 z dne 12. 5. 2017, str. 35).
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. plemenska svinja je samica prašiča, ki je najmanj
enkrat prasila;
2. plemenska svinja v laktaciji je svinja od prasitve do
odstavitve;
3. plemenska mladica je samica prašiča, ki je težja od 50
kg in še ni prasila;
4. sesni pujski so prašiči od rojstva do odstavitve;
5. tekači so prašiči od odstavitve do vključno desetega
tedna starosti oziroma do telesne mase 30 kg;
6. pitanci (vključno s prašiči, namenjenimi razmnoževanju) so prašiči od desetega tedna starosti do zakola oziroma
spolne zrelosti;
7. gospodarstvo je lokacija, kjer se redijo živali, v skladu s
predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo prašičev, goveda
in drobnice; na kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več
gospodarstev;
8. G-MID je identifikacijska številka gospodarstva v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo prašičev,
goveda in drobnice; če je na kmetijskem gospodarstvu več
gospodarstev, ima vsako od njih svojo številko G-MID;
9. če se za izvajanje te uredbe uporabljajo predpisi, v
katerih je uporabljen izraz dobro počutje živali, se šteje, da ima
ta izraz enak pomen kot izraz dobrobit živali;

Št.

38 / 14. 7. 2017 /

Stran

5423

10. neovirana talna površina je površina tal, ki jo živali
neovirano uporabljajo za hojo in ležanje;
11. izpust je ograjena površina ob hlevu, namenjena gibanju živali na prostem; izpust mora biti urejen tako, da je preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske
ali podzemne vode ali okolje;
12. zaprto gnezdo je prostor za sesne pujske v prasitvenem boksu z dodatnim virom ogrevanja in pokrovom, ki ima rob
ali zavesice, da se v gnezdu zadrži toplota;
13. največje dovoljeno število živali je število prašičev
posamezne kategorije, pri katerem je na gospodarstvu izpolnjena zahteva iz druge alineje 1. točke, 3. točke ali prve alineje
4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe;
14. koprološka analiza je parazitološka preiskava iztrebkov (blata) živali, s katero se ugotavlja prisotnost jajčec notranjih zajedavcev oziroma njihovih invazijskih ličink;
15. krave molznice so krave, ki se v obdobju paše iz prve
alineje drugega odstavka 21. člena te uredbe molzejo;
16. drobnica so ovce in koze v skladu s predpisom, ki
ureja identifikacijo in registracijo drobnice.
3. člen
(pristojni organi in Odbor za spremljanje)
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 iz točke a) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz točke b) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
(3) Certifikacijski organ iz točke c) drugega odstavka
65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za
finance.
(4) Odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe
1303/2013/EU je Odbor za spremljanje PRP 2014–2020.
4. člen
(operacije)

in

Ukrep DŽ se izvaja v okviru treh operacij, in sicer za:
1. prašiče (v nadaljnjem besedilu: operacija DŽ – prašiči),
2. govedo (v nadaljnjem besedilu: operacija DŽ – govedo)

3. drobnico (v nadaljnjem besedilu: operacija DŽ – drobnica).
II. VSEBINA UKREPA
1. Splošno
5. člen
(namen ukrepa)
Namen ukrepa DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo
zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno
skladnost, in običajno rejsko prakso, opredeljeno za te zahteve
v točki 8.2.12.3.1.10. PRP 2014–2020.
6. člen
(upravičenec)
(1) Upravičenec do plačil iz ukrepa DŽ (v nadaljnjem
besedilu: upravičenec) je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:
– je aktivni kmet,
– se vključi v eno ali več operacij ukrepa DŽ in
– izpolnjuje pogoje iz te uredbe.
(2) Za aktivnega kmeta iz prve alineje prejšnjega odstavka
se šteje nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izvaja kmetijsko
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dejavnost iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, pri
čemer se za določitev aktivnega kmeta uporabljajo tudi naslednje določbe:
1. nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je za preteklo
leto prejel več kot 5.000 eurov neposrednih plačil in v skladu
s prvim pododstavkom drugega odstavka 9. člena Uredbe
1307/2013/EU upravlja letališča, železniške storitve, vodne
objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča, ni upravičen do plačila za ukrep DŽ, razen če
dokaže, da:
– izpolnjuje pogoj iz točke a) tretjega pododstavka drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU,
– njegov letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja
najmanj tretjino njegovih skupnih prihodkov vseh dejavnosti,
prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so taki dokazi
na voljo, ali
– je v Poslovnem registru Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu:
AJPES) kot njegova glavna dejavnost opredeljena ena izmed
dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe;
2. kot dokazilo se upoštevajo:
– za prvo alinejo prejšnje točke: izkaz poslovnega izida iz
letnega poročila oziroma iz revidiranega letnega poročila, izdani računi in druge knjigovodske listine za ugotavljanje prihodka
iz nekmetijske dejavnosti v zadnjem obračunskem letu,
– za drugo alinejo prejšnje točke: izkaz poslovnega izida
iz letnega poročila oziroma iz revidiranega letnega poročila,
izdani računi in druge knjigovodske evidence za ugotavljanje
skupnega letnega prihodka in prihodka iz kmetijske dejavnosti
v zadnjem obračunskem letu,
– za tretjo alinejo prejšnje točke: izjava nosilca, da je ena
izmed dejavnosti iz priloge 1 te uredbe vpisana kot glavna
dejavnost v Poslovnem registru AJPES;
3. prihodki iz kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti ter
skupni prihodki iz 1. točke tega odstavka se določijo v skladu z
11. členom Uredbe 639/2014/EU. Znesek neposrednih plačil za
preteklo leto iz napovednega stavka 1. točke tega odstavka in
znesek neposrednih plačil iz prve alineje 1. točke tega odstavka
se določita v skladu z 12. členom Uredbe 639/2014/EU;
4. za letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča iz
1. točke tega odstavka se v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, uporabljajo naslednje klasifikacije:
– letališča: 51.100 Potniški zračni promet, 51.210 Tovorni
zračni promet, 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v
zračnem prometu,
– železniške storitve: 49.100 Železniški potniški promet,
49.200 Železniški tovorni promet,
– vodni objekti: 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
– nepremičninske storitve: 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami,
– športna in rekreacijska igrišča, 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.
7. člen
(vlaganje zahtevka)
(1) Ukrep DŽ je enoletni ukrep. Za ukrep DŽ se zahtevki
vložijo ločeno za posamezno operacijo v skladu s predpisom,
ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018. Zahtevki so sestavni del zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike za leto 2018.
(2) Zahtevek za operacijo DŽ – govedo in zahtevek za
operacijo DŽ – drobnica se vlagata za kmetijsko gospodarstvo.
Zahtevek za operacijo DŽ – prašiči pa se v primeru, da je na
kmetijskem gospodarstvu več gospodarstev, vloži za vsako
posamezno gospodarstvo, za katero se uveljavlja operacija
DŽ – prašiči.
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8. člen
(usposabljanje)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva iz 6. člena te uredbe, njegov namestnik ali član kmetije oziroma oseba, ki je
zaposlena na kmetijskem gospodarstvu, mora najpozneje do
15. decembra 2018 opraviti usposabljanje s področja ukrepa
DŽ, ki obsega najmanj štiri pedagoške ure in ga izvede izvajalec usposabljanja v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe
prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.
(2) Agencija za namen upravnega pregleda izpolnjevanja
zahteve glede usposabljanja iz tega člena, ki se izvaja v skladu
s postopkom, določenim s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2018, 15. januarja 2019 iz evidence o
izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja
podeželja iz zakona, ki ureja kmetijstvo, za zadevno kmetijsko
gospodarstvo prevzame številko KMG-MID in število opravljenih ur usposabljanja.
9. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz te uredbe, hraniti še najmanj pet
let od dneva pridobitve sredstev.
(2) Pri preverjanju izvajanja ukrepa DŽ mora upravičenec
omogočiti dostop do dokumentacije, povezane s tem ukrepom,
ter pregled izvajanja tega ukrepa na kraju samem agenciji,
ministrstvu in drugim nadzornim organom. Če tega ne stori,
se to šteje kot kršitev izpolnjevanja vseh pogojev za zadevno
operacijo iz te uredbe, zato se za tekoče leto plačilo za zadevno
operacijo v celoti zavrne.
(3) Upravičenec mora v skladu z drugim odstavkom
13. člena Uredbe 808/2014/EU izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti o aktivnostih in viru sofinanciranja. Te zahteve so opredeljene tudi v navodilih za informiranje
in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz
PRP 2014–2020, objavljenih na spletni strani Programa razvoja
podeželja.
2. Operacija DŽ – prašiči
10. člen
(vstopni pogoji)
(1) Upravičenec mora imeti za gospodarstvo, na katerem uveljavlja operacijo DŽ – prašiči, najpozneje en dan pred
začetkom trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe izdelan in
v Centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš)
vnesen program dobrobiti živali (v nadaljnjem besedilu: program DŽ) v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja
in svetovanja iz PRP 2014–2020.
(2) Na dan izdelave programa DŽ mora upravičenec na
posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja operacijo DŽ
– prašiči, rediti:
– 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic,
če uveljavlja zahteve iz 12. člena te uredbe, ki se nanašajo na
plemenske mladice, plemenske svinje ali tekače;
– 50 ali več tekačev, če uveljavlja zahteve iz 12. člena te
uredbe, ki se nanašajo na tekače, in vstopni pogoj iz prejšnje
alineje ni izpolnjen;
– 50 ali več prašičev pitancev, če uveljavlja zahteve iz
12. člena te uredbe, ki se nanašajo na prašiče pitance.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za
gospodarstvo ne izdela nov program DŽ, če ima upravičenec
že izdelan program DŽ ali opravljen pregled gospodarstva ali
posodobljen program DŽ na podlagi predpisa, ki ureja ukrep
DŽ iz PRP 2014–2020 za leto 2017. V tem primeru mora imeti
upravičenec opravljen pregled gospodarstva ali izdelano posodobitev programa DŽ, in sicer:
– če v letu 2018 v primerjavi s programom DŽ iz leta 2017
na gospodarstvu ni sprememb glede izpolnjevanja zahtev iz
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12. člena te uredbe, je vstopni pogoj iz prvega odstavka tega
člena izpolnjen, če je v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe
prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, opravljen
pregled gospodarstva in so v CRPš za leto 2018 vneseni enaki
podatki kot za leto 2017;
– če so v letu 2018 v primerjavi s programom DŽ iz leta
2017 na gospodarstvu nastale spremembe glede izpolnjevanja zahtev iz 12. člena te uredbe, je vstopni pogoj iz prvega
odstavka tega člena izpolnjen, če je v skladu s predpisom, ki
ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020,
opravljena posodobitev programa DŽ in so podatki iz posodobljenega programa DŽ vneseni v CRPš.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPš ter posodobitev
programa DŽ in vnos podatkov v CRPš iz prejšnjega odstavka
opravljeni najpozneje do 26. februarja 2018.
11. člen
(trajanje obveznosti)
Upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz operacije DŽ
– prašiči od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.
12. člen
(nabor mogočih zahtev)
(1) Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – prašiči mora
upravičenec na posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja operacijo DŽ – prašiči, izpolnjevati najmanj eno izmed
naslednjih zahtev:
1. za plemenske svinje in plemenske mladice:
– zahtevo za skupinsko rejo z izpustom,
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali,
– zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme ali
krme z visokim deležem vlaknine;
2. za plemenske svinje:
– zahtevo za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih
pujskov,
– zahtevo za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega
spola z uporabo anestezije oziroma analgezije;
3. za tekače: zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno
s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali;
4. za pitance:
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali,
– zahtevo za skupinsko rejo z izpustom.
(2) Upravičenec mora na celotnem gospodarstvu izpolnjevati izbrano zahtevo iz prejšnjega odstavka pri vseh prašičih
posamezne kategorije, na katero se nanaša izbrana zahteva.
13. člen
(pogoji za izpolnjevanje posamezne zahteve)
(1) Za izpolnjevanje posamezne zahteve iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni pogoji iz tega
člena.
(2) Pri zahtevi za skupinsko rejo z izpustom mora biti
plemenskim svinjam in plemenskim mladicam zagotovljena
možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina
izpusta mora biti najmanj 1,3 m2 na žival, za štiri živali ali manj
pa najmanj 6 m2 in z minimalno dolžino krajše stranice izpusta
2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se njegova površina
računa glede na število živali, ki so v njem istočasno. Pri izmeničnem izpustu mora upravičenec voditi dnevnik ali urnik
izpustov iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, za vse skupine živali, pri čemer skupina živali pomeni živali, ki so v izpustu
istočasno. Vsaka skupina mora biti v izpustu najmanj dvakrat
tedensko, vsakič najmanj po dve uri. Boksi, iz katerih se živali
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izpustijo, morajo biti označeni tako, da je mogoče spremljati,
katere živali so v izpustu istočasno.
(3) Pri zahtevi za 10 % večjo neovirano talno površino
na žival v skupinskih boksih glede na predpisano mora biti za
plemenske svinje in plemenske mladice v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na žival glede na površino,
določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, kar pomeni:
– površina skupinskega boksa za pet živali ali manj mora
biti najmanj 1,98 m2 na plemensko mladico in 2,73 m2 na plemensko svinjo;
– površina skupinskega boksa za 6–39 živali mora biti
najmanj 1,80 m2 na plemensko mladico in 2,48 m2 na plemensko svinjo;
– površina skupinskega boksa za 40 živali ali več mora
biti najmanj 1,62 m2 na plemensko mladico in 2,23 m2 na plemensko svinjo;
– najmanjša površina polnih tal v skupinskem boksu mora
biti 1,05 m2 na plemensko mladico in 1,43 m2 na plemensko
svinjo, največ 15 % te površine je lahko drenažnih odprtin.
(4) Pri zahtevi za dodatno ponudbo voluminozne krme
ali krme z visokim deležem vlaknine je treba pri krmljenju plemenskih svinj in plemenskih mladic v skupinski reji v čakališču
zaradi izboljšanja občutka sitosti, preprečevanja stereotipij,
boljše prebave in konsistence blata ter omogočanja dodatne
zaposlitve in s tem ugodnega učinka na zmanjšanje napadalnega vedenja med svinjami v skupini osnovnemu obroku, ki
pokriva potrebe po hranilih:
– dodajati voluminozno krmo ali
– uporabljati krmno mešanico, ki vsebuje najmanj 8 %
vlaknine v suhi snovi, kar mora biti razvidno iz deklaracije ali
izdelane analize krme.
(5) Kot voluminozna krma iz prejšnjega odstavka se štejejo: slama, seno (mrva), sveža trava, detelja, lucerna, travno-deteljna mešanica, okopavine, silaže in druga voluminozna krma
iz 6. točke dela C priloge Uredbe Komisije (EU) št. 68/2013 z
dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (UL L št. 29
z dne 30. 1. 2013, str. 1). Voluminozna krma se lahko poklada
v korito, na tla v boksu ali v jasli različnih izvedb.
(6) Upravičenec, ki izpolnjuje zahtevo iz četrtega odstavka
tega člena, mora imeti izdelano recepturo za krmni obrok, ki je
del programa DŽ.
(7) Pri zahtevi za zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in sesnih pujskov mora biti v prasitvenem boksu
nameščeno zaprto gnezdo za sesne pujske. Površina gnezda
mora biti najmanj 0,60 m2, višina pa najmanj 45 cm. Vir toplote
je lahko infrardeča žarnica, druge vrste sevalo ali različne
oblike talnega ogrevanja. Zagotovljeno mora biti uravnavanje
temperature.
(8) Pri zahtevi za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije morajo
biti na gospodarstvu vsi sesni pujski moškega spola do vključno
sedmega dne starosti kirurško kastrirani z uporabo anestezije
oziroma analgezije. Posegi morajo biti vpisani v dnevnik veterinarskih posegov.
(9) Pri zahtevi za 10 % večjo neovirano talno površino
na žival v skupinskih boksih glede na predpisano za tekače in
pitance mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja
talna površina na žival glede na površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, in sicer za vsakega tekača
oziroma pitanca:
– do vključno 10 kg: 0,17 m2;
– nad 10 do vključno 20 kg: 0,22 m2;
– nad 20 do vključno 30 kg: 0,33 m2;
– nad 30 do vključno 50 kg: 0,44 m2;
– nad 50 do vključno 85 kg: 0,61 m2;
– nad 85 do vključno 110 kg: 0,72 m2;
– nad 110 kg: 1,10 m2.
(10) Pri zahtevi za skupinsko rejo z izpustom mora biti
prašičem pitancem zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj
0,55 m2 na pitanca, dolžina krajše stranice izpusta pa mora biti

Stran

5426 /

Št.

38 / 14. 7. 2017

najmanj 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se njegova
površina računa glede na število živali, ki so v njem istočasno.
Pri izmeničnem izpustu mora upravičenec voditi dnevnik ali
urnik izpustov iz priloge 2 te uredbe za vse skupine živali, pri
čemer skupina živali pomeni živali, ki so v izpustu istočasno.
Vsaka skupina mora biti v izpustu najmanj dvakrat tedensko,
vsakič najmanj po dve uri. Boksi, iz katerih se živali izpustijo,
morajo biti označeni tako, da je mogoče spremljati, katere živali
so v izpustu istočasno.
14. člen
(sporočanje staleža)
Upravičenec mora med trajanjem obveznosti iz 11. člena
te uredbe v CRPš sporočati podatke o staležu prašičev na
svojem kmetijskem gospodarstvu za vsako posamezno gospodarstvo, ne glede na to, ali za to gospodarstvo uveljavlja
operacijo DŽ – prašiči ali ne. Podatke o staležu prašičev na prvi
dan v mesecu sporoča najpozneje do sedmega dne v mesecu
za tekoči mesec v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in
registracijo prašičev.
15. člen
(plačilo)
(1) Plačilo se dodeli za povprečno število prašičev med
trajanjem obveznosti iz 11. člena te uredbe, izraženo v glavah
velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ), za tiste kategorije
prašičev, za katere upravičenec uveljavlja zahteve na posameznem gospodarstvu. Povprečno število prašičev se izračuna iz
prijavljenih podatkov o številu prašičev posamezne kategorije
v CRPš za posamezno gospodarstvo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri razliki med številom prašičev, prijavljenim v CRPš na posamezen presečni
datum, in številom prašičev, ugotovljenim s pregledom na kraju
samem, izračuna povprečno število prašičev na podlagi ugotovljenega števila prašičev, pri čemer se upošteva 18. člen te
uredbe glede ugotovitev kontrolorja ter 19. člen te uredbe glede
zmanjšanja plačil in izključitev.
(3) Upravičenec je upravičen do plačila, če povprečno
število prašičev iz prvega ali drugega odstavka tega člena na
posameznem gospodarstvu ni nižje od vstopnega pogoja, določenega v drugem odstavku 10. člena te uredbe.
(4) Če upravičenec uveljavlja zahteve iz druge alineje
1. točke, 3. točke ali prve alineje 4. točke prvega odstavka
12. člena te uredbe, je do plačila za te zahteve upravičen le, če
število prašičev posamezne kategorije na nobenega od datumov, na katere prijavlja stalež iz prejšnjega člena, ne preseže
največjega dovoljenega števila živali, ki je bilo za posamezno
zahtevo opredeljeno v programu DŽ in vneseno v CRPš. Tudi
število prašičev, ugotovljeno s pregledom na kraju samem, ne
sme preseči največjega dovoljenega števila živali.
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(5) Če se med trajanjem obveznosti iz 11. člena te uredbe na gospodarstvu poveča število prašičev zaradi razširitve
oziroma dograditve hlevskih zmogljivosti in se s tem preseže največje dovoljeno število živali na gospodarstvu, mora
upravičenec agenciji poslati pisno izjavo izvajalca svetovanja
iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz
PRP 2014–2020, ki potrjuje, da je z razširitvijo zmogljivosti
zagotovljeno izpolnjevanje zahteve iz druge alineje 1. točke,
3. točke ali prve alineje 4. točke prvega odstavka 12. člena te
uredbe tudi za povečano število prašičev na gospodarstvu.
Upravičenec mora agenciji izjavo poslati po povečanju staleža
in pred naslednjim presečnim datumom za sporočanje staleža
iz prejšnjega člena.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri povečanju
števila prašičev iz prejšnjega odstavka za izračun povprečnega
števila prašičev upoštevajo podatki o staležu iz CRPš in največje dovoljeno število živali, določeno v programu DŽ. Iz CRPš
se upoštevajo vsi podatki o staležu prašičev do datuma, ko
je bila agencija v skladu s prejšnjim odstavkom obveščena o
povečanju števila prašičev. Po tem datumu se za vsak presečni
datum iz prejšnjega člena, ko je prijavljeno število prašičev
večje od največjega dovoljenega števila živali, določenega
v programu DŽ, upošteva največje dovoljeno število živali iz
programa DŽ, če pa je prijavljeno število prašičev manjše od
največjega dovoljenega števila živali iz programa DŽ, se upošteva prijavljeno število prašičev.
(7) Za preračun števila prašičev v GVŽ se v skladu s
prilogo II Uredbe 808/2014/EU upoštevajo naslednji koeficienti:
– plemenske svinje in plemenske mladice, težje od 50 kg:
0,5;
– drugi prašiči: 0,3.
(8) Skupna višina plačila za DŽ – prašiči je vsota zneskov
za posamezne zahteve iz 16. člena te uredbe, za katere je
upravičenec vložil zahtevek in za katere izpolnjuje pogoje iz
13. člena te uredbe.
(9) Upravičenec mora sporočati stalež prašičev v skladu
s prejšnjim členom tudi po nastanku višje sile ali izjemnih okoliščin iz 33. člena te uredbe.
(10) V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, katerih posledica je zmanjšanje staleža prašičev, se za obračun plačila
upošteva povprečno število prašičev, izračunano iz podatkov
o sporočenem staležu prašičev iz prejšnjega člena za celotno
trajanje obveznosti, čeprav je povprečno število prašičev nižje
od vstopnega pogoja, določenega v drugem odstavku 10. člena
te uredbe.
(11) V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, ki vplivajo
na izpolnitev posamezne zahteve za operacijo DŽ – prašiči, ne
vplivajo pa na stalež prašičev, se plačilo obračuna le za obdobje, v katerem je bila posamezna zahteva ustrezno izpolnjena
v skladu z 12. in 13. členom te uredbe. Za izračun plačila se
uporabi naslednja formula:

(12) Okrajšavi iz prejšnjega odstavka pomenita:
– GVŽP: povprečno število prašičev, izraženo v GVŽ,
– VS: višjo silo ali izjemne okoliščine.
(13) V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, ki vplivajo
na stalež in izpolnitev posamezne zahteve za operacijo DŽ
– prašiči, se za obračun plačila upošteva povprečno število
prašičev, izračunano iz podatkov o sporočenem staležu prašičev iz prejšnjega člena za obdobje do nastanka dogodka
višje sile ali izjemnih okoliščin in za obdobje po prenehanju
višje sile ali izjemnih okoliščin. Za izračun plačila se uporabi
naslednja formula:
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(14) Okrajšave iz prejšnjega odstavka pomenijo:
– GVŽP1: povprečno število prašičev do nastanka višje
sile ali izjemnih okoliščin, izraženo v GVŽ,
– GVŽP2: povprečno število prašičev po prenehanju višje
sile ali izjemnih okoliščin, izraženo v GVŽ,
– VS: višjo silo ali izjemne okoliščine.
16. člen
(višina plačila za posamezno zahtevo)
Višina plačila za izvajanje posamezne zahteve za operacijo DŽ – prašiči letno znaša:
1. za plemenske svinje in mladice:
– zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 61,77 eura/GVŽ,
– zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali: 129,62 eura/GVŽ,
– zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme ali
krme z visokim deležem vlaknine: 48,30 eura/GVŽ;
2. za plemenske svinje:
– zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih
pujskov: 25,64 eura/GVŽ,
– zahteva za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega
spola z uporabo anestezije oziroma analgezije: 17,10 eura/GVŽ;
3. za tekače: zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno s
predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 eura/GVŽ;
4. za pitance:
– zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 eura/GVŽ,
– zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 33,83 eura/GVŽ.
17. člen
(pregled na kraju samem)
(1) Pri pregledu na kraju samem, ki se opravi v skladu s
postopkom, določenim s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2018, kontrolor preverja izpolnjevanje
zahtev za operacijo DŽ – prašiči in stalež prašičev. Za ta namen
mu mora upravičenec na preverjanem gospodarstvu zagotoviti
vso dokumentacijo za to gospodarstvo.
(2) Kontrolor na kraju samem na dan pregleda preveri
število prašičev po posameznih kategorijah iz 12. člena te
uredbe. Na gospodarstvu, za katero upravičenec uveljavlja
operacijo DŽ – prašiči, kontrolor preveri, ali je zadnji podatek o
staležu prašičev, ki ga je upravičenec prijavil v CRPš, ustrezen,
pri tem pa upošteva dokumentacijo (dobavnica, račun, spremni
list ipd.) in Register prašičev na gospodarstvu.
(3) Pri pregledu izpolnjevanja posameznih zahtev iz prve
in druge alineje 1. točke, 3. točke ter prve in druge alineje
4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe kontrolor upošteva število živali, ki glede na normative iz 13. člena te uredbe
ustreza ugotovljeni površini boksa oziroma izpusta.
18. člen
(preveritev sporočanja staleža)
(1) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je število
prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu manjše od
števila prašičev, prijavljenega v CRPš na presečni datum, ter
prijavljeno in ugotovljeno število prašičev posamezne kategorije ne presega največjega dovoljenega števila živali za
izpolnjevanje posameznih zahtev iz druge alineje 1. točke,
3. točke in prve alineje 4. točke prvega odstavka 12. člena
te uredbe, ki jih je upravičenec prijavil na zahtevku, se pri
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izračunu povprečnega števila prašičev upošteva ugotovljeno
število prašičev.
(2) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da
je število prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu
večje od števila, prijavljenega v CRPš na presečni datum,
ter prijavljeno in ugotovljeno število prašičev posamezne kategorije ne presega največjega dovoljenega števila živali za
izpolnjevanje posameznih zahtev iz druge alineje 1. točke,
3. točke in prve alineje 4. točke prvega odstavka 12. člena
te uredbe, ki jih je upravičenec prijavil na zahtevku, se pri
izračunu povprečnega števila prašičev upošteva prijavljeno
število prašičev v CRPš.
(3) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega
člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je število prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu večje od števila
prašičev, prijavljenega v CRPš na presečni datum, ter da ugotovljeno število prašičev posamezne kategorije presega največje
dovoljeno število živali za izpolnjevanje posameznih zahtev iz
druge alineje 1. točke, 3. točke in prve alineje 4. točke prvega
odstavka 12. člena te uredbe, ki jih je upravičenec prijavil na
zahtevku, se zahtevek za to zahtevo zavrne.
(4) Če kontrolor iz razpoložljive dokumentacije in registra
prašičev na gospodarstvu pri ugotavljanju števila prašičev iz
prvega, drugega in prejšnjega odstavka tega člena ugotovi
obstoj prašičev na posamezen presečni datum, vendar jim ne
more določiti kategorije, se ti prašiči ne upoštevajo pri izračunu
povprečnega števila prašičev iz 15. člena te uredbe.
(5) Ugotovitve kontrolorja glede staleža, ki niso opredeljene v tem členu, se obravnavajo v skladu z 19. členom te
uredbe.
19. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)
(1) Zmanjšanja plačil in izključitve za operacijo DŽ – prašiči se izvedejo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2018, predpisom, ki ureja navzkrižno
skladnost, in v skladu z določbami tega člena.
(2) Če je prijavljeno število prašičev v CRPš večje od
števila prašičev na gospodarstvu, ugotovljenega s pregledom
iz 17. člena te uredbe, ter če ni preseženo največje dovoljeno
število živali iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se za zmanjšanje plačil in izključitve smiselno uporablja 31. člen Uredbe
640/2014/EU. Če pa je z upravnim pregledom ali pregledom
na kraju samem ugotovljeno, da je največje dovoljeno število
živali iz tretjega odstavka prejšnjega člena na kateri koli presečni datum iz 14. člena te uredbe preseženo, se zahtevek za
to zahtevo zavrne.
(3) Če upravičenec na enega ali več presečnih datumov
ne prijavi staleža prašičev v CRPš v skladu s 14. členom te
uredbe, se mu za izračun povprečnega števila prašičev iz
prvega odstavka 15. člena te uredbe upoštevajo le prijavljeni
podatki o številu prašičev. Če upravičenec na en presečni datum ne prijavi staleža, se mu plačilo za celotno operacijo zniža
za 15 %. Če staleža ne prijavi na dva presečna datuma, se mu
plačilo za celotno operacijo zniža za 30 %. Če staleža ne prijavi
več kakor dvakrat, se plačilo za celotno operacijo zavrne.
(4) Če upravičenec za zahteve iz tretjega, četrtega, sedmega, osmega in devetega odstavka 13. člena te uredbe na
enem od gospodarstev ne izpolnjuje predpisanih zahtev ravnanja iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, za zahtevo
iz tretjega, četrtega, sedmega, osmega in devetega odstavka
13. člena te uredbe, se mu zahtevek za to zahtevo zavrne na
vseh gospodarstvih, na katerih jo uveljavlja, pri vseh drugih
zahtevah, ki jih uveljavlja, pa se uporabita zmanjšanje in izklju-
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čitev plačil zaradi neizpolnjevanja zahtev iz predpisa, ki ureja
navzkrižno skladnost.
(5) Zmanjšanja plačil in izključitve zaradi kršitev pogojev
za posamezne zahteve iz 13. člena te uredbe ter zmanjšanja
plačil in izključitve zaradi kršitev obveznosti iz 8. in 9. člena te
uredbe so opredeljeni v Katalogu zmanjšanj plačil in izključitev
iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
3. Operacija DŽ – govedo
20. člen
(vstopni pogoj)
(1) Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za operacijo DŽ – govedo rediti najmanj tako število goveda kot ustreza
2 GVŽ goveda, za katero bo izvajal pašo iz prvega odstavka
21. člena te uredbe.
(2) Za preračun števila goveda v GVŽ se v skladu s prilogo II Uredbe 808/2014/EU upoštevajo naslednji koeficienti:
– govedo, mlajše od šestih mesecev: 0,4;
– govedo od šestega meseca do dveh let: 0,6;
– govedo, starejše od dveh let: 1,0.
21. člen
(zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve)
(1) Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – govedo mora
upravičenec izvajati pašo goveda. Paša goveda se lahko izvaja
na kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva nosilca, na
kmetijskem gospodarstvu – planina (v nadaljnjem besedilu:
KMG – planina) ali kmetijskem gospodarstvu – skupni pašnik
(v nadaljnjem besedilu: KMG – skupni pašnik).
(2) Pri izvajanju zahteve iz prejšnjega odstavka morajo
biti za govedo, za katero upravičenec uveljavlja operacijo DŽ –
govedo, izpolnjeni naslednji pogoji:
– govedo se mora pasti neprekinjeno najmanj 120 dni
(v nadaljnjem besedilu: obdobje paše za govedo) v času od
1. aprila 2018 do 15. novembra 2018;
– govedo lahko prenočuje v hlevu;
– krave molznice se morajo dnevno pasti vsaj v času med
obema molžama;
– zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na
podlagi predhodne koprološke analize;
– voditi je treba dnevnik paše na obrazcu iz priloge 4, ki
je sestavni del te uredbe.
(3) Začetka obdobja paše za govedo ni mogoče uveljavljati pred datumom vnosa zahtevka iz 7. člena te uredbe.
(4) Koprološka analiza iz četrte alineje drugega odstavka
tega člena in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprološke
analize morata biti opravljena pred začetkom paše v letu vlaganja zahtevka. Za koprološko analizo se vzame najmanj en
skupni vzorec blata za vsakih 20 govedi, ločeno za govedo,
starejše od 6 mesecev, in ločeno za teleta. Tretiranje živali proti
notranjim zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja, kar
mora biti razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Krave,
katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretirajo v
času presušitve. Upravičenec mora imeti dokazila o opravljenih
koproloških analizah.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se za datum
začetka paše, ki se pri pregledu na kraju samem upošteva za
preverjanje pravočasnosti izvedbe koprološke analize in tretiranja živali, šteje datum začetka paše iz dnevnika paše iz priloge
4 te uredbe, ki pa ne sme biti pred datumom vnosa zahtevka
iz 7. člena te uredbe.
(6) Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka tega člena
se obdobje paše za govedo za posamezne živali lahko prekine
zaradi telitve, bolezni ali poškodbe in izjemnih vremenskih
razmer. Če ta prekinitev ne traja skupno več kot deset dni, prekinitve ni treba sporočiti agenciji, temveč se trajanje in razlog
za prekinitev navedeta le v dnevniku paše.
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(7) Če upravičenec za posamezno žival ali več živali ne
zagotovi celotnega obdobja paše za govedo iz prve alineje
drugega odstavka tega člena, mora v primeru:
– višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe;
– prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka
za posamezno govedo, daljše kot deset dni, v sedmih dneh po
tem obdobju izvesti umik zahtevka v skladu s predpisom, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018;
– pogina živali ali če žival zapusti kmetijsko gospodarstvo
zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše
za govedo v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu:
CRG), sporočiti premik, ki se v skladu s predpisom, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018, šteje kot pisni
umik zahtevka za posamezno žival.
(8) Če v obdobju paše za govedo poteka paša na KMG
– planina ali KMG – skupni pašnik ali gre žival na sejem ali
razstavo ali se živali premakne na pašo na drugo gospodarstvo
znotraj kmetijskega gospodarstva in se premik živali sporoči v
skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi,
se ta premik šteje kot izpolnjevanje obdobja paše za govedo.
(9) Upravičenec mora najpozneje en dan pred vnosom
zahtevka iz prvega odstavka 7. člena te uredbe urediti stanje
v CRG.
(10) Pri izvajanju paše je treba upoštevati, da:
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do
30. junija na grafični enoti rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) ali delu GERK-a znotraj
ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov,
določenih v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe;
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena od
15. junija do 15. septembra na GERK-u ali delu GERK-a znotraj
ekološko pomembnega območja traviščnih habitatov metuljev
iz priloge 5 te uredbe;
– je paša iz prvega odstavka tega člena prepovedana
na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega
območja, kjer je paša prepovedana, iz priloge 5 te uredbe.
(11) Ne glede na prejšnji odstavek je paša za operacijo
DŽ – govedo dovoljena na celotnem GERK-u, če je del tega
GERK-a znotraj enega izmed ekološko pomembnih območij iz
prejšnjega odstavka manjši od 10 arov.
22. člen
(plačilo)
(1) Plačilo se dodeli za naslednje kategorije goveda:
– govedo, mlajše od šestih mesecev;
– govedo od šestega meseca do dveh let;
– govedo, starejše od dveh let.
(2) Za določitev kategorij goveda iz prejšnjega odstavka
agencija prevzame starost posamezne živali, ki jo je upravičenec navedel na zahtevku za operacijo DŽ – govedo, iz CRG v
skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
za leto 2018.
(3) Plačilo se dodeli za najmanj 2 GVŽ.
23. člen
(višina plačila)
Višina plačila za izvajanje zahteve za operacijo DŽ – govedo letno znaša 53,40 eura/GVŽ.
24. člen
(grafične evidence)
(1) Za namen izvajanja operacije DŽ – govedo iz te uredbe se v digitalni grafični obliki uporabljajo:
1. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena do 30. junija, iz priloge 5 te uredbe;
2. evidenca ekološko pomembnih območij traviščnih habitatov metuljev, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena od 15. junija
do 15. septembra, iz priloge 5 te uredbe;
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3. evidenca ekološko pomembnih območij, kjer je za
ukrep DŽ paša prepovedana, iz priloge 5 te uredbe.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka izdela in ministrstvu
pošlje Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
(3) Vpogled v evidence iz prvega odstavka tega člena je
mogoč na spletni strani ministrstva.
25. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)
Zmanjšanja plačil in izključitve za operacijo DŽ – govedo
se izvedejo v skladu z 31. členom Uredbe 640/2014/EU, v
skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
za leto 2018, predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost, in v
skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz priloge 3
te uredbe.
4. Operacija DŽ – drobnica
26. člen
(vstopni pogoj)
(1) Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za operacijo DŽ – drobnica rediti najmanj tako število drobnice, za katero
bo izvajal pašo iz prvega odstavka 27. člena te uredbe, kot
ustreza 2 GVŽ drobnice.
(2) Za preračun števila drobnice v GVŽ se v skladu s
prilogo II Uredbe 808/2014/EU upoštevajo naslednji koeficienti:
– ovni, starejši od enega leta, in ovce, ki so starejše od
enega leta oziroma so že jagnjile: 0,15,
– kozli, starejši od enega leta, in koze, ki so starejše od
enega leta oziroma so že jarile: 0,15.
27. člen
(zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve)
(1) Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – drobnica mora
upravičenec izvajati pašo drobnice. Paša drobnice se lahko izvaja na kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva nosilca,
na KMG – planina ali KMG – skupni pašnik.
(2) Pri izvajanju zahteve iz prejšnjega odstavka morajo
biti za drobnico, za katero upravičenec uveljavlja operacijo DŽ
– drobnica, izpolnjeni naslednji pogoji:
– drobnica se mora pasti neprekinjeno najmanj 210 dni
(v nadaljnjem besedilu: obdobje paše za drobnico) v času od
15. marca 2018 do 30. novembra 2018;
– drobnica lahko prenočuje v hlevu;
– zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na
podlagi predhodne koprološke analize;
– voditi je treba dnevnik paše na obrazcu iz priloge 4 te
uredbe;
– ažurno je treba voditi register drobnice na gospodarstvu
(v nadaljnjem besedilu: RDG) v skladu s predpisom, ki ureja
identifikacijo in registracijo drobnice.
(3) Začetka obdobja paše za drobnico ni mogoče uveljavljati pred datumom vnosa zahtevka iz 7. člena te uredbe.
(4) Za vse živali, za katere upravičenec uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, mora biti znan podatek
o mesecu in letu rojstva. Za živali, ki so prišle na kmetijsko
gospodarstvo z drugega kmetijskega gospodarstva, mora biti
podatek o mesecu in letu njihovega rojstva izkazan v pisni
obliki (zapisan v RDG ali drugem dokumentu, ki spremlja žival
pri premiku).
(5) Koprološka analiza iz tretje alineje drugega odstavka
tega člena in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprološke
analize morata biti opravljena pred začetkom paše v letu vlaganja zahtevka. Za koprološko analizo se vzame najmanj en
skupni vzorec blata za vsakih 100 živali. Tretiranje živali proti
notranjim zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja, kar
mora biti razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Ovce in
koze, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko
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tretirajo v času presušitve. Upravičenec mora imeti dokazila o
opravljenih koproloških analizah.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena se za datum
začetka paše, ki se pri pregledu na kraju samem upošteva
za preverjanje pravočasnosti izvedbe koprološke analize in
tretiranja živali, šteje datum začetka paše iz dnevnika paše iz
priloge 4 te uredbe.
(7) Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka tega člena se obdobje paše za drobnico za posamezne živali lahko
prekine zaradi jagnjitev oziroma jaritev, bolezni ali poškodbe in
izjemnih vremenskih razmer. Če ta prekinitev ne traja skupno
več kot deset dni, prekinitve ni treba sporočiti agenciji, temveč
se trajanje in razlog za prekinitev navedeta le v dnevniku paše.
(8) Če upravičenec za vse živali ali določeno število živali,
za katere uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, ne
zagotovi celotnega obdobja paše za drobnico iz prve alineje
drugega odstavka tega člena, mora v primeru:
– višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe;
– prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka
za eno ali več živali, daljše kot deset dni, po tem obdobju v
sedmih dneh izvesti umik zahtevka za te živali v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018;
– v primeru pogina živali ali če določeno število živali
zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v
zakol pred izpolnitvijo obdobja paše za drobnico, izvesti umik
zahtevka v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018.
(9) Če v obdobju paše poteka paša na KMG – planina
ali KMG – skupni pašnik ali gre žival na sejem ali razstavo ali
se živali premakne na pašo na drugo gospodarstvo znotraj
kmetijskega gospodarstva in se premik živali sporoči v skladu
s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo drobnice, se ta
premik šteje kot izpolnjevanje obdobja paše za drobnico.
(10) Pri izvajanju paše je treba upoštevati, da:
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do
30. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov iz priloge
5 te uredbe;
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena od
15. junija do 15. septembra na GERK-u ali delu GERK-a znotraj
ekološko pomembnega območja traviščnih habitatov metuljev
iz priloge 5 te uredbe;
– je paša iz prvega odstavka tega člena prepovedana
na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega
območja, kjer je paša prepovedana, iz priloge 5 te uredbe.
(11) Ne glede na prejšnji odstavek je paša za operacijo
DŽ – drobnica dovoljena na celotnem GERK-u, če je del tega
GERK-a znotraj enega izmed ekološko pomembnih območij iz
prejšnjega odstavka manjši od 10 arov.
28. člen
(plačilo)
(1) Plačilo se dodeli za:
– ovne, starejše od enega leta, in ovce, ki so starejše od
enega leta oziroma so že jagnjile,
– kozle, starejše od enega leta, in koze, ki so starejše od
enega leta oziroma so že jarile.
(2) Plačilo se dodeli za najmanj 2 GVŽ.
29. člen
(višina plačila)
Višina plačila za izvajanje zahteve za operacijo DŽ – drobnica letno znaša 27,60 eura/GVŽ.
30. člen
(upravni pregled)
(1) Pri upravnem pregledu se skupno število drobnice,
navedeno na zahtevku, preveri glede na podatek o staležu
drobnice na kmetijskem gospodarstvu, ki ga ima upravičenec
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vpisanega v Centralnem registru drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD), v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in
registracijo drobnice.
(2) Če je skupno število drobnice na zahtevku večje od
števila živali, prijavljenega v CRD, mora biti na zahtevku navedeno tudi število drobnice, ki je na kmetijsko gospodarstvo
prišla od vključno 2. februarja 2018 do datuma vnosa zahtevka,
in številke spremnih listov za to drobnico.
(3) Če je skupno število drobnice na zahtevku večje od
vsote števila živali, prijavljenega v CRD, in števila živali s spremnim listom, predstavlja vsota števila živali, prijavljenih v CRD,
in števila živali s spremnim listom največje dovoljeno prijavljeno
število drobnice.
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iz uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2018, in priloži ustrezna dokazila.
(2) Če med trajanjem obveznosti za operacijo DŽ – prašiči
višja sila ali izjemne okoliščine, ki jih je upravičenec v skladu s
prejšnjim odstavkom sporočil agenciji, prenehajo, mora upravičenec v 15 delovnih dneh od njihovega prenehanja agenciji
pisno sporočiti datum prenehanja višje sile ali izjemnih okoliščin. Od dneva prenehanja višje sile ali izjemnih okoliščin mora
upravičenec ponovno izpolnjevati vse zahteve, ki jih je uveljavljal na zahtevku za operacijo DŽ – prašiči iz 7. člena te uredbe.
IV. FINANČNE DOLOČBE

31. člen

34. člen

(grafične evidence)

(razpoložljiva sredstva)

Za namen izvajanja operacije DŽ – drobnica iz te uredbe
se v digitalni grafični obliki uporabljajo grafične evidence iz
24. člena te uredbe.

(1) Za ukrep DŽ v letu 2018 je namenjenih do
7.000.000 eurov.
(2) Plačila iz ukrepa DŽ se v celoti izvedejo po 1. marcu
2019.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa DŽ za leto 2018 se zagotovijo v letu 2019 iz proračuna Republike Slovenije v višini
25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja v višini 75 odstotkov.
(4) Če v letu 2018 vsota odobrenih zahtevkov za ukrep
DŽ preseže višino sredstev iz prvega odstavka tega člena, se
plačilo iz 16., 23. in 29. člena te uredbe znotraj posamezne
zahteve za leto 2018 sorazmerno zniža.

32. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)
Zmanjšanja plačil in izključitve za operacijo DŽ – drobnica se izvedejo v skladu z 31. členom Uredbe 640/2014/EU, v
skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
za leto 2018, predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost, in v
skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz priloge 3
te uredbe.
III. VIŠJA SILA
33. člen
(sporočanje višje sile in izjemnih okoliščin)
(1) Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, določenih
v prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe, upravičenec ne more
izpolniti svojih obveznosti v zvezi s posameznimi zahtevami
iz 12., 21. in 27. člena te uredbe, za katere je vložil zahtevek,
obdrži pravico do sorazmernega dela plačila iz 16., 23. in
29. člena te uredbe v skladu z drugim in četrtim pododstavkom
prvega odstavka 4. člena Uredbe 640/2014/EU, če v skladu s
predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2018, v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori, primere
višje sile ali izjemnih okoliščin pisno sporoči agenciji na obrazcu

V. KONČNA DOLOČBA
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-24/2017
Ljubljana, dne 13. julija 2017
EVA 2017-2330-0001
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Priloga 1: Seznam kmetijskih dejavnosti iz 6. člena te uredbe
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Priloga 1:
Seznam kmetijskih dejavnosti iz 6. člena te uredbe
Šifra dejavnosti

Naziv dejavnosti

01.110
01.120
01.130
01.140
01.150
01.160
01.190
01.210
01.220
01.230
01.240
01.250
01.260
01.270
01.280
01.290
01.300
01.410
01.420
01.430
01.440
01.450
01.460
01.470
01.490
01.500
01.610
01.620
01.630
01.640

Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
Pridelovanje riža
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
Pridelovanje sladkornega trsa
Pridelovanje tobaka
Pridelovanje rastlin za vlakna
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
Vinogradništvo
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
Gojenje citrusov
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
Pridelovanje oljnih sadežev
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
Gojenje drugih trajnih nasadov
Razmnoževanje rastlin
Prireja mleka
Druga govedoreja
Konjereja
Reja kamel
Reja drobnice
Prašičereja
Reja perutnine
Reja drugih živali
Mešano kmetijstvo
Storitve za rastlinsko pridelavo
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Priprava pridelkov
Obdelava

Stran

5431

Priloga 2: Dnevnik izpustov

Stran
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Št.
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Priloga 2
Dnevnik izpustov
Datum

Čas izpusta

Trajanje izpusta

Oznaka
boksa/boksov*

Število prašičev
v skupini**

Čas izpusta

Trajanje izpusta

Oznaka
boksa/boksov*

Število prašičev
v skupini**

Urnik izpustov
Dan v tednu
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja
*

Boksi, iz katerih se prašiči izpustijo v izpust, morajo biti označeni tako, da je mogoče spremljati,
katere živali so istočasno v izpustu.
** Število prašičev v skupini je število živali, ki so istočasno v izpustu.

Kršitev zahteve
ni

izplačilo
se
zmanjša za 20 %

ni izplačila

Zmanjšanje
plačila ob tretji
ponovitvi
iste
kršitve

Št.

Usposabljanje v obsegu najmanj štiri usposabljanje
pedagoške ure letno
opravljeno
Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2014 naprej.

Zahteva

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

Uradni list Republike Slovenije

Zmanjšanje
plačila ob prvi
kršitvi

Pri ugotovljeni kršitvi zahteve iz 8. člena te uredbe se plačilo zmanjša, kakor je navedeno spodaj.
Zmanjšanje
plačila ob prvi
ponovitvi
iste
kršitve
izplačilo
se
zmanjša za 20 %

Če je v tekočem letu v okviru posamezne zahteve v operaciji DŽ – prašiči ugotovljenih več kršitev, se za to zahtevo uporabi najvišja stopnja zmanjšanja
plačila.
Če je v tekočem letu v okviru operacije DŽ – govedo ugotovljenih več kršitev, se za to operacijo uporabi najvišja stopnja zmanjšanja plačila.
Če je v tekočem letu v okviru operacije DŽ – drobnica ugotovljenih več kršitev, se za to operacijo uporabi najvišja stopnja zmanjšanja plačila.
Če je v tekočem letu v okviru ukrepa DŽ ugotovljenih več kršitev, za katera se uporabi zmanjšanje na ravni celotnega ukrepa DŽ, se uporabi najvišja
stopnja zmanjšanja plačila.
Če je v okviru ukrepa DŽ ugotovljenih več kršitev, ki predvidevajo zmanjšanje plačila tako na ravni operacije DŽ – prašiči, operacije DŽ – govedo ali
operacije DŽ – drobnica kot na ravni celotnega ukrepa DŽ, se zmanjšanje plačila najprej opravi na ravni posamezne operacije, nato pa na preostanku
plačila celotnega ukrepa DŽ.
Upravičenec do plačila za ukrep DŽ mora omogočiti dostop do dokumentacije, povezane s tem ukrepom, ter pregled izvajanja ukrepa na kraju samem
agenciji, ministrstvu in drugim nadzornim organom. Če tega ne stori, se to šteje kot kršitev izpolnjevanja vseh pogojev za zadevno operacijo iz te uredbe,
zato se za tekoče leto plačilo za zadevno operacijo v celoti zavrne.

Kršitve zahtev in obveznosti iz 8., 9., 13., 21. in 27. člena te uredbe:

6.

5.

2.
3.
4.

1.

Splošno:

Katalog zmanjšanj plačil in izključitev

Priloga 3

Priloga 3: Katalog zmanjšanj plačil in izključitev
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izplačilo
se
zmanjša za 1 %

izplačilo
se
zmanjša za 2 %

Zahteva

skupinska reja z izpustom

Kategorija
živali

Plemenske
svinje
in
mladice

zahteva ni izpolnjena

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 25 %

zmanjšanje plačila
za 25 %

zmanjšanje plačila
za 10 %

ni izplačila

Zmanjšanje
plačila ob prvi
ponovitvi
iste
kršitve

zmanjšanje plačila
za 40 %

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 30 %

ni izplačila

Zmanjšanje
plačila ob drugi
ponovitvi
iste
kršitve

ni izplačila

ni
izplačila
+
izključitev
v
naslednjem letu

ni izplačila

Zmanjšanje
plačila ob tretji
ponovitvi
iste
kršitve
ni
izplačila
+
izključitev
v
naslednjem letu

Zmanjšanje
plačila ob tretji in
nadaljnjih
ponovitvah iste
kršitve
izplačilo
se
zmanjša za 2 %

38 / 14. 7. 2017

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 10 %

ni izplačila

Kršitev zahteve

minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je do
vključno 10 % manjša od
zahtevane
minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je več
kot 10 % manjša od
zahtevane
boksi, iz katerih se živali
izpustijo v izpust, niso
označeni tako, da je
mogoče
spremljati,

Zmanjšanje
plačila ob prvi
kršitvi

Pri ugotovljenih kršitvah pogojev za zahteve, ki so opredeljeni v 13. členu te uredbe, se plačilo zmanjša, kakor je navedeno spodaj.

izplačilo
se
zmanjša za 1 %

Zmanjšanje
plačila ob drugi
ponovitvi
iste
kršitve

Št.

Informiranje in obveščanje javnosti o informiranje
in
aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP obveščanje javnosti nista
2014–2020
izvedena
Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2014 naprej.

Kršitev zahteve

Zmanjšanje
plačila ob prvi
ponovitvi
iste
kršitve

5434 /

Zahteva

Zmanjšanje
plačila ob prvi
kršitvi

Pri ugotovljeni kršitvi obveznosti iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe se plačilo zmanjša, kakor je navedeno spodaj.

Stran
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Pitanci

zahteva ni izpolnjena

kirurška
pujskov

zahteva ni izpolnjena

zahteva ni izpolnjena

10 % večja neovirana talna
površina

skupinska reja z izpustom

zahteva ni izpolnjena

10 % večja neovirana talna
površina

sesnih

zahteva ni izpolnjena

zagotovitev toplotnega ugodja

kastracija

zahteva ni izpolnjena

dodatna
ponudba
voluminozne krme ali krme z
visokim deležem vlaknine

vodi

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 25 %

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 40 %

ni izplačila

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 30 %

ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu
ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu
ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu
ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu
ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu
ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu
ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu

ni izplačila

ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu
ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu

ni izplačila

+
v

+
v

+
v

+
v

+
v

+
v

+
v

+
v

+
v

Št.

Tekači

Plemenske
svinje

zahteva ni izpolnjena

10 % večja neovirana talna
površina

ne

zmanjšanje plačila
za 25 %

se

dnevnik
ažurno

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 10 %

zmanjšanje plačila
za 10 %

dnevnik se ne vodi ali
urnik ni izdelan

katere živali so istočasno
v izpustu
do vključno 10 % manjša
površina na žival od
zahtevane
več kot 10 % manjša
površina na žival od
zahtevane
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5435

dnevnik se
ažurno
Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2014 naprej.

ne

vodi

zmanjšanje plačila
za 25 %

zmanjšanje plačila
za 10 %
ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 25 %

zmanjšanje plačila
za 10 %
ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 25 %

zmanjšanje plačila
za 25 %

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 40 %

ni izplačila

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 30 %

zmanjšanje plačila
za 40 %

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 30 %
ni
izplačila
+
izključitev
v
naslednjem letu

ni izplačila

ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu
ni
izplačila
izključitev
naslednjem letu

ni izplačila

+
v

+
v

ni izplačila

ni izplačila

Št.

ni izplačila

zmanjšanje plačila
za 10 %

zmanjšanje plačila
za 10 %

5436 /

dnevnik se ne vodi ali
urnik ni izdelan

minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je do
vključno 10 % manjša od
zahtevane
minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je več
kot 10 % manjša od
zahtevane
boksi, iz katerih se živali
izpustijo v izpust, niso
označeni tako, da je
mogoče
spremljati,
katere živali so istočasno
v izpustu
do vključno 10 % manjša
površina na žival od
zahtevane
več kot 10 % manjša
površina na žival od
zahtevane

Stran
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koprološka analiza za
govedo, starejše od 6
mesecev, ni izdelana ali
ni izdelana za vse živali
koprološka analiza za
teleta ni izdelana ali ni
izdelana za vse živali
koprološka analiza za
govedo, starejše od 6
mesecev, ni izdelana v
roku
koprološka analiza za
teleta ni izdelana v roku
tretiranje
goveda,
starejšega
od
6
mesecev, na podlagi
rezultatov
koprološke
analize ni izvedeno ali ni
izvedeno za vse živali
tretiranje telet na podlagi
rezultatov
koprološke
analize ni izvedeno ali ni
izvedeno za vse živali
tretiranje
goveda,
starejšega
od
6
mesecev, ni izvedeno v
roku

Kršitev zahteve

zmanjšanje plačila
za 40 %

zmanjšanje plačila
za 30 %

zmanjšanje plačila
za 15 %

zmanjšanje plačila
za 15 %

zmanjšanje plačila
za 10 %

zmanjšanje plačila
za 10 %

zmanjšanje plačila
za 15 %

zmanjšanje plačila
za 10 %

zmanjšanje plačila
za 40 %

zmanjšanje plačila
za 20 %

zmanjšanje plačila
za 15 %

zmanjšanje plačila
za 30 %

zmanjšanje plačila
za 20 %

prvi
iste

zmanjšanje plačila
za 15 %

prvi

Zmanjšanje
plačila ob
ponovitvi
kršitve

zmanjšanje plačila
za 20 %

zmanjšanje plačila
za 50 %

zmanjšanje plačila
za 50 %

zmanjšanje plačila
za 20 %

zmanjšanje plačila
za 20 %

zmanjšanje plačila
za 25 %

zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje
plačila ob drugi
ponovitvi
iste
kršitve

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

Zmanjšanje
plačila ob tretji
ponovitvi
iste
kršitve

Št.

Tretiranje proti zajedavcem

Koprološka analiza

Pogoj

Zmanjšanje
plačila ob
kršitvi

Pri ugotovljenih kršitvah pogojev za zahtevo, ki so opredeljeni v 21. členu te uredbe, se plačilo zmanjša, kakor je navedeno spodaj.
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dnevnik se ne vodi

ni

zmanjšanje plačila
za 15 %
zmanjšanje plačila
za 25 %
zmanjšanje plačila
za 15 %
zmanjšanje plačila
za 40 %

zmanjšanje plačila
za 10 %
zmanjšanje plačila
za 20 %
zmanjšanje plačila
za 10 %
zmanjšanje plačila
za 30 %

Dnevnik paše
dnevnik

se

ne

dnevnik se ne vodi
vodi

koprološka analiza ni
izdelana ali ni izdelana
za vse živali
koprološka analiza ni
izdelana v roku
tretiranje
na
podlagi
rezultatov
koprološke
analize ni izvedeno ali ni
izvedeno za vse živali
tretiranje ni izvedeno v
roku

Kršitev zahteve

zmanjšanje plačila
za 20 %
zmanjšanje plačila
za 15 %
zmanjšanje plačila
za 40 %
zmanjšanje plačila
za 15 %
zmanjšanje plačila
za 25 %
zmanjšanje plačila

zmanjšanje plačila
za 10 %
zmanjšanje plačila
za 30 %
zmanjšanje plačila
za 10 %
zmanjšanje plačila
za 20 %
zmanjšanje plačila

prvi
iste

zmanjšanje plačila
za 15 %

prvi

Zmanjšanje
plačila ob
ponovitvi
kršitve

zmanjšanje plačila
za 20 %
zmanjšanje plačila
za 30 %
zmanjšanje plačila

zmanjšanje plačila
za 50 %

zmanjšanje plačila
za 20 %

zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje
plačila ob drugi
ponovitvi
iste
kršitve

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

Zmanjšanje
plačila ob tretji
ponovitvi
iste
kršitve

38 / 14. 7. 2017

Tretiranje proti zajedavcem

Koprološka analiza

Pogoj

Zmanjšanje
plačila ob
kršitvi

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

ni izplačila

Št.

zmanjšanje plačila
za 50 %

zmanjšanje plačila
za 20 %
zmanjšanje plačila
za 30 %
zmanjšanje plačila
za 20 %

5438 /

Pri ugotovljenih kršitvah pogojev za zahtevo, ki so opredeljeni v 27. členu te uredbe, se plačilo zmanjša, kakor je navedeno spodaj.

dnevnik se ne vodi
ažurno
živali se pasejo na
Prepoved ali omejitev paše znotraj območju, kjer je paša
prepovedana, ali v času,
ekološko pomembnih območij
ko ta ni dovoljena
Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2016 naprej.

Dnevnik paše

tretiranje
telet
izvedeno v roku

Stran
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ažurno
živali se pasejo na
Prepoved ali omejitev paše znotraj območju, kjer je paša
prepovedana, ali v času,
ekološko pomembnih območij
ko ta ni dovoljena
Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2017 naprej.

za 15 %
zmanjšanje plačila
za 40 %

za 10 %
zmanjšanje plačila
za 30 %

zmanjšanje plačila
za 50 %

za 20 %
ni izplačila
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Priloga 4: Dnevnik paše za leto 2018
Stran

5440 /

Št.
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Priloga 4
Dnevnik paše za leto 2018
DŽ – govedo1
DŽ – drobnica

KMG-MID

GERK PID

1

Domače ime GERK-a

Trajanje paše na GERK-u
začetek

konec

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.
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.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Število
živali

EPO2

Označite, za katero vrsto rejnih živali vodite dnevnik paše. Če imate obe vrsti, morate voditi dnevnik
ločeno za vsako vrsto posebej.
2
Označite GERK-e znotraj ekološko pomembnih območij, kjer je paša časovno omejena ali
prepovedana.
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Trajanje prekinitve obdobja paše in razlog za prekinitev:
Identifikacijska številka živali
koda
drž.

številka živali

* Označite razlog za prekinitev paše:
A – telitev, jagnjitev ali jaritev
B – bolezen ali poškodba
C – izjemne vremenske razmere

Trajanje prekinitve paše
začetek

konec

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Razlog za prekinitev
paše*
A

B

C

5441

Priloga 5: Ekološko pomembna območja

Stran

5442 /

Št.
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Priloga 5
Ekološko pomembna območja
1. Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov
Koda območja

Ime območja

SI3000126

Nanoščica

SI5000015

Cerkniško jezero

SI3000226

dolina Vipave

SI3000214

Ličenca

SI3000088

Boletina – velikonočnica

SI3000125

Kožbana

SI3000171

Radensko polje - Viršnica

SI3000173

Bloščica

SI3000189

Žejna dolina

SI3000290

Goriška Brda

SI3000379

Vrhoveljska planina

SI3000234

Vrbina

SI3000271

Ljubljansko barje

SI3000296

Marindol

2. Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov metuljev
Koda območja

Ime območja

SI3000221

Goričko

SI3000114

Cerovec

SI3000117

Haloze – vinorodne

SI3000142

Libanja

SI3000213

Volčeke

SI3000214

Ličenca pri Poljčanah

SI3000215

Mura

SI3000226

dolina Vipave

SI3000231

Javorniki - Snežnik

SI3000255

Trnovski gozd - Nanos

SI3000302

osrednje Slovenske gorice

SI3000306

Dravinja

SI3000173

Bloščica

SI3000271

Ljubljansko barje

3. Ekološko pomembna območja, kjer je paša prepovedana
Koda območja

Ime območja

SI3000168

Črna dolina pri Grosuplju

SI3000219

grad Brdo - Preddvor

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SI3000297

Mišja dolina

SI3000154

Bled - Podhom

SI3000278

Pokljuška barja

SI3000256

Krimsko hribovje - Menišija

SI3000348

Bohinjska Bistrica in Jereka

SI5000008

Škocjanski zatok

SI3000169

Povirje vzhodno od Bodešč

SI3000141

Duplica

SI3000271

Ljubljansko barje

SI5000015

Cerkniško jezero

SI5000017

Nanoščica

SI5000032

Dobrava - Jovsi

SI5000003

dolina Reke

SI5000016

Planinsko polje

SI5000002

Snežnik - Pivka
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Priloga 6: Višja sila ali izjemne okoliščine pri ukrepu DŽ

Stran
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Priloga 6
Višja sila ali izjemne okoliščine pri ukrepu DŽ

I. Primeri višje sile ali izjemnih okoliščin
Za ukrep DŽ se upoštevajo zlasti naslednji primeri višje sile ali izjemnih okoliščin:
1. smrt upravičenca;
2. dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo;
3. razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan
sprejetja obveznosti;
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo;
5. uničenje poslopij in kmetijske mehanizacije na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
6. kužna bolezen, ki prizadene vso živino upravičenca ali njen del;
7. izguba ali pogin domačih živali zaradi napada divjih zveri kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov;
8. pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.).

II. Razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva
V primeru razlastitve velikega dela kmetijskega gospodarstva se šteje, da je razlaščen velik del, če je
razlaščenih najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin, ki so ob uveljavljanju tega primera višje sile
vpisane v register kmetijskih gospodarstev.

III. Huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva
Naravne nesreče so:
‒
‒

‒

potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava;
neugodne vremenske razmere, kot so zmrzal, toča, led ali žled, deževje (neurje, ki skupaj
z močnim dežjem povzroči škodo v kmetijski proizvodnji) ali suša, slana, če povzroči zimsko ali
spomladansko pozebo na kmetijskih rastlinah;
množični izbruh rastlinskih škodljivih organizmov in živalskih bolezni, če povzročijo škodo
v kmetijski proizvodnji.

Za hudo naravno nesrečo se šteje, če je na kmetijskem gospodarstvu zaradi te nesreče prizadetih
najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin, ki so ob uveljavljanju tega primera višje sile vpisane
v register kmetijskih gospodarstev.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva
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

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in
27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva
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
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva
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 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17)
se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva 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, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom
Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD
NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom
Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. decembra 2016 o odobritvi
spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen na
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa
razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).«.
2. člen
V 2. členu se 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem
besedilu: PKP) je obseg površin, ki se izračuna na podlagi
dejanske vrste rabe GERK-a iz pravilnika, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), pri čemer
se za 1 ha PKP šteje:
– 1 ha njivskih površin z naslednjimi vrstami rabe GERK:
1100-njiva, 1131-začasno travinje, 1150-njiva za rejo polžev,
1161-hmeljišče v premeni, 1170-jagode na njivi in 1610-kmetijsko zemljišče v pripravi,
– 2 ha površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1222-ekstenzivni sadovnjak, 1300-trajni travnik in 1320-travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi,
– 0,25 ha trajnih nasadov z naslednjimi vrstami rabe
GERK: 1221-intenzivni sadovnjak, 1211-vinograd, 1230-oljčnik,
1212-matičnjak, 1160-hmeljišče, 1180-trajne rastline na njivskih
površinah, 1181-trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh in 1240-ostali trajni nasadi (za hitro rastoče
panjevce se upoštevajo le nasadi hitro rastočega panjevca iz
predpisa, ki ureja neposredna plačila),
– 0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe GERK:
1190-rastlinjak, 1192-rastlinjak s sadnimi rastlinami in 1191-rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh,
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– 8 ha plantaže gozdnega drevja z naslednjo vrsto rabe
GERK: 1420-plantaže gozdnega drevja;«.
Za 11. točko se dodata novi 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. vrsta rabe GERK in obseg površin iz prejšnje točke
sta razvidna iz zbirne vloge, ki je vložena v letu, določenem v
javnem razpisu, razen vrste rabe GERK 1181-trajne rastline na
njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, 1191-rastlinjak, kjer
pridelava ni v tleh, 1240-ostali trajni nasadi in 1420-plantaže
gozdnega drevja, ki je razvidna iz RKG na dan oddaje zbirne
vloge, ki je vložena v letu, določenem v javnem razpisu;
13. za 1 ha PKP se poleg površin iz 11. točke tega člena
šteje tudi 0,1 ha proizvodnih površin pri pridelavi gob, gobjega
micelija ali substrata, pri čemer se upošteva obseg proizvodnih
površin na dan oddaje zbirne vloge iz prejšnje točke;«.
Dosedanja 12. točka postane 14. točka.
V dosedanji 13. točki, ki postane 15. točka, se besedilo
»št. RI/CC 882« spremeni tako, da se glasi: »od obračunskega
leta 2014 št. RI/CC 1750«.
Dosedanje 14. do 16. točka postanejo 16. do 18. točka.
V dosedanji 17. točki, ki postane 19. točka, se za besedo
»hmeljišča« doda vejica in besedilo »trsnice, matičnjaki, drevesnice«.
Dosedanja 18. točka postane 20. točka.
Dosedanja 19. točka, ki postane 21. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»21. ureditev objekta je gradnja v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov;«.
Dosedanja 20. točka se črta.
Dosedanje 21. do 24. točka postanejo 22. do 25. točka.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se v 1., 2., 3., 5. in 7. točki prvega odstavka besedilo »tehnološke posodobitve« nadomesti
z besedo »ureditev«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam (npr. nakup in postavitev mrež proti toči,
nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev
trajnih nasadov z vrstami ali sortami rastlin, ki so tolerantnejše
na bolezni, pozebo oziroma sušo, ureditev ZNS ter nakup namakalne opreme);«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. naložbe v povečanje učinkovite rabe energije (v
nadaljnjem besedilu: URE) ter spodbujanje ponudbe in uporabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE)
za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva (npr. naložbe
v ureditev objektov oziroma nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, naložbe v
zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo
materialov z večjo toplotno izolativnostjo ter nakup energetsko varčnejše opreme, naložbe v proizvodnjo električne in
toplotne energije) in«.
V drugem odstavku se 1. in 2. točka spremenita tako, da
se glasita:
»1. naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev,
kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka, imajo majhno udeležbo na trgu in bodo šele z naložbo iz tega podukrepa postala
gospodarsko vitalna. Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih
gospodarstev so naložbe do vključno 50.000 eurov skupne
priznane vrednosti;
2. naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi naslednjih ciljev:
a) dvig produktivnosti,
b) povečanje stroškovne učinkovitosti,
c) povečanje higiene in kakovosti ter doseganje višje
dodane vrednosti kmetijskih proizvodov,
č) prilagoditev kmetijskih gospodarstev nadstandardnim
zahtevam dobrobiti živali ter
d) prilagoditev kmetijskih gospodarstev horizontalnim ciljem, povezanim z inovacijami, okoljem in blažitvijo podnebnih
sprememb, zlasti pa v:
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– zmanjševanje toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, predvsem živinoreje,
– prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam,
– povečanje energetske učinkovitosti, vključno z večjo
rabo lesa,
– uvajanje OVE,
– zmanjšanje oziroma učinkovitejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil (npr. naprave za nanašanje FFS z
zmanjšanjem zanosa in razkuževanje semena ter naprave za
mehansko zatiranje škodljivih organizmov),
– racionalnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev
čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode,
zamenjava namakalne opreme ter zmanjšanje porabe vode
pri tehnoloških posodobitvah obstoječih ZNS) na kmetijskem
gospodarstvu,
– prilagoditev kmetovanja na okoljsko občutljivih območjih, pomembnih z vidika varovanja naravnih virov (zlasti vode,
tal in biotske raznovrstnosti),
– ureditev nasadov večletnih rastlin, ki so odporne na
bolezni, pozebo oziroma na sušo,
– izvajanje ekološke pridelave hrane;«.
V 4. točki se črta besedilo »in ureditev skladiščnih zmogljivosti«.
V tretjem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z
besedo »sedmega«.

V 4. točki se v prvi alineji beseda »in« nadomesti z besedo
»oziroma«, v drugi alineji pa se besedilo »sadnega izbora Kmetijskega inštituta Slovenije« nadomesti z besedilom »Sadnega
izbora za Slovenijo, ki ga pripravi Kmetijski inštitut Slovenije«
in pred besedo »ali« doda vejica.
V 5. točki se v prvi alineji beseda »in« nadomesti z besedo
»oziroma«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. stroški postavitve novih vinogradov: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik,
nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore ter
nakup in postavitev mrež proti toči;«.

4. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »ustanovila
kmetijsko gospodarstvo« nadomesti z besedilom »vpisana kot
nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, se za mladega kmeta šteje tudi pravna oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva in izključni lastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri čemer
nadzor nad to pravno osebo v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe 807/2014/EU izvaja fizična oseba iz drugega
odstavka tega člena, ki izpolnjuje pogoje iz prve in druge alineje
drugega odstavka tega člena.
(5) Šteje se, da je pogoj glede nadzora nad pravno
osebo iz prejšnjega odstavka izpolnjen, če je fizična oseba
iz drugega odstavka tega člena v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva
in ima v tem obdobju vsaj 50 odstotkov glasovalnih pravic v
tej pravni osebi, kar mora biti razvidno iz statuta te pravne
osebe ali družbene pogodbe oziroma drugega ustanovitvenega akta.«.
Sedmi odstavek se črta.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki
urejajo priznanje organizacij proizvajalcev,«.
Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v napovednem stavku beseda »osmega« nadomesti
z besedo »sedmega«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. v uporabi več kot 70 odstotkov PKP, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine kmetov, kar je razvidno iz zbirne vloge,
vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu, oziroma«.
V dosedanjih dvanajstem, trinajstem in štirinajstem odstavku, ki postanejo enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, se
beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.

(vrsti naložb glede na velikost)

5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 1. točki besedilo »ali
vzdrževanje nepremičnin« nadomesti z besedo »objektov«,
pred besedo »pripadajoče« pa se doda besedilo »in namestitev
oziroma vgradnja«.

6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(neupravičeni stroški)
Poleg stroškov iz 96. člena te uredbe do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva niso upravičeni stroški nakupa
rabljene mehanizacije in opreme.«.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen

stva:

Glede na velikost sta vrsti naložb v kmetijska gospodar-

1. enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov skupne
priznane vrednosti naložbe;
2. zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane
vrednosti naložbe.«.
8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(splošni pogoji za pridobitev podpore)
Poleg pogojev iz 100. člena te uredbe mora upravičenec
ob oddaji vloge na javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:
1. vpisan mora biti v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva;
2. v letu, ki je določen v javnem razpisu, mora vložiti
zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov
kmetijske politike;
3. če ima v uporabi do enega hektarja kmetijskih površin
in vzreja samo čebele ter uveljavlja podporo za naložbe, povezane s čebelarsko dejavnostjo iz 18. člena te uredbe, oddaja
zbirne vloge, ne glede na prejšnjo točko, ni obvezna, vendar
pa mora imeti vlagatelj urejene podatke v RKG v skladu s
predpisom, ki ureja RKG;
4. naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje s pozitivno interno stopnjo donosnosti, ki se izračuna
v skladu s prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe. Pogoj iz te
točke se ne uporablja za naložbo v prestrukturiranje kmetijskih
gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe;
5. predložiti mora poslovni načrt, v katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe in
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega
pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU,
če iz tega naslova uveljavlja dodatne točke v okviru meril za izbor vlog. Prispevek naložbe k horizontalnim ciljem se ugotavlja
na podlagi seznama upravičenih stroškov iz predpisa, ki ureja
katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti. Prispevek
naložbe k horizontalnim ciljem se določi z javnim razpisom;
6. ne glede na določbo prejšnje točke za naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe ni treba predložiti poslovnega načrta;
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7. naložba v ureditev objektov z uporabo večjega deleža
lesa prispeva k horizontalnim ciljem iz druge alineje 5. točke
tega člena, če delež lesa pri naložbi znaša vsaj 0,073 m3 lesa
na m2 zazidane površine objekta v skladu s standardom SIST
ISO 9836, kar je razvidno iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre za objekt, za katerega
ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, mora biti delež lesa
razviden iz opisa naložbe in tlorisa objekta v skladu s 3. točko
24. člena te uredbe;
8. pri naložbi v zbiranje vode morajo imeti objekti za shranjevanje vode zmogljivost vsaj 10 m3;
9. poslovni načrt iz 5. točke tega člena mora vsebovati
sestavine, določene v prilogi 4 te uredbe in mora biti izdelan za
ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za obdobje petih let
od datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki
ga opredeli v vlogi na javni razpis;
10. poslovni načrt iz 5. točke tega člena mora za:
a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih in
odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja
do 31. decembra,
b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali
– pokritju, opredeljenem v prilogi 5, ki je sestavni del te
uredbe;
11. ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke poslovni načrt ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če upravičenec ali član kmetije, katere nosilec je upravičenec, v letu pred
oddajo vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s prvo
alinejo pod b) prejšnje točke;
12. če gre za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se poslovni načrt iz 5. točke tega člena
izdela na podlagi:
– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izkaza
poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov
FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani
skupine kmetov vodijo knjigovodstvo, ali
– pokritja, opredeljenega v prilogi 5 te uredbe;
13. v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis
mora iz poslovanja kmetijskega gospodarstva ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne
bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na
PDM. Ta pogoj se ne uporablja za naložbe v prestrukturiranje
kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena
te uredbe;
14. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se ne glede na določbo prejšnje točke, pri izračunu primernega prihodka
upravičenca upošteva letni prihodek članov skupine kmetov, pri
čemer se primeren letni prihodek ugotavlja na podlagi:
– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izkaza
poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov
FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani
skupine kmetov vodijo knjigovodstvo, ali
– pokritja, opredeljenega v prilogi 5 te uredbe, če vsi člani
skupine kmetov ne vodijo knjigovodstva;
15. če gre za kolektivno naložbo organizacije proizvajalcev iz 1. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se, ne
glede na določbo 13. točke tega člena, pri izračunu primernega prihodka za prvo leto priznanja organizacije proizvajalcev
upošteva letni prihodek članov organizacije proizvajalcev, ki
se ugotavlja na podlagi:
– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izkaza
poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov
FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani
organizacije proizvajalcev vodijo knjigovodstvo, ali
– pokritja, opredeljenega v prilogi 5 te uredbe, če vsi člani
organizacije proizvajalcev ne vodijo knjigovodstva;

Št.

38 / 14. 7. 2017 /

Stran

5447

16. če gre za kolektivno naložbo, morajo pogoj iz 1.
in 2. točke tega člena izpolnjevati vsi člani skupine kmetov
oziroma člani zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo
uporabljali to naložbo, kar je razvidno iz poslovnega načrta;
17. pri zahtevni naložbi mora upravičenec zagotavljati
obseg dela v višini vsaj 1 PDM. Pri enostavnih naložbah mora
upravičenec zagotavljati obseg dela v višini vsaj 0,5 PDM;
18. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina
kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, morajo obseg dela iz prejšnje točke zagotavljati vsi člani skupine
kmetov skupaj;
19. predložiti mora dokazilo o zaprtosti finančne konstrukcije v skladu s 101. členom te uredbe;
20. upravičenec na posamezen javni razpis oziroma posamezen sklop javnega razpisa vloži eno vlogo.«.
9. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(splošni pogoji za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev)
(1) Do podpore za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih
gospodarstev je upravičen le nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje za majhno kmetijo.
(2) Majhna kmetija iz prejšnjega odstavka je kmetija, ki
ima prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 eurov in
nižji od ene letne minimalne plače na zaposlenega v Republiki
Sloveniji na PDM v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa. Višina prihodka iz poslovanja majhne kmetije se
določi v skladu s prilogo 4 te uredbe.
(3) Naložba v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev
se ne izvaja kot kolektivna naložba v skladu s tretjim odstavkom
5. člena te uredbe.«.
10. člen
V 12. členu se v napovednem stavku ter v 1. in 2. točki
beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
V 4. točki se beseda »osmega« nadomesti z besedo
»sedmega«. Za besedo »uporabe« se črtata vejica in beseda
»vzdrževanje«.
11. člen
V prvem odstavku 13. člena se v 2. točki besedilo »zadnjo
oddano zbirno vlogo« nadomesti z besedilom »zbirno vlogo,
vloženo v letu, ki se določi v javnem razpisu,«.
V 3. točki se beseda »osmega« nadomesti z besedo
»sedmega«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. podpora za nakup kmetijskega traktorja se ne dodeli
upravičencu, ki so mu bila za to vrsto kmetijske mehanizacije v zadnjih sedmih koledarskih letih pred letom objave javnega razpisa:
– odobrena sredstva na podlagi te uredbe oziroma
– izplačana sredstva na podlagi predpisov, ki urejajo
ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013;«.
Za 4. točko se dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
»5. skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe ni upravičena do podpore za nakup kmetijskega
traktorja, če so bila članu te skupine za to vrsto kmetijske mehanizacije v zadnjih sedmih koledarskih letih pred letom objave
javnega razpisa:
– odobrena sredstva na podlagi te uredbe oziroma
– izplačana sredstva na podlagi predpisov, ki urejajo
ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013;
6. do podpore za nakup kmetijskega traktorja kot individualne naložbe ni upravičen upravičenec, ki so mu bila kot
članu skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te
uredbe za to vrsto kmetijske mehanizacije odobrena sredstva
v okviru kolektivne naložbe;«.
Dosedanja 5. točka postane 7. točka.
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12. člen
V prvem odstavku 15. člena se v 5. točki za besedilom »26/14« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedilom
»32/15« doda besedilo »in 27/17«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku za besedilom »5.,« doda besedilo »6.,«, v 1. točki pa se za besedilom
»4.,« doda besedilo »6.,«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. pri naložbah v postavitev oziroma obnovo hmeljišča
je dovoljeno saditi le certificirane sadike v skladu s pravilnikom,
ki ureja register kmetijskih gospodarstev.«.

5. lastnik čebeljih panjev na kmetijskem gospodarstvu
mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja register čebelnjakov;
6. kmetijskemu gospodarstvu s pravnomočno odločbo
UVHVVR ni prepovedano dajanje medu v promet za javno
potrošnjo v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za
uporabo v veterinarski medicini.«.

13. člen
V 16. členu se v napovednem stavku število »6« nadomesti s številom »7«.

(posebni pogoji za naložbe, namenjene učinkoviti rabi
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov)

14. člen
V 17. členu se v 1. točki črta besedilo »ali vzdrževanje«.
V 5. točki se na koncu prvega stavka pika nadomesti z
vejico in doda besedilo »prijavljenih v zbirni vlogi, vloženi v letu,
ki se določi v javnem razpisu.«.
V 6. točki se za besedilom »24/15« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedo »ZGGLRS« doda besedilo »in 77/16«.
V 8. točki se besedilo »velikih zveri« nadomesti z besedilom »medveda in volka«.
Na koncu 9. točke se podpičje nadomesti s piko in doda
nov stavek, ki se glasi: »Kot zemljišča v uporabi se štejejo
zemljišča iz zbirne vloge, ki je vložena v letu, ki se določi v
javnem razpisu;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. ne glede na prejšnjo točko je upravičen do podpore
za naložbo v ureditev hlevov na tekoče frakcije, če kmetijsko
gospodarstvo, katerega nosilec je upravičenec, ne presega
170 kg letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil na ha kmetijskih
površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, ki ležijo zunaj
najožjega vodovarstvenega območja, določenega s predpisom
Vlade Republike Slovenije, ki ureja vodovarstvena območja,
pri čemer se upoštevajo kmetijske površine iz zbirne vloge,
vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu.«.
15. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg splošnih pogojev iz 10. člena te uredbe morajo
upravičenci za naložbo v pridelavo medu in drugih čebeljih
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic ali čebeljih družin iz 11. in
12. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe ob vložitvi vloge
na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. naložbe v ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi so upravičene do podpore, če je kmetijsko gospodarstvo
uvrščeno v gorsko območje iz predpisa, ki določa razvrstitev
kmetijskih gospodarstev v OMD, oziroma je lokacija čebeljih
panjev na območjih pojavljanja medveda in volka;
2. če naložba v ureditev zaščite čebeljih panjev pred
medvedi posega na gozdno zemljišče, mora biti zanjo na
podlagi zakona, ki ureja gozdove, pridobljeno soglasje ZGS.
Upravičenec mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt gozdnega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico tega
zemljišča na ortofotu z izrisom digitalnega katastrskega načrta
za zemljišče in identifikacijskimi podatki čebelnjakov oziroma
stojišč iz registra čebelnjakov za zemljišče, na katero se naložba nanaša oziroma na katerem se ta izvaja;
3. če se naložba v ureditev zaščite čebeljih panjev pred
medvedi izvaja na kmetijskih zemljiščih, mora upravičenec k
vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega zemljišča, ki
vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča na
ortofoto posnetku GERK-a kmetijskega zemljišča, na katerega
se naložba nanaša, oziroma z izrisom digitalnega katastrskega
načrta, če zemljišča niso vključena v GERK;
4. ne priznajo se stroški čebelarske opreme, ki je financirana na podlagi Programa na področju čebelarstva v Republiki
Sloveniji v letih 2017–2019;

16. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen

Poleg splošnih pogojev iz 10. in 11. člena te uredbe morajo upravičenci za naložbo, namenjeno URE in pridobivanju
energije iz OVE iz 13. in 14. točke prvega odstavka 7. člena
te uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
1. proizvedena energija iz naložbe, ki je predmet tega
podukrepa, ni namenjena prodaji. Proizvedena energija ni
namenjena prodaji, če skupna količina proizvedene energije
iz obnovljivih virov v koledarskem letu pred vložitvijo vloge
na javni razpis ne presega porabe energije na kmetijskem
gospodarstvu v tem letu. Če gre za naložbe v povečanje
proizvodnih kapacitet, skupna količina proizvedene energije
iz obnovljivih virov ne sme presegati načrtovane porabe
energije na kmetijskem gospodarstvu, kar mora biti razvidno
iz dokazil iz 2. točke tega člena;
2. naložbe iz 6. točke prvega odstavka 5. člena te
uredbe morajo zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjšanje
porabe energije na ravni objekta, kar je razvidno iz:
– elaborata gradbene fizike, če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu
s predpisi s področja graditve objektov, ali
– energetskega pregleda v skladu s pravilnikom, ki
ureja učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za naložbo
v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v
skladu s predpisi s področja graditve objektov;
3. naložbe v pridobivanje toplotne energije iz biomase
so upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev
objektov;
4. stroški ureditve ogrevanja z OVE na kmetijskih gospodarstvih so upravičeni do podpore, če je pridobljena
energija namenjena lastni primarni pridelavi kmetijskih proizvodov kmetijskega gospodarstva;
5. pri pridobivanju toplotne energije iz biomase mora
biti surovina za pridobivanje energije lesna biomasa oziroma
kmetijski proizvod, pri čemer uporaba žit in drugih poljščin,
bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljena.«.
17. člen
V prvem odstavku 20. člena se v napovednem stavku
število »14« nadomesti s številom »15«.
V 2. točki se črta besedilo »ali vzdrževanje«.
V 3. točki se beseda »soglasja« nadomesti z besedilom
»služnostne pravice gradnje in uporabe priključka«.
18. člen
V prvem odstavku 21. člena se število »15« nadomesti
s številom »16«.
3. točka se črta.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
19. člen
V prvem odstavku 22. člena se število »16« nadomesti
s številom »17«.
20. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»24. člen
(obvezne priloge k vlogi na javni razpis)
Obvezne priloge, ki jih mora upravičenec priložiti vlogi na
javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva in
brez katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga
zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, so:
1. poslovni načrt iz 5. točke 10. člena te uredbe;
2. projekt za izvedbo del (v nadaljnjem besedilu: PZI)
ter popis materiala in del, če se naložba nanaša na ureditev
zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu s predpisi s
področja graditve objektov;
3. opis stanja pred naložbo, fotografije dejanskega stanja
zemljišča, tloris objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe v ureditev objekta, če se naložba nanaša
na ureditev enostavnega in nezahtevnega objekta v skladu s
predpisi s področja graditve objektov;
4. fotografije dejanskega stanja objekta, tloris obstoječega
objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe,
če se naložba nanaša na nakup opreme;
5. pogodba o sodelovanju pri naložbi iz osmega odstavka
6. člena te uredbe, če gre za upravičenca iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena te uredbe.«.
21. člen
V drugem odstavku 25. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če je upravičenec nosilec majhne
kmetije iz drugega odstavka 11. člena te uredbe, so merila za
ocenjevanje vlog naslednja:«.
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi: »Če je upravičenec fizična oseba, razen samostojni
podjetnik posameznik in nosilec majhne kmetije, ali skupina
kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, so
merila za ocenjevanje vlog naslednja:«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. ekonomski vidik naložbe:
– interna stopnja donosnosti,
– načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku
naložbe,
– ekonomski učinek javnih sredstev (velja samo za zahtevne naložbe),
– število zaposlenih oseb na kmetijskem gospodarstvu ob
vložitvi vloge na javni razpis;«.
V 2. točki se prva alineja črta, dosedanji druga in tretja
alineja pa postaneta prva in druga alineja.
V četrtem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi: »Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, so merila za ocenjevanje vlog naslednja:«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. ekonomski vidik naložbe:
– interna stopnja donosnosti,
– načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku
naložbe,
– ekonomski učinek javnih sredstev (velja samo za zahtevne naložbe),
– razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in višino naložbe (velja samo za enostavne
naložbe);«.
22. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev)
(1) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji
zahtevka za izplačilo sredstev podpore za naložbe v kmetijska
gospodarstva, so poleg pogojev iz 102. in 103. člena te uredbe
še:
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1. predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
2. pri naložbah v postavitev oziroma obnovo trajnih nasadov ter naložbah v nakup in postavitev mreže proti toči morajo
biti nasadi oziroma mreža proti toči, ki so predmet naložbe,
vpisani v RKG;
3. mladi kmet mora naložbo za prilagoditev standardom
Evropske unije končati v 24 mesecih od datuma prvega vpisa
nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG;
4. pri naložbi za nakup kmetijskega zemljišča mora biti
upravičenec vpisan kot lastnik tega zemljišča v zemljiško knjigo;
5. pri naložbi iz 4. do 11. točke prvega odstavka 7. člena
te uredbe mora upravičenec predložiti popis izvedenih del, ki
ga pripravi neodvisni kmetijski strokovnjak. Neodvisni kmetijski
strokovnjak je oseba, ki se ukvarja s svetovanjem v kmetijstvu
in ni neposredno povezan z oddajo vloge ter z izvedbo naložbe;
6. če kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje obseg
živinorejske proizvodnje, mora upravičenec ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev dokazati, da:
– obremenitev kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi gnojili ne presega letnega vnosa dušika v višini 170 kg na
hektar kmetijskih zemljišč v uporabi ali
– obtežba na kmetijskem gospodarstvu ne presega 2 GVŽ
na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi, če ima kmetijsko gospodarstvo najmanj 30 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi
na vodovarstvenih območjih;
7. če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, mora
kmetijsko gospodarstvo ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev iz naslova kmetijske dejavnosti ustvariti letni prihodek v
skladu s 13. točko 10. člena te uredbe, ki se ugotavlja v skladu
s prvo in drugo alinejo 14. točke 10. člena te uredbe. Če se letni
prihodek ugotavlja v skladu z drugo alinejo 14. točke 10. člena
te uredbe, se upoštevajo podatki iz zbirne vloge, vložene v letu,
ki se določi v javnem razpisu;
8. če gre za upravičenca iz 3. točke sedmega odstavka
6. člena te uredbe, morajo biti člani skupine kmetov solastniki
na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je predmet
kolektivne naložbe;
9. pri naložbi v proizvodnjo toplotne ali električne energije
je najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev obvezna vgradnja števcev porabe toplotne ali električne
energije;
10. pri naložbi v proizvodnjo toplotne energije iz malih
in srednjih kurilnih naprav mora predložiti izjavo proizvajalca
kurilne naprave, iz katere mora biti razvidno, da ta ne presega
mejnih vrednosti izpustov v skladu s predpisom, ki ureja emisije
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.
(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolniti merila iz
prve alineje 1. točke in 3. točke drugega odstavka, druge alineje
1. točke in 4. točke tretjega odstavka oziroma druge alineje 1.
točke in 4. točke četrtega odstavka 25. člena te uredbe, če je
pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi
teh meril.
(3) Upravičenec lahko na posamezno vlogo za podporo
za naložbe v kmetijska gospodarstva vloži največ:
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zahtevne
naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za enostavne naložbe, razen za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih
gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe,
pri katerih lahko upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo
sredstev.«.
23. člen
V prvem odstavku 27. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti naložbe, načrtovanih v poslovnem načrtu (površine,
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živali), kar se ugotavlja iz zbirne vloge, vložene v koledarskem
letu po letu izpolnitve te obveznosti oziroma iz evidence rejnih
živali. Obveznost iz te točke ne velja za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka
5. člena te uredbe;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. če je upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
izpolnjeval pogoje za mladega kmeta in je iz tega naslova
pridobil večji delež podpore, mora biti še pet let po zadnjem
izplačilu sredstev vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva,
na katerem je bila izvedena naložba;«.
Prva alineja 10. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora knjigovodske podatke
vsako leto do 31. marca poslati na ARSKTRP,«.
Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem in se
dodata novi 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. naložbe v URE iz 6. točke prvega odstavka 5. člena
te uredbe morajo še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev
zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjšanje porabe energije na
ravni objekta glede na stanje v koledarskem letu pred letom
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev;
13. upravičenec mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, še najmanj
pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.«.
V drugem odstavku se beseda »majhne« nadomesti z besedilom »naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev«.
24. člen
V prvem odstavku 28. člena se beseda »osmega« v prvi,
drugi, četrti in sedmi alineji nadomesti z besedo »sedmega«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– 10 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom iz
33. člena Uredbe 1305/2013/EU, pri čemer mora biti upravičenec vključen v izvajanje tega ukrepa. Če gre za kolektivno
naložbo, mora biti vsaj polovica članov zadruge ali organizacije
proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter vsaj
polovica članov skupine kmetov iz sedmega odstavka 6. člena
te uredbe vključenih v izvajanje tega ukrepa,«.
Dosedanje četrta do sedma alineja postanejo peta do
osma alineja.
V petem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z
besedo »sedmega«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Upravičencu je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa enkrat odobrena
podpora za naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev
iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe.«.
25. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do podpore iz prejšnjega odstavka so upravičene
naložbe v:
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen
predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
– ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme
za namen skladiščenja,
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo
z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode,
shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev
lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo
električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih
proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne
energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
– nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih
ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter
rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri
delu.«.
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Do podpore iz prve in druge alineje prvega odstavka
tega člena so poleg naložb iz prejšnjega odstavka upravičene
naložbe v nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe
v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih
neživilskih surovin.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Do podpore iz tretje alineje prvega odstavka tega
člena so poleg naložb iz drugega odstavka tega člena upravičene naložbe v:
– ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,
– nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup
pripadajoče opreme,
– namenske aparate za prodajo ter
– opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete
kmetijskih proizvodov.«.
V petem odstavku se v drugi alineji črta besedilo »tehnologije za«, v šesti alineji pa se besedilo »bruto površine
objekta« nadomesti z besedilom »zazidane površine objekta v
skladu s standardom SIST ISO 9836, kar je razvidno iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če
gre za objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, mora biti delež lesa razviden iz opisa naložbe in
tlorisa objekta v skladu s 3. točko 37. člena te uredbe.«.
26. člen
Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičenec iz 1., 2., 3. in 6. točke prvega odstavka
tega člena se za namen tega podukrepa šteje za mladega
kmeta, če izpolnjuje pogoje iz drugega oziroma tretjega ali
četrtega in petega odstavka 6. člena te uredbe.«.
27. člen
V prvem odstavku 31. člena se v 1. točki črta besedilo
»ali obnove«.
V 2. točki se za besedo »nakupa« doda vejica in besedilo »namestitve oziroma vgradnje«.
V 3. točki se v tretji alineji črta besedilo »ali obnovo«.
28. člen
V 32. členu se črta 1. točka.
Dosedanja 2. točka postane 1. točka.
Dosedanja 3. točka, ki postane 2. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»2. gradnja novih klavnic z letno zmogljivostjo nad
1.000 GVŽ,«.
Dosedanje 4. do 6. točka postanejo 3. do 5. točka.
29. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(vrsti naložb glede na velikost)
Glede na velikost sta vrsti naložb v predelavo, trženje
oziroma razvoj kmetijskih proizvodov:
1. enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov skupne
priznane vrednosti;
2. zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane
vrednosti.«.
30. člen
V 34. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se
izkazuje s pozitivno interno stopnjo donosnosti naložbe, ki
se izračuna v skladu s prilogo 4 te uredbe. Ta pogoj se ne
uporablja za naložbe, ki jih izvedejo nosilci majhnih kmetij iz
drugega odstavka 11. člena te uredbe;«.
V 2. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se
glasi: »predložiti mora poslovni načrt, v katerem izkaže:«.
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Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU, če
iz tega naslova uveljavlja dodatne točke v okviru meril za izbor
vlog. Vrste naložb, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, se določijo
z javnim razpisom;«.
V 4. točki se za besedo »točke« doda besedilo »tega člena«.
Za 5. točko se dodajo nove 6. do 8. točka, ki se glasijo:
»6. nosilec majhne kmetije je upravičen le do naložbe v
vrednosti do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti (v
nadaljnjem besedilu: naložba majhne kmetije);
7. ne glede na določbe 2. točke tega člena za naložbo majhne kmetije ni treba predložiti poslovnega načrta;
8. pri enostavni naložbi mora zagotavljati obseg dela v višini
vsaj 0,5 PDM, pri zahtevni naložbi pa obseg dela v višini vsaj 1
PDM. Če gre za upravičenca iz 1. in 2. točke prvega odstavka
30. člena te uredbe, se pri ugotavljanju obsega dela upoštevajo
vsi člani kmetije;«.
Dosedanja 6. točka se črta.
Dosedanji 7. in 8. točka postaneta 9. in 10. točka.
V dosedanji 9. točki, ki postane 11. točka, se na koncu prve
alineje vejica nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi:
»Če je član zadruge zadruga, se upoštevajo kmetijski proizvodi
zadruge in njenih članov,«.
Dosedanja 10. točka postane 12. točka.
Dosedanja 11. točka se črta.
Dosedanja 12. točka postane 13. točka.
31. člen
V prvem odstavku 35. člena se 5. točka spremeni tako, da
se glasi:
»5. upravičenec, ki ni veliko podjetje, mora v koledarskem
letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja.
Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na 1 PDM. Ta
pogoj se ne uporablja za nosilca majhne kmetije;«.
V 4. točki se za besedo »iz« doda besedilo »1. ali«.
V 6. točki se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
V 7. točki se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«.
Na koncu 7. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda
nova 8. točka, ki se glasi:
»8. če gre za naložbo iz prve do pete alineje petega odstavka 29. člena te uredbe, mora predložiti elaborat, iz katerega je
razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti.
Elaborat se pripravi v skladu s prilogo 10, ki je sestavni del te
uredbe.«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov iz
lastne pridelave, mora upravičenec ali član zadruge oziroma član
organizacije proizvajalcev, katerega kmetijski proizvodi se tržijo, v
letu, ki je določeno v javnem razpisu, vložiti zbirno vlogo v skladu
s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike. Če gre
za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe,
zbirno vlogo vloži nosilec kmetije.
(3) Če ima upravičenec v uporabi do enega hektarja kmetijskih površin in vzreja samo čebele ter uveljavlja podporo za naložbe, povezane s čebelarsko dejavnostjo, oddaja zbirne vloge ne
glede na prejšnjo točko ni obvezna, vendar pa mora imeti urejene
podatke v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG.«.
32. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(posebni pogoji za naložbe, namenjene učinkoviti rabi
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov)
Upravičenci morajo za naložbe iz četrte in pete alineje
drugega odstavka 29. člena te uredbe poleg splošnih pogojev
iz 100. člena te uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
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1. proizvedena energija iz naložbe, ki je predmet tega
podukrepa, ni namenjena prodaji. Proizvedena energija ni namenjena prodaji, če skupna količina proizvedene energije iz
obnovljivih virov v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na
javni razpis ne presega porabe energije na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilskopredelovalnem obratu v tem letu.
Če gre za naložbo v povečanje proizvodnih kapacitet, skupna
količina proizvedene energije iz obnovljivih virov ne sme presegati načrtovane porabe energije na kmetijskem gospodarstvu
oziroma živilsko predelovalnem obratu, kar mora biti razvidno
iz dokazil iz prve in druge alineje 2. točke tega člena;
2. naložbe iz pete alineje drugega odstavka 29. člena
te uredbe morajo zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjšanje
porabe energije na ravni objekta, kar je razvidno iz:
– elaborata gradbene fizike, če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov, ali
– energetskega pregleda v skladu s pravilnikom, ki ureja
učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za naložbo v nakup
opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s
predpisi s področja graditve objektov;
3. naložbe v pridobivanje toplotne energije iz lesne biomase so upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev
objektov;
4. pri pridobivanju toplotne energije iz biomase mora biti
surovina za pridobivanje energije lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer uporaba žit in drugih poljščin, bogatih
s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljena;
5. pri naložbi v proizvodnjo električne ali toplotne energije je najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev obvezna vgradnja števca porabe električne oziroma
toplotne energije.«.
33. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(obvezne priloge k vlogi na javni razpis)
Obvezne priloge, ki jih mora upravičenec priložiti vlogi na
javni razpis za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in brez
katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže
brez pozivanja k dopolnitvi, so:
1. poslovni načrt iz 2. točke 34. člena te uredbe;
2. PZI ter popis materiala in del, če se naložba nanaša
na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu
s predpisi s področja graditve objektov;
3. opis stanja pred naložbo, fotografije dejanskega stanja
zemljišča, tloris objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe v ureditev objekta, če se naložba nanaša
na ureditev enostavnega in nezahtevnega objekta v skladu s
predpisi s področja graditve objektov;
4. fotografije dejanskega stanja objekta, tloris obstoječega
objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe,
če se naložba nanaša na nakup opreme;
5. pogodba in soglasje iz 1. točke prvega odstavka
35. člena te uredbe.«.
34. člen
V prvem odstavku 38. člena se v 1. točki napovedni
stavek spremeni tako, da se glasi: »če je upravičenec nosilec
majhne kmetije, so merila za ocenjevanje vlog naslednja:«.
V 1. točki pod a) se za besedo »prihodka« doda besedilo
»iz poslovanja kmetijskega gospodarstva«.
V prvi alineji pod c) se za besedo »predelave« doda besedilo »ali trženja«.
V 2. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne
kmetije, ali agrarna skupnost, so merila za ocenjevanje vlog
naslednja:«.
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V prvi alineji pod č) se za besedo »predelave« doda besedilo »ali trženja«.
V 3. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba, so merila za ocenjevanje vlog naslednja:«.
V 3. točki pod b) se za besedo »podjetje« doda besedilo
»ter zadruga«.
V prvi alineji pod č) se za besedo »predelave« doda besedilo »ali trženja«.
35. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev)
(1) Upravičenec mora poleg pogojev iz 102. in 103. člena
te uredbe ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
– predložiti mora izjavo o vključitvi naložbe v uporabo,
– imeti mora živilski obrat, vpisan v register obratov, v
skladu s pravilnikom, ki ureja registracijo in odobritev obratov
na področju živil,
– če gre za upravičenca iz 1. in 2. točke prvega odstavka
30. člena te uredbe, ki uveljavlja podporo za naložbo, povezano
z opravljanjem dopolnilne dejavnosti, mora priložiti dovoljenje
za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– imeti mora certifikat o ekološki predelavi kmetijskih
proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov in živil, če uveljavlja višjo stopnjo
podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena te
uredbe. Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, ki trži kmetijske proizvode svojih članov, mora imeti certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov
vsaj 25 odstotkov članov zadruge ali organizacije proizvajalcev,
– pri naložbi v proizvodnjo toplotne ali električne energije
je obvezna vgradnja števcev porabe toplotne ali električne
energije,
– pri naložbi iz prve do tretje alineje petega odstavka
29. člena te uredbe, razen pri naložbi v zmanjšanje izpustov
in varčevanja z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za
tehnološke namene, je obvezna vgradnja števcev vode ali
števcev odpadne vode,
– pri naložbi v proizvodnjo toplotne energije iz malih in
srednjih kurilnih naprav mora predložiti izjavo proizvajalca kurilne naprave, iz katere mora biti razvidno, da kurilna naprava
ne presega mejne vrednosti emisij v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.
(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolniti merila
iz 2. točke pod č), druge alineje 3. točke pod a) in 3. točke pod
č) prvega odstavka 38. člena te uredbe, če je pri ocenjevanju
vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi teh meril.
(3) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ:
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zahtevne
naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za enostavne
naložbe, razen za naložbe majhnih kmetij iz 6. točke 34. člena
te uredbe, pri katerih lahko upravičenec vloži en zahtevek za
izplačilo sredstev.«.
36. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec mora po zadnjem izplačilu sredstev iz
podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov poleg obveznosti iz 106. člena te
uredbe izpolnjevati naslednje obveznosti:
1. najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila
sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti kmetijskega gospodarstva oziroma živilskega obrata, načrtovanih v poslovnem načrtu, pri čemer se upoštevajo vhodne
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surovine za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Način
ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih
proizvodov se določi z javnim razpisom. Ta obveznost ne velja
za nosilca majhne kmetije iz drugega odstavka 11. člena te
uredbe;
2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis
pridobil točke iz naslova meril iz 2. točke pod č), druge alineje
3. točke pod a) in 3. točke pod č) prvega odstavka 38. člena
te uredbe, postanejo ta merila obveznosti upravičenca še pet
koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;
3. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, mora zagotavljati gospodarnost poslovanja vsaj
v višini, kot je opredeljena v poslovnem načrtu, še pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;
4. obveznost vodenja knjigovodstva mora izpolnjevati
pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev.
Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi, mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN in zagotoviti standardno obdelavo podatkov.
Standardno obdelane podatke mora vsako leto do 31. marca
poslati na MKGP;
5. če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov, ki jo
izvaja zadruga ali organizacija proizvajalcev, morajo biti njeni
člani, katerih kmetijski proizvodi se tržijo, vpisani v RKG še pet
let po zadnjem izplačilu sredstev. Zadruga oziroma organizacija proizvajalcev mora voditi seznam članov, katerih kmetijski
proizvodi se tržijo. Seznam članov je priloga poročila iz 7. točke
tega odstavka;
6. če je upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjeval pogoje za mladega kmeta in je iz tega naslova pridobil
večji delež podpore, mora biti še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva;
7. upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 1., 2.,
5. in 6. točke tega odstavka ter o učinkih naložbe poročati za
naslednjih pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.
Poročilo, ki vsebuje obvezne elemente iz priloge 7 te uredbe,
vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, in sicer na
obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP;
8. naložbe iz pete alineje drugega odstavka 29. člena
te uredbe morajo vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev
zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjšanje porabe energije na
ravni objekta glede na stanje v koledarskem letu pred vložitvijo
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev;
9. upravičenec, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva,
mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo
ukrepov kmetijske politike, še najmanj pet koledarskih let po
zadnjem izplačilu sredstev. Če gre za upravičenca iz 2. točke
prvega odstavka 30. člena te uredbe, vloži zbirno vlogo nosilec
kmetije.«.
37. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za naložbe iz prvega odstavka 29. člena te uredbe
je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov
naložbe in se poveča za:
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje
ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, kar upravičenec
izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi oziroma predelavi
kmetijskih proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov
oziroma s certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov.
Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, ki
trži kmetijske proizvode svojih članov, mora imeti certifikat o
ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov vsaj
25 odstotkov članov zadruge ali organizacije proizvajalcev,
– 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena te uredbe,
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če
je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
– 5 odstotnih točk za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima naslov na območjih iz predpisa, ki določa

Uradni list Republike Slovenije
razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, če ima na teh območjih v uporabi vsaj 50 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč, ki
jih ima v uporabi, kar je razvidno iz zbirne vloge, ki je vložena
v letu, ki se določi v javnem razpisu,
– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih
sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz priloge 9 te uredbe,
– 15 odstotnih točk za naložbe, ki so vključene v projekt
EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.«.
V sedmem odstavku se beseda »drugi« nadomesti z
besedo »drugim«.
V devetem odstavku se beseda »osmega« nadomesti
z besedo »devetega«, za besedilom »uredbe,« pa se doda
besedilo »se upoštevajo stopnje podpore iz prvega odstavka
tega člena, pri čemer«.
V desetem odstavku se besedilo »majhno naložbo« nadomesti z besedilom »naložbo majhnih kmetij«.
38. člen
V prvem odstavku 46. člena se črta 4. točka.
Dosedanja 5. točka postane 4. točka.
39. člen
V drugem odstavku 47. člena se v 1. točki črta druga
alineja, dosedanji tretja in četrta alineja pa postaneta druga in
tretja alineja.
40. člen
V prvem odstavku 53. člena se črta 4. točka.
Dosedanja 5. točka postane 4. točka.
41. člen
V prvem odstavku 61. člena se za 2. točko dodata novi 3.
in 4. točka, ki se glasita:
»3. če gre za državni ali lokalni namakalni sistem v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, mora predložiti pogodbo o namakanju z lastniki zemljišč, ki imajo skupaj v lasti vsaj
50 odstotkov površin na območju namakalnega sistema, ki je
predmet tehnološke posodobitve;
4. če gre za zasebni namakalni sistem v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, mora predložiti soglasje k
tehnološki posodobitvi namakalnega sistema s strani lastnikov
zemljišč, ki imajo skupaj v lasti vsaj 50 odstotkov površin na
območju namakalnega sistema, ki je predmet tehnološke posodobitve;«.
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 5. in 6. točka.
Dosedanja 5. točka se črta.
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
42. člen
V drugem odstavku 62. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. ekonomski vidik naložbe:
– velikost namakalnega območja,
– površina namakalnega območja, za katero so sklenjene
pogodbe o namakanju v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča, oziroma pridobljena soglasja lastnikov kmetijskih
zemljišč k tehnološki posodobitvi namakalnega sistema;«.
43. člen
V prvem odstavku 69. člena se 7. točka spremeni tako,
da se glasi:
»7. pridobiti mora overjena soglasja lastnikov gozdov
v skladu s sedmim odstavkom 37. člena zakona, ki ureja
gozdove, oziroma odločbe ZGS v skladu z osmim odstavkom
37. člena zakona, ki ureja gozdove;«.
44. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»70. člen
(obvezni prilogi k vlogi na javni razpis)
Obvezni prilogi, ki ju mora upravičenec priložiti vlogi na
javni razpis za podporo iz operacije ureditev gozdne infrastrukture, brez katerih se v skladu z 52. členom zakona, ki ureja
kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, sta:
– elaborat ničelnic iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega
člena,
– elaborat vlak iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega
člena.«.
45. člen
Drugi odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poleg pogojev iz 102. in 103. člena te uredbe mora
upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in ki se mu odobri več kot 40.000 eurov podpore iz
naslova te operacije:
– zaposliti najmanj eno osebo za polni delovni čas na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje
s pogodbo o zaposlitvi, in
– ohraniti število zaposlenih glede na stanje ob vložitvi
vloge na javni razpis.«.
46. člen
V prvem odstavku 81. člena se v prvi alineji 2. točke za
besedo »tri« doda beseda »koledarska«, beseda »zadnjega«
pa se črta.
47. člen
Prvi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe
v pred industrijsko predelavo lesa mora imeti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost s šifro
A02.200 – sečnja, C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa ali C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja, pri čemer se v okviru te operacije podpirajo dejavnosti in proizvodi iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če gre za zahtevno naložbo, mora upravičenec poleg
pogojev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
vlogi na javni razpis priložiti poslovni načrt, s katerim izkaže ekonomsko upravičenost naložbe. Naložba je ekonomsko
upravičena, če je interna stopnja donosnosti pozitivna. Poslovni
načrt mora vsebovati sestavine, določene v prilogi 4 te uredbe, in mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar
najmanj za obdobje petih let od datuma vložitve zahtevka za
izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis.«.
48. člen
Prvi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg pogojev iz 102. in 103. člena te uredbe mora
upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred
industrijsko predelavo lesa, ki je gospodarska družba, zadruga
ali samostojni podjetnik posameznik:
– zaposliti najmanj eno osebo za polni delovni čas na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje
s pogodbo o zaposlitvi, in
– ohraniti število zaposlenih glede na stanje ob vložitvi
vloge na javni razpis.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev
v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.«.
49. člen
V 89. členu se za besedo »tri« doda beseda »koledarska«
in črta beseda »zadnjega«.
50. člen
V prvem odstavku 91. člena se besedilo »z drugo« nadomesti z besedilom »s tretjo«.
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51. člen
V petem odstavku 92. člena se črta besedilo »Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,«, beseda »Agencija« pa
se nadomesti z besedo »Agencije«.
V osmem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z
besedo »sedmega«.
52. člen
Drugi odstavek 94. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podpora po tej
uredbi v okviru istih upravičenih stroškov lahko združuje z
drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če z združitvijo
podpor niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU,
Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, drugim
odstavkom 5. člena Uredbe 1407/2013/EU ter drugimi predpisi,
ki urejajo državne pomoči, ne glede na to, ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«, za
besedilom »pogoji iz« pa se doda besedilo »prvega odstavka«.
53. člen
V četrtem odstavku 95. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Če je upravičenec naročnik v skladu s
predpisi, ki urejajo javno naročanje, in je izvedel javno naročilo pred vložitvijo vloge na javni razpis, se pri določitvi višine
upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca.«.
54. člen
V drugem odstavku 97. člena se za besedo »objektov«
črtata vejica in besedilo »investicijskem vzdrževanju«.
55. člen
V 98. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni so splošni stroški, ki so neposredno povezani s
pripravo in izvedbo naložbe, med katere spadajo plačila storitev
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški izdelave
poslovnega načrta, plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko
in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti,
stroški geodetskih in agronomskih del, stroški nadzora nad
izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora ter stroški priprave občinskih
podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo
prostorsko načrtovanje.«.
56. člen
V prvem odstavku 100. člena se na koncu 5. točke podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »če gre za naložbe, ki se izvajajo v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo
1407/2013/EU ali Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in
podeželje;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. če gre za podukrepe iz 1. točke pod b) in četrte alineje
pod c) ter iz 2. točke 4. člena te uredbe, v okviru katerih se izvajajo naložbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Smernicami za
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje ter Uredbo 1407/2013/EU,
vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe
702/2014/EU, 15. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje ter podpoglavjem 2.2 drugega poglavja
Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014,
str. 1);«.
13. in 14. točka se spremenita tako, da se glasita:
»13. če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v
ureditev objektov, ki se uporabljajo tudi za druge namene, se od

Uradni list Republike Slovenije
vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni stroški priznajo le
stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki je predmet podpore;
14. če kandidira za pridobitev sredstev za del naložbe, ki
se nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta
v skladu s predpisi s področja graditve objektov, mora priložiti
projektno dokumentacijo, iz katere je razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del
in stroškov ter popis še neizvedenih del in stroškov in
– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja na
javni razpis;«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. če gre za naložbo v rekonstrukcijo objekta oziroma
nakup opreme in vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine,
na kateri se izvaja ta naložba, mora imeti sklenjeno dolgoročno
pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev za
naložbo ter overjeno soglasje lastnika k naložbi, če to soglasje
ni vsebovano v pogodbi iz te točke. Če je vlagatelj solastnik
nepremičnine, mora imeti overjeno soglasje drugega solastnika k naložbi za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega
izplačila sredstev;«.
V 18. točki se črta besedilo »razen investicijsko vzdrževanje objekta,«.
21. točka se spremeni tako, da se glasi:
»21. če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi
objekt, ki je v skladu s predpisi s področja graditve objektov
zahtevni, manj zahtevni ali nezahteven objekt, mora vlagatelj
predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje;«.
V 22. točki se beseda »osmega« nadomesti z besedo
»sedmega«.
24. točka se spremeni tako, da se glasi:
»24. vlogi na javni razpis mora priložiti izjavo, da pred
vložitvijo vloge na javni razpis ni začel z deli v okviru naložbe,
ali popis že izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo
vloge na javni razpis, če ne gre za naložbo iz 14. točke tega
odstavka.«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če se v okviru podukrepov iz 1. točke pod b) in četrte
alineje pod c) ter iz 2. točke 4. člena te uredbe izvajajo naložbe
v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo 1407/2013/EU ali
Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, mora vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 4., 5., 6., 7. in 8. točke
prejšnjega odstavka ter 94. člena te uredbe predložiti izjavo.
Vlagatelj predloži tudi izjavo, ali je mikro, malo, srednje veliko
ali veliko podjetje. Izjava se določi v javnem razpisu.
(3) Če se v okviru podukrepov iz 1. točke pod b) in četrte
alineje pod c) ter iz 2. točke 4. člena te uredbe izvajajo naložbe
v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo 1407/2013/EU ali
Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, vlagatelj
pred datumom vložitve vloge na javni razpis ne sme začeti
izvajati naložbe v skladu s 6. členom Uredbe 702/2014/EU
oziroma poglavjem 3.4 pod (70) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Za začetek izvajanja naložbe se šteje
začetek izvajanja projekta ali dejavnosti v skladu s 25. točko
2. člena Uredbe 702/2014/EU ali 25. točko pod (35) Smernic
za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.«.
V četrtem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z
besedo »sedmega«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom,
ki ureja posege v okolje, mora upravičenec pridobiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje
ni potreben. Šteje se, da je pogoj izpolnjen, če je bilo upravičencu najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega
razpisa izdano okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek
presoje vplivov na okolje ni potreben.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
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57. člen
Drugi odstavek 101. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Vlagatelj ob vlogi na javni razpis izkaže zaprtost
finančne konstrukcije iz prejšnjega odstavka z izjavo banke
za naložbe nad 200.000 eurov priznane vrednosti in naložbe
iz druge alineje četrtega odstavka 83. člena te uredbe.«.
V četrtem odstavku se besedilo »občinskega sveta«
nadomesti z besedilom »pristojnega organa občine«.
V petem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z
besedo »sedmega«.

60. člen
Peti odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravičenec mora obveznost iz sedemnajstega odstavka 102. člena te uredbe izpolnjevati pet let po zadnjem
izplačilu sredstev, če je upravičena vrednost naložbe najmanj
50.000 eurov.«.

58. člen
V drugem odstavku 102. člena se črta besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,«, beseda
»Agencija« pa se nadomesti z besedo »Agencije«.
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: »Če se naložba oziroma del naložbe uporablja pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev, se mora uporabljati
v skladu z namenom, za katerega so bila sredstva dodeljena.«.
V petem odstavku se na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. izjavo o namenski rabi naložbe oziroma dela naložbe, če se je naložba oziroma del naložbe uporabljal pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev.«.
V šestem odstavku se besedilo »zahtevne ali manj zahtevne objekte« nadomesti z besedilom »ureditev zahtevnih
ali manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi
objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora upravičenec zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložiti pravnomočno
uporabno dovoljenje za ta objekt.«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 1., 5.,
6. in 7. točke prvega odstavka 100. člena te uredbe.«.
V štirinajstem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
V petnajstem odstavku se pred besedo »ponudbe«
doda besedilo »tržno primerljive«.
V šestnajstem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«, beseda »člana« pa se nadomesti
z besedo »člane«.

62. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga
1 sestavni del te uredbe.

59. člen
Prvi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predplačilo v znesku do vključno 30 odstotkov
vrednosti javne podpore lahko uveljavljajo upravičenci pri
naslednjih podukrepih oziroma operacijah:
– podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, razen
za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz
1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe,
– podpora za naložbe v predelavo ali trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov, razen za naložbe majhnih kmetij iz 6. točke 34. člena te uredbe,
– izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih,
– izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več
uporabnikom,
– tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so
namenjeni več uporabnikom.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: »V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine
kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe,
morajo bančno garancijo priložiti vsi člani skupine kmetov
glede na njihov finančni prispevek k naložbi v skladu s pogodbo o sodelovanju pri naložbi iz osmega odstavka 6. člena
te uredbe.«.

61. člen
Na koncu drugega odstavka 107. člena se črta pika
in doda besedilo »in z drugim odstavkom 9. člena Uredbe
702/2014/EU.«.

63. člen
V prilogi 2 se v poglavju A prvi odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»(1) Če gre za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se v primeru sankcije izključitve iz
prejemanja podpore izključijo vsi člani te skupine.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do
šesti odstavek.
V poglavju B se v četrtem odstavku za besedilom
»(7. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe)« črta beseda »oziroma«. Za besedilom »(8. točka prvega odstavka
27. člena te uredbe)« se doda besedilo »oziroma ne izkazuje
prihranka energije za naložbe v URE (12. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe)«.
V poglavju C se v tretjem odstavku število »5« nadomesti s številom »4«, število »6« pa se nadomesti s številom »7«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz 3.« nadomesti z
besedilom »iz 2.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi
odstavek, ki se glasijo:
»(5) Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, ki izvaja naložbo v trženje kmetijskih proizvodov svojih
članov, njeni člani, katerih kmetijski proizvodi se tržijo, pa v
skladu s 5. točko prvega odstavka 40. člena te uredbe niso
vpisani v RKG, mora v proračun Republike Slovenije vrniti
izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov
izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med
vrnjenimi sredstvi in skupno vrednostjo izplačanih sredstev.
(6) Upravičenec, ki je pridobil večji delež podpore iz
naslova mladega kmeta in v skladu s 6. točko prvega odstavka 40. člena te uredbe ni vpisan kot nosilec kmetijskega
gospodarstva v RKG še pet let po zadnjem izplačilu sredstev,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev,
in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov
izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med
vrnjenimi sredstvi in skupno vrednostjo izplačanih sredstev.
(7) Če upravičenec ne izkazuje prihranka energije za
naložbe iz pete alineje drugega odstavka 29. člena te uredbe
v skladu z 8. točko prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora
v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in
sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov
izplačanih sredstev,
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– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov
izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno vrednostjo izplačanih sredstev.«.
V poglavju D se v peti alineji prvega odstavka število »80«
nadomesti z besedilom »najmanj 67«.

ODLOK
o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski
proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu

64. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2
sestavni del te uredbe.

(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje
in postopek dodelitve finančne pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu zaradi škode na
kmetijskih površinah z vrsto rabe GERK 1100 – njiva, posejanih
s koruzo za zrnje ali silažno koruzo, nastale zaradi neurja s točo
29. avgusta 2016 v severovzhodnem delu države.
(2) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči
de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem
sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1408/2013/EU).

65. člen
V prilogi 7 se 1. točka pod c) spremeni tako, da se glasi:
»c) kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti:
– letna poraba obnovljivih virov energije na kmetijskem
gospodarstvu,
– letni prihranek energije na kmetijskem gospodarstvu,
– obseg skladiščnih kapacitet za živinska gnojila na kmetijskem gospodarstvu;«.
2. točka pod b) se spremeni tako, da se glasi:
»b) proizvodni kazalniki:
– letni obseg predelave kmetijskih oziroma živilskih proizvodov v EUR,
– letni obseg trženja kmetijskih proizvodov v EUR;«.
66. člen
Za prilogo 9 se doda nova priloga 10, ki je kot priloga 3
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
67. člen
(končanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa
naložbe v osnovna sredstva 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 (Uradni list RS, št. 104/15,
32/16, 66/16 in 14/17), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva 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 (Uradni list RS,
št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17).
68. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-23/2017
Ljubljana, dne 13. julija 2017
EVA 2017-2330-0012
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1942.

Odlok o finančni pomoči za izpad krme
v živinorejski proizvodnji na kmetijskem
gospodarstvu

Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15
in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

1. člen
(vsebina in namen)

2. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tem odloku, pomenita naslednje:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih
proizvodov, ki so navedeni v prilogi I Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode
in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013
z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009,
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86);
– podjetje je kmetijsko gospodarstvo v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo, in je dejavno v primarni kmetijski proizvodnji, ne glede na pravni status in način financiranja kmetijskega
gospodarstva.
3. člen
(vlagatelj in upravičenec)
(1) Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki vlaga
vlogo v skladu s tem odlokom.
(2) Upravičenec je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje
pogoje za pridobitev pomoči po tem odloku.
4. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Vlagatelj je upravičen do pomoči, če je bilo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016 v reji najmanj 5 glav velike
živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) in za kmetijske površine:
– na katerih je imel škodo iz 1. člena tega odloka, kar
potrdi z izjavo o škodi, iz Vloge za finančno pomoč za izpad
krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu, ki
je kot priloga 1 sestavni del tega odloka,
– za katere je oddal zbirno vlogo za leto 2016 za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike,
– ki so bile ugotovljene za površine z vrsto rabe GERK
1100 – njiva s kmetijsko rastlino koruzo za silažo ali koruzo za
zrnje iz zbirne vloge za leto 2016 v arih,
– ki so bile 29. avgusta 2016 vpisane v Register kmetijskih
gospodarstev kot GERK z vrsto rabe 1100 – njiva in
– ki so s skupno površino najmanj 0,5 ha ležale v naslednjih katastrskih občinah: k. o. 583 – Cirknica, k. o. 608 – Gačnik, k. o. 607 – Jelenče, k. o. 581 – Kaniža, k. o. 606 – Ranca,
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k. o. 564 – Šentilj v Slovenskih goricah, k. o. 582 – Štrihovec
in k. o. 580 – Vajgen.
(2) Pomoč se izplača le za del kmetijske površine, ki leži v
eni izmed katastrskih občin iz pete alineje prejšnjega odstavka.
(3) GVŽ iz prvega odstavka tega člena se pridobi na
podlagi podatkov o staležu živali na dan 1. februar 2016 in
izračuna iz koeficientov za izračun GVŽ za posamezne vrste in
kategorije rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco
imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali.
5. člen
(finančne določbe)
(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do
višine 26.000 eurov.
(2) Višina pomoči za posamezen hektar se izračuna tako,
da se sredstva iz prejšnjega odstavka delijo s številom hektarov
vseh upravičenih površin iz prejšnjega člena.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pomoč na hektar
znaša največ 200 eurov.
(4) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme
dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo
intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za
posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
(5) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu,
ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka
2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 15.000 eurov
v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se pomoč ustrezno zniža,
če bi bila z odobreno finančno pomočjo enotnemu podjetju po
tem odloku presežena omejitev iz tega odstavka.
(6) Kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz priloge
Uredbe 1408/2013/EU.
(7) Če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven
v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem
ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v
Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
(8) Če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s
tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno
sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene
v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture
(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
717/2014/EU.
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6. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Vlagatelj mora do 28. julija 2017 poslati vlogo za finančno pomoč, ki je priloga 1 tega odloka, na naslov Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali jo do 28. julija 2017 oddati osebno v sprejemni pisarni
agencije v času uradnih ur.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka vlagatelj priloži splošno
izjavo vlagatelja, ki je kot priloga 2 sestavni del tega odloka, in
izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči
de minimis v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe
1408/2013/EU, ki je kot priloga 3 sestavni del tega odloka.
7. člen
(odločbe o pravici do sredstev)
O izpolnjevanju pogojev odloči agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede,
da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi
1408/2013/EU.
8. člen
(preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje)
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že
dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v
centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo,
ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za de minimis v gospodarskem sektorju pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor
za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija predhodno preveri, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa
podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 15.000 eurov v
katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis
posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih
pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih
straneh.
9. člen
(hramba dokumentacije)
Agencija hrani evidence o individualni pomoči de minimis
deset let od datuma dodelitve pomoči.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-22/2017
Ljubljana, dne 13. julija 2017
EVA 2017-2330-0027
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Priloga 1: Vloga za finančno pomoč za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu
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Priloga 1: Vloga za finančno pomoč za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem
gospodarstvu
A: Nosilec KMG

Ime in priimek oz. naziv nosilca KMG:
Davčna številka:
KMG-MID:
Naslov ulica/naselje:

hišna št.

Poštna št. in pošta:
Občina:

B: Vloga za finančno pomoč za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem
gospodarstvu in izjava o škodi
Uveljavljam vlogo za finančno pomoč za izpad krme v živinorejski proizvodnji na
kmetijskem gospodarstvu zaradi neurja s točo 29. avgusta 2016.
Izjavljam, da sem na naslednjih GERKih, prijavljenih na zbirni vlogi za leto 2016 z vrsto
rabe 1100 – njiva in s kmetijsko rastlino koruza za silažo oziroma koruza za zrnje, imel
škodo zaradi neurja s točo 29. avgusta 2016:

Ime K. O.

Številka K. O.

GERK PID

Domače ime

Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, za kar prevzemam materialno in kazensko
odgovornost.

___________________
(datum)

_________________
(podpis nosilca KMG)

Priloga 2: Splošna izjava vlagatelja
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Priloga 2: Splošna izjava vlagatelja

Spodaj podpisani izjavljam:
– da sem seznanjen s pogoji in obveznostmi za finančno pomoč za izpad krme v živinorejski
proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu;
– da so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in verodostojni;
– da za namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel javnih
sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
– da soglašam s pridobitvijo podatkov, ki so potrebni za odločanje o vlogi, iz uradnih evidenc;
– da se pomoč za nadomestilo škode izvaja kot pomoč de minimis v kmetijstvu, pri čemer skupna
pomoč de minimis v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati
15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let;
– da sem seznanjen, da bo agencija pred izplačilom sredstev preverila izplačila, ki so mi bila kot
vlagatelju dodeljena kot pomoč de minimis v kmetijstvu, in ob morebitnih prekoračitvah ustrezno
znižala izplačilo sredstev;
– da bo agencija, če smo enotno podjetje, predhodno preverila, da že dodeljena pomoč de minimis
za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.

Kraj in datum: ____________

Podpis nosilca KMG :_________________

1

Priloga 3: Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči de minimis
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Priloga 3: Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči de minimis

Podpisani ________________________________________________ izjavljam, da
(ime in priimek nosilca KMG)

kmetijsko gospodarstvo
(številka KMG)

_____________________________JE

/

NI

(ustrezno

obkrožite)

1. enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU*.
Kot enotno podjetje smo v razmerju z naslednjimi podjetji (obvezno izpolnite, če ste obkrožili JE):
Naziv podjetja

Naslov

Matična št. podjetja

MID

2. SEM prejel oziroma sem zaprosil za pomoč / NISEM prejel oziroma nisem zaprosil za
pomoči de minimis v katerem koli obdobju treh proračunskih let na podlagi Uredbe
1408/2013/EU ali drugih uredb de minimis (ustrezno obkrožite)
Prejel oziroma zaprosil sem za te pomoči de minimis (obvezno izpolnite, če ste obkrožili SEM):
Datum prejetja sredstev

Višina sredstev (EUR)

Pravna podlaga (predpis EU
ali
notranji predpis)

Kraj in datum: ___________________ Podpis nosilca KMG: ___________________
*Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki
so med seboj v najmanj enem od teh razmerij:
a)
podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b)
podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali
nadzornega organa drugega podjetja;
c)
podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene
s tem podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d)
podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji
ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a do d, prek enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
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MINISTRSTVA
1943.

Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi
prebivališča

Na podlagi sedmega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 30. člena in petega odstavka 32. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS,
št. 52/16) izdaja ministrica za notranje zadeve

PRAVILNIK
o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa način prijave in odjave začasnega
prebivališča, ki jo opravi stanodajalec v register stalnega prebivalstva, način elektronske prijave in odjave začasnega prebivališča, ki jo izvede stanodajalec, način hrambe dokazil v registru
stalnega prebivalstva ter način popravljanja napak, nastalih pri
evidentiranju podatkov v register stalnega prebivalstva.
2. člen
(vpis stanodajalca v register stalnega prebivalstva)
(1) Stanodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije
in ima registrirano dejavnost, ki omogoča nastanitev, v register
stalnega prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: register) prijavi
oziroma odjavi začasno prebivališče posamezniku, ki pri njem
začasno prebiva skladno z določbami zakona, ki ureja prijavo
prebivališča.
(2) Stanodajalec pred izvedbo prve prijave začasnega
prebivališča posameznika upravni enoti sporoči matično številko in naslov objekta ali objektov, na katere prijavlja začasna
prebivališča.
(3) Upravna enota z uporabo matične številke stanodajalca iz Poslovnega registra Slovenije pridobi podatke o firmi ali
imenu in poslovnem naslovu stanodajalca in njegovi dejavnosti
ter stanodajalca vpiše v register.
(4) Ponoven vpis v register ni potreben za stanodajalca,
ki je na podlagi četrtega odstavka 8. člena Pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/01,
78/02, 57/07, 67/08, 52/16 – ZPPreb-1 in 75/16) že vpisan v
register.
3. člen
(potrdilo)
Upravna enota, ki vpiše stanodajalca v register, izda pisno
potrdilo o vpisu v register, če stanodajalec to zahteva.
4. člen
(postopek vpisa prebivališča v register)
(1) Če je izpolnjen pogoj za vpis začasnega prebivališča
v register iz 2. člena tega pravilnika, upravna enota, ki prejme
prijavo stanodajalca, prijavi začasno prebivališče posameznika.
(2) Če je izpolnjen pogoj za odjavo začasnega prebivališča v register iz 2. člena tega pravilnika, upravna enota,
ki prejme odjavo stanodajalca, odjavi začasno prebivališče
posameznika.
5. člen
(vnos in sprememba podatkov)
(1) Če stanodajalec začne izvajati prijave na dodatnem
objektu, upravna enota vpiše naslov novega objekta v register
pred izvedbo prve prijave na tem naslovu.
(2) Če se stanodajalec, ki je vpisan v register, izbriše iz
Poslovnega registra Slovenije, ali preneha opravljati dejavnost,
ki omogoča nastanitev, nova prijava začasnega prebivališča na
objektu stanodajalca ni mogoča.
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(3) Spremembe podatkov iz tretjega odstavka 2. člena
tega pravilnika in datumi sprememb se pridobivajo iz Poslovnega registra Slovenije.
6. člen
(dogovor glede izvajanja elektronske prijave in odjave)
Stanodajalec lahko začne z izvajanjem elektronske
prijave in odjave začasnega prebivališča iz drugega odstavka 17. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list
RS, št. 52/16) po podpisu dogovora, ki ureja medsebojne
obveznosti med stanodajalcem in ministrstvom, pristojnim
za notranje zadeve.
7. člen
(način elektronske prijave in odjave)
(1) Ob elektronski prijavi oziroma odjavi začasnega
prebivališča stanodajalec navede:
– matično številko, poslovni naslov in firmo ali ime
stanodajalca,
– ime, priimek in EMŠO posameznika, ki ga prijavlja,
– naslov, ki ga posamezniku prijavlja oziroma odjavlja
ter
– datum prijave oziroma odjave začasnega prebivališča
posameznika.
(2) Upravna enota preveri podatke, podane ob prijavi,
ter prijavi oziroma odjavi začasno prebivališče posameznika, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. O izvedbi prijave
oziroma odjave elektronsko obvesti stanodajalca.
(3) Prijava začasnega prebivališča velja z dnem prijave in preneha z dnem odjave, ki ga navede stanodajalec.
Prijava začasnega prebivališča preneha tudi iz razlogov,
določenih v zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
8. člen
(način hrambe dokazil)
(1) Ob vnosu podatka ali spremembe podatka v register
se predložena dokazila, ki jih določa zakon, ki ureja prijavo
prebivališča, skenirajo v register, kjer se hranijo ob vpisanem dogodku za obdobje, ki ga za hrambo podatkov določa
zakon. Po vnosu v register se dokazila v fizični obliki vrnejo
posamezniku.
(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka, ki so poslana po
pošti ali po elektronski poti, se hranijo še eno leto po preteku
zadnjega dne v letu vnosa v register, nato se uničijo.
(3) Lastnoročni podpisi, zajeti preko digitalne podpisne
tablice, se v registru hranijo ob vpisanem dogodku.
9. člen
(napaka in poprava napake)
(1) Napaka je napačno vpisan podatek, ki je nastal pri
vpisovanju podatkov v register in je posledica ravnanja uradne osebe ali avtomatične obdelave podatkov.
(2) Poprava napake se izvrši po uradni dolžnosti, brez
odločbe. Iz registra mora biti razvidno, kateri podatek je bil
popravljen, kdaj in iz katerega razloga. Poprava napake iz
prejšnjega odstavka se izvrši tudi če jo predlaga stranka.
(3) Posameznika se obvesti o popravi napake, če poprava napake vpliva na datum prijave ali odjave prebivališča
ali na spremembo naslova posameznika.
KONČNE DOLOČBE
10. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha
uporabljati Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/01, 78/02, 57/07, 67/08, 52/16
– ZPPreb-1 in 75/16).
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11. člen

(začetek veljavnosti in uporaba)
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
13. avgusta 2017.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se 6. in 7. člen tega pravilnika začneta uporabljati z vzpostavitvijo elektronske prijave
in odjave začasnega prebivališča v skladu z drugim odstavkom
17. in 54. členom Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS,
št. 52/16).
Št. 007-116/2017 (1322-01)
Ljubljana, dne 10. julija 2017
EVA 2016-1711-0004
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
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1945.

Sklep o razširjeni veljavnosti celotne
Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja
z nepremičninami

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja v zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, na predlog
Gospodarske zbornice Slovenija – Zbornice za poslovanje
z nepremičninami, ki jo zastopa Boštjan Udovič, na podlagi
drugega odstavka 12. člena in 13. člena Zakona o kolektivnih
pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) naslednji

SKLEP
Ugotovi se razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS,
št. 67/16), sklenjene dne 9. 9. 2016, na vse delodajalce v dejavnosti 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
Št. 02047-2/2004-13
Ljubljana, dne 12. julija 2017

1944.

Ugotovitveni sklep o višini regresa
za prehrano med delom

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka
15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), prvega
odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike
in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12)
in prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12) sprejme
minister za javno upravo

UGOTOVITVENI SKLEP
I
Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega
odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne
dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, drugega odstavka 3. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki
Sloveniji in drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi znaša od 1. julija 2017
dalje 3,76 eurov.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-481/2017
Ljubljana, dne 12. julija 2017
EVA 2017-3130-0026
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

mag. Katja Rihar Bajuk l.r.
v.d. generalne direktorice

1946.

Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij
in podobmočij glede na onesnaženost
zunanjega zraka

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v zvezi s četrtim odstavkom
5. člena in drugim odstavkom 6. člena Uredbe o kakovosti
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15) ter tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku
(Uradni list RS, št. 56/06) izdaja ministrica za okolje in prostor

ODREDBO
o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij
glede na onesnaženost zunanjega zraka
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa stopnjo onesnaženosti zraka zaradi
žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov,
delcev PM10 in PM2,5, svinca, benzena, ogljikovega monoksida,
ozona, arzena, kadmija, živega srebra, niklja in policikličnih
aromatskih ogljikovodikov v zraku za območja, aglomeracije in
podobmočja, ki so določeni v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka, predpisu, ki določa podobmočja zaradi upravljanja
s kakovostjo zunanjega zraka, in predpisu, ki ureja arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične aromatske ogljikovodike v
zunanjem zraku.
(2) Ta odredba določa tudi razvrstitev območij in aglomeracij glede na raven žveplovega dioksida, dušikovega dioksida
in dušikovih oksidov, delcev PM10 in PM2,5, svinca, benzena,
ogljikovega monoksida, arzena, kadmija, niklja in policikličnih
aromatskih ogljikovodikov v zraku v primerjavi s spodnjim in
zgornjim ocenjevalnim pragom.
2. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, imajo enak pomen
kot ga določajo predpis, ki ureja kakovost zunanjega zraka,
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predpis, ki ureja ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, in
predpis, ki ureja arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične
aromatske ogljikovodike v zunanjem zraku.
(2) Oznake območij so določene v prilogi 1 predpisa,
ki ureja kakovost zunanjega zraka, oznake podobmočij pa v
predpisu, ki ureja določitev podobmočij zaradi upravljanja s
kakovostjo zunanjega zraka.
3. člen
(določitev stopnje onesnaženosti)
(1) Stopnja onesnaženosti je za posamezno območje,
aglomeracijo in podobmočje določena v preglednicah A in B iz
priloge 1, ki je sestavni del te odredbe.
(2) Ravni onesnaževal, na podlagi katerih so določene
stopnje onesnaženosti iz prejšnjega odstavka, so prikazane v
preglednicah A in B iz priloge 1 te odredbe.
4. člen
(razvrstitev območij in aglomeracij glede na spodnji
in zgornji ocenjevalni prag)
Razvrstitev območij in aglomeracij glede na raven žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, delcev PM10 in PM2,5, svinca, benzena in ogljikovega monoksida v
zraku v primerjavi s spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
je določena v preglednici C iz priloge 1 te odredbe.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list
RS, št. 50/11).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-373/2016
Ljubljana, dne 9. junija 2017
EVA 2016-2550-0120
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor
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Preglednica A: Stopnja onesnaženosti zraka na posameznem območju, aglomeraciji in podobmočju glede na mejne vrednosti
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Preglednica C: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku na posameznem območju in aglomeraciji glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag
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USTAVNO SODIŠČE
1947.

Razpored dela Ustavnega sodišča
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2017
do 20. 12. 2017

Številka: Su-I-4/17-13
Datum: 10. 7. 2017
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10
in 56/11) na 15. upravni seji z dne 10. 7. 2017 sprejelo

RAZPORED DELA
USTAVNEGA SODIŠČA
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2017
do 20. 12. 2017
I.
Terminski program za jesensko zasedanje:
1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:
14., 21. in 28. septembra
5., 12., 19. in 26. oktobra
9., 16., 23. in 30. novembra
7., 14. in 20. decembra.
S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi nadomestni
datum redne plenarne seje.
2. Izredno plenarno sejo skliče predsednik Ustavnega
sodišča v skladu s Poslovnikom.
3. Seje senatov za preizkus ustavnih pritožb skličejo
predsednice oziroma predsedniki senatov po razporedu, ki ga
določi senat, oziroma po potrebi.
4. Upravne seje Ustavnega sodišča skliče predsednik
Ustavnega sodišča po potrebi.
5. Komisija za redakcijo odločb in sklepov Ustavnega
sodišča ima sejo vsak torek, ki sledi tednu, v katerem je bila
plenarna seja Ustavnega sodišča, če Ustavno sodišče ne odloči drugače.
II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Dunja Jadek Pensa, predsednica,
dr. Etelka Korpič - Horvat, članica, in
dr. Marijan Pavčnik, član.
Namestnica predsednice senata je dr. Etelka Korpič Horvat.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev odloča v sestavi:
Marko Šorli, predsednik,
DDr. Klemen Jaklič, član, in
dr. Rajko Knez.
Namestnik predsednika senata je DDr. Klemen Jaklič.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Špelca Mežnar, predsednica,
dr. Matej Accetto, član, in
dr. Jadranka Sovdat, članica.
Namestnik predsednice senata je dr. Matej Accetto.
4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma
člana senata se za čas jesenskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član
senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju
sodnik) po naslednjem razporedu:
dr. Marijan Pavčnik za zadeve kazenskega senata,
dr. Špelca Mežnar za zadeve civilnega senata,
Marko Šorli za zadeve upravnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike pred-
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sednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem
redu začetnic priimkov vseh sodnikov.
5. Po razporedu iz prejšnjih točk odločajo senati tudi po
izteku zasedanja do uveljavitve razporeda dela za naslednje
zasedanje.
III.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o
prekrških, ter ustavne pritožbe zoper posamične akte, izdane
v upravnem sporu in upravnih postopkih po določbah Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične
pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih, postopkih gospodarskih sporov, postopkih vpisa v sodni register ter
postopkih po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, insolventnost in prisilno prenehanje.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične
pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pristojnost
po določbah Zakona o upravnem sporu, ustavne pritožbe zoper
posamične pravne akte, izdane v postopkih delovnih in socialnih
sporov, ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v
nepravdnih, zapuščinskih in zemljiškoknjižnih postopkih.
4. Ustavno sodišče lahko med zasedanjem s posebnim
sklepom določi, da se glede na pripad zadev na posameznem
senatu določeno število ustavnih pritožb ali določena pravna
področja začasno prenesejo v obravnavo drugemu senatu.
Sklep se objavi na spletni strani Ustavnega sodišča.
IV.
Zadeve se dodeljujejo sodnikom po naslednjih pravilih:
1. Zadeve iz vpisnika U-I se dodeljujejo po abecednem
vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da obstajajo
posebni vrstni redi za postopke za oceno ustavnosti zakonov,
začete z zahtevo, postopke za oceno ustavnosti zakonov, začete
s pobudo, in za postopke za oceno ustavnosti drugih predpisov.
2. Zadeve iz P vpisnika se dodeljujejo med zadevami iz
U-I vpisnika – drugi predpisi tako, da se zadeva dodeli sodniku,
ki je po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov
na vrsti za dodelitev U-I zadeve.
3. Zadeve drugih posebnih vpisnikov (U-II vpisnik,
Rm vpisnik, Mp vpisnik in drugi posebni vpisniki) se dodeljujejo po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov
tako, da se vrstni red za vse vpisnike nadaljuje ne glede na
statistično leto.
4. Zadeve iz vpisnika Up se dodeljujejo sodnikom glede
na njihov razpored v senatih po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov članov senata.
5. Če je v krajšem časovnem obdobju vloženo večje
število pobud ali zahtev zoper isti predpis ali splošni akt ali
večje število ustavnih pritožb z bistveno enakim dejanskim
in pravnim stanjem, se po časovnem zaporedju vložitve prva
zadeva dodeli sodniku ob upoštevanju abecednega vrstnega
reda začetnic priimkov sodnikov, druge zadeve pa se posebej
označijo in dodelijo istemu sodniku.
6. Če udeleženec v postopku hkrati ali v krajšem časovnem obdobju vloži pobudo in ustavno pritožbo, ki sta povezani,
se zadeva iz U-I vpisnika dodeli sodniku, ki se mu dodeli zadeva iz Up vpisnika po točki IV. 4. tega razporeda.
V.
1. V primerih izločitve sodnika, ki mu je zadeva dodeljena,
se sodnik poročevalec določi izmed drugih sodnikov po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov, če gre za
zadeve iz U-I, P in posebnih vpisnikov iz IV. 3. točke tega razporeda. V zadevah Up vpisnika se zadeva dodeli sodnikoma,
članoma istega senata po abecednem vrstnem redu začetnic
njunih priimkov.
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2. Ustavno sodišče lahko na seji odloči, da se zadeva
dodeli drugemu sodniku poročevalcu.
3. Na podlagi dogovora med sodnikoma se zadeva, dodeljena sodniku, predodeli drugemu sodniku, ki postane sodnik
poročevalec.
4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo na podlagi
tretjega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12
– ZUstS) in med sodniki, ki so se izrekli za njen sprejem, ni
sodnika, ki mu je bila zadeva dodeljena, postane sodnik poročevalec tisti izmed članov senata, ki se je izrekel za sprejem
ustavne pritožbe. Če sta se izrekla za sprejem ustavne pritožbe
dva člana senata, postane sodnik poročevalec tisti, ki je po
začetnih črkah priimka po abecedi pred drugim, če se ustavna
sodnika ne sporazumeta drugače.
5. Predodelitev zadeve izvede na podlagi odredbe generalnega sekretarja Ustavnega sodišča glavna pisarna.
VI.
1. Svetovalkam oziroma svetovalcem Ustavnega sodišča
(v nadaljevanju svetovalec) dodeljuje zadeve v delo generalni
sekretar Ustavnega sodišča oziroma po njegovem pooblastilu
namestnica in pomočnici generalnega sekretarja. Zadeve se
dodeljujejo pretežno po enem strokovnem področju. Zadeve, ki
jih ni mogoče dodeliti na ta način, se dodelijo ob upoštevanju sorodnosti strokovnih področij med svetovalce tako, da se zagotovi
približno enaka obremenjenost svetovalcev enakega položaja.
2. V primeru zelo zahtevnih zadev lahko dodeli generalni
sekretar po dogovoru s sodnikom poročevalcem zadevo v delo
več svetovalcem, pri čemer določi med njimi, kdo je glavni
svetovalec.
3. Če strokovno delo za zadevo opravi zunanji ekspertni
strokovnjak, ostane zadeva dodeljena svetovalcu, ki opravi
drugo potrebno delo v zvezi z zadevo.
VII.
1. Novo imenovanim svetovalcem dodeli generalni sekretar Ustavnega sodišča zadeve s strokovnega področja,
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ki ga določi Ustavno sodišče ob odločitvi o objavi prostega
delovnega mesta.
2. Zadeve se svetovalcem iz prejšnje točke dodelijo tako,
da se jim dodelijo najprej najstarejše zadeve, ki jih imajo v delu
svetovalci.
VIII.
1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za
oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v
katerem je bil objavljen predpis.
2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v drugih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije, razen odločb, izdanih v
zadevah ustavnih pritožb in sporov glede pristojnosti, ki se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene
Ustavno sodišče.
3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.
4. Sklepi senatov v zadevah ustavnih pritožb se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene senat.
IX.
Uradne ure v glavni pisarni in knjižnici Ustavnega sodišča
so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do 12. ure,
ob sredah od 10. do 15. ure.
X.
Razpored dela se razmnoži za predsednika, sodnike,
generalnega sekretarja, namestnico in pomočnice generalnega
sekretarja ter se objavi na intranetni strani Ustavnega sodišča.
Razpored se pritrdi na oglasno desko Ustavnega sodišča ter
se, razen točk VI. 4. in VI. 5., objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1948.

Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 179.m člena
Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) in 32. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije
za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije izdaja svet
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

TARIFO
za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa način obračunavanja storitev, povračila stroškov in ceno storitve, ki jih Javna agencija za civilno letalstvo
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) opravlja v skladu z določbami Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10
– uradno prečiščeno besedilo in 46/16; v nadaljnjem besedilu: ZLet) in predpisi Evropske unije in jih plačajo predlagatelji storitev
(v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
2. člen
(cena storitve)
(1) Vrednost posamezne storitve v tej tarifi je določena s številom točk. Vrednost ene točke znaša 8 eurov (z besedo: osem
eurov). Cena storitve se ugotovi tako, da se število točk posamezne storitve pomnoži z vrednostjo točke.
(2) Vrednost točke se preveri vsako leto, in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z opravljanjem storitev iz te
tarife. Vsako spremembo vrednosti točke potrdi svet agencije s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen:
1. 1 M – milijon
2. A1 – komercialni prevoz potnikov
3. A2 – komercialni prevoz tovora
4. AC – certifikat letališča (Airport Certificate)
5. AFF – Accelerated Free Fall
6. AeMC – center letalske medicine (Aero-medical Centre)
7. AME – zdravnik letalske medicine (Aero-medical Examiner)
8. AOC – spričevalo letalskega prevoznika (Air Operator Certificate)
9. APU – pomožni vir energije (Auxiliary Power Unit)
10. ARC – potrdilo o pregledu plovnosti (Airworthiness Review Certificate)
11. ATO – odobrena organizacija za usposabljanje (Approved Training Organization)
12. ATPL(A) – licenca prometnega pilota letala (Airline Transport Pilot Licence – Aeroplane)
13. ATPL(H) – licenca prometnega pilota helikopterja (Airline Transport Pilot Licence – Helicopter)
14. BITD – naprava za usposabljanje osnovnih postopkov v instrumentalnem letenju (Basic Instrument Training Device)
15. CAA – Javna agencija za civilno letalstvo RS (Civil Aviation Agency of Slovenia)
16. CAMO – Organizacija za vodenje stalne plovnosti (Continued Airworthiness Management Organisation)
17. CAT – komercialni zračni transport (Commercial Air Transportation)
18. CAT I, II, III – kategorija natančnega prileta 1, 2, 3 (Category I, II, III)
19. CB-IR – na sposobnosti temelječi rating za instrumentalno letenje (Competency Base Instrument Rating)
20. CC – kabinsko osebje (Cabin Crew)
21. CDFA – končni prilet s stalnim spuščanjem (continuous descent final approach)
22. CPL(A) – licenca poklicnega pilota letala (Commercial Pilot Licence – Aeroplane)
23. CPL(H) – licenca poklicnega pilota helikopterja (Commercial Pilot Licence –Helicopter)
24. CR(A) – rating za razred letala (Class Rating – Aeroplane)
25. CR(A) z IR – rating za razred letala z ratingom za instrumentalno letenje (Class Rating – Aeroplane with Instrument Rating)
26. CRI(A) – potrdilo učitelja letenja za razred letala (Class Rating Instructor – Aeroplane)
27. DG – prevoz nevarnega blaga (Dangerous Goods)
28. Del-66 – Priloga III Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in
letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315, z dne
28. novembra 2003, str. 1)
29. Derogation – odstopanje od tehničnih predpisov in upravnih postopkov
30. Dry Lease – najem zrakoplova brez osebja
31. EASA – Evropska agencija za varnost v letalstvu (European Aviation Safety Agency)
32. EFB – elektronski sistem na letalu za prikaz in upravljanje informacij, potrebnih za let (Electronic Flight Bag)
33. EIR – rating za instrumentalno letenje na ruti (En Route Instrument Rating)
34. ELA1 – lahki evropski zrakoplov (European Light Aircraft)
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35. ELT – oddajnik v sili (Emergency Locator Transmitter)
36. EMS – medicinski prevozi v sili (Emergency Medical Services)
37. ETOPS – operacije povečanega doleta z dvomotornimi letali (Extended Twin Operations)
38. EUR – območje operacij – Evropa (Europe)
39. Examination Credit Report – poročilo o priznanju izpita
40. Exemption – izjema od tehničnih predpisov in upravnih postopkov
41. FCL – licenciranje letalskega osebja (Flight Crew Licensing)
42. FFS – simulator letenja (Full Flight Simulator)
43. FI – potrdilo inštruktorja letenja (Flight Instructor Certificate)
44. FNPT – naprava za usposabljanje letalskih in navigacijskih postopkov (Flight Navigation and Procedures Trainer)
45. IAD – odpiranje padala s pomočjo inštruktorja (Instructor Assisted Deployment)
46. ICAO Article 83bis Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu – določa podlage za sklenitev sporazuma med državo
registra in državo operaterja za prenos odgovornosti oziroma pristojnosti
47. Initial Safety Training – Cabin Crew – začetno varnostno usposabljanje kabinskega osebja
48. IR(A) – rating za instrumentalno letenje – letala (Instrument Rating – Aeroplane)
49. IR(H) – rating za instrumentalno letenje – helikopterji (Instrument Rating – Helicopter)
50. IR/ME (A) – rating za instrumentalno letenje – večmotorna letela (Instrument Rating/Multi Engine – Aeroplane)
51. IR/ME (H) – rating za instrumentalno letenje – večmotorni helikopterji (Instrument Rating/Multi Engine – Helicopter)
52. IR/SE (A) – rating za instrumentalno letenje – letala z enim motorjem (Instrument Rating/Single Engine – Aeroplane)
53. IR/SE (H) – rating za instrumentalno letenje – helikopterji z enim motorjem (Instrument Rating/Single Engine – Helicopter)
54. IRI – potrdilo inštruktorja za rating za instrumentalno letenje (Instrument Rating Instructor)
55. LAPL – licenca pilota lahkega zrakoplova (Light Aircraft Pilot Licence)
56. LSA – lahko športno letalo (Light Sport Aeroplane)
57. LTS CAT I – operacije kategorije, ki je nižja od standardne kategorije I (lower than standard category I operation)
58. MCCI – potrdilo inštruktorja za delo v veččlanski posadki (Multi Crew Co-operation Course Instructor)
59. ME – večmotorni zrakoplov (Multi Engine)
60. MM – vodja vzdrževanja (Maintenance Manager)
61. MNPS – specifikacije minimalnih zahtev navigacije (Minimum Navigation Performance Specification)
62. MODE S – način delovanja transponderja (Mode Select – S)
63. MPA – letalo, ki zahteva veččlansko posadko (Multi Pilot Aeroplane)
64. MPH – helikopter, ki zahteva veččlansko posadko (Multi Pilot Helicopter)
65. MPL – licenca pilota v veččlanski posadki (Multi Pilot Licence)
66. MTO – Organizacija za izobraževanje s področja vzdrževanja (Maintenance Training Organisation)
67. MTOM – največja vzletna masa (Maximum Take-off Mass)
68. NCC – nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon (Non-Commercial Air Operations with
Complex Motor-powered Aircraft)
69. NPA – nenatančen prilet (Non Precision Approach)
70. OD – obratovalno dovoljenje
71. Organizacija po delu 145 – vzdrževalna organizacija po delu 145
72. Organizacija po delu M poddela F – vzdrževalna organizacija po delu M poddela F
73. Organizacija po delu 21 poddela F – proizvodna organizacija (Production Organisation) po delu 21 poddela F
74. Organizacija po delu 21 poddela G – proizvodna organizacija (Production Organisation) po delu 21 poddela G
75. OTD – druge naprave za usposabljanje (Other Training Device)
76. OTS CAT II – operacije kategorije, ki ni standardna kategorija II (other than standard category II operation)
77. PA – natančen prilet (Precision Approach) Pax – potniki (Passengers)
78. PBN – operacije, ki uporabljajo navigacijo na podlagi zmogljivosti (Performance Based Navigation)
79. PGD – projekt za gradbeno dovoljenje
80. PPL(A) – licenca športnega pilota letala (Private Pilot Licence – Aeroplane)
81. PPL(H) – licenca športnega pilota helikopterja (Private Pilot Licence – Helicopter)
82. Predlagatelj – fizična ali pravna oseba, ki je predlagatelj postopka za izvedbo storitev, oziroma stranka v postopku
83. Prepeljan potnik – število potnikov, prepeljanih za plačilo (kar pomeni potnik, za katerega prevoz letalski prevoznik prejme
plačilo), se dobi s štetjem vsakega potnika na vsakem posameznem letu prevoznika. Potniki, ki se ne prevažajo za plačilo, so
izključeni
84. Privilegij po delu 21 poddela P – privilegij v povezavi z izdajo dovoljenja za letenje (Permit to fly)
85. Privilegij po delu M poddela I – privilegij v povezavi s pregledom plovnosti (Airworthiness Review)
86. PT – pristajalna pristojbina
87. RNP – zahtevana navigacijska zmogljivost (Required Navigation Performance)
88. RVSM – zmanjšanje standardnega vertikalnega razdvajanja (Reduced Vertical Separation Minimum)
89. SE – enomotorni zrakoplov (Single Engine)
90. Sea Pilot Transfers – transfer pilotov nad morjem
91. SEP – enomotorno batno letalo (Single Engine Piston)
92. SFI – inštruktor za letenje na simulatorju (Synthetic Flight Instructor)
93. SMS – sistem upravljanja varnosti (Safety Management System)
94. SPA – letalo, ki zahteva enega pilota (Single-Pilot Aeroplane)
95. SPH – helikopter, ki zahteva enega pilota (Single-Pilot Helicopter)
96. SPL – licenca pilota jadralnega letala (Sailplane Pilot Licence)
97. SPO – komercialne specializirane operacije (commercial specialised operations)
98. STI – pooblastilo inštruktorja za usposabljanje na napravi za simulacijo letenja (Synthetic Training Instructor Aithorisation)
99. Technical Log – tehnična knjiga
100. TNA – analiza potreb po usposabljanju (Training Needs Analysis)
101. TR – pooblastilo za tip (Type Rating)
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102. TR MET(H) – rating za tip večmotornega turbinskega helikopterja (Type Rating Multi Engine Turbine – Helicopter)
103. TR MET(H)/SPH z IR – rating za tip večmotornega turbinskega helikopterja z ratingom za instrumentalno letenje (Type
Rating Multi Engine Turbine – Helicopter/Single-Pilot Helicopter with Instrument Rating)
104. TR MPA – rating za tip letala, ki zahteva veččlansko posadko (Type Rating Multi-Pilot Aeroplane)
105. TR MPH – rating za tip helikopterja, ki zahteva veččlansko posadko (Type Rating Multi-Pilot Helicopter)
106. TR MPH z IR – rating za tip helikopterja, ki zahteva veččlansko posadko z ratingom za instrumentalno letenje (Type
Rating Multi-Pilot Helicopter with Instrument Rating)
107. TR SEP(H) – rating za tip enomotornega batnega helikopterja (Type Rating Single Engine Piston – Helicopter)
108. TR SEP(H) z IR – rating za tip enomotornega helikopterja z ratingom za instrumentalno letenje (Type Rating Single
Engine Piston – Helicopter with Instrument Rating)
109. TR SET(H) – rating za tip enomotornega turbinskega helikopterja (Type Rating Single Engine Turbine – Helicopter)
110. TR SET(H) z IR – rating za tip enomotornega turbinskega helikopterja z ratingom za instrumentalno letenje (Type Rating
Single Engine Turbine – Helicopter with Instrument Rating)
111. TR SPA – rating za tip letala, ki zahteva enega pilota (Type Rating Single-Pilot Aeroplane)
112. TR SPA z IR – rating za tip letala, ki zahteva enega pilota z ratingom za instrumentalno letenje (Type Rating Single-Pilot
Aeroplane with Instrument Rating)
113. TRI – inštruktor za rating za tip (Type Rating Instructor)
114. TSO – trak za samodejno odpiranje padala
115. ULN – ultralahka letalna naprava
116. User Approval – odobritev uporabe
117. V AT – indicirana hitrost nad pragom (indicated airspeed at threshold)
118. VFR – Pravila letenja pri zunanji vidljivosti (Visual Flight Rules)
119. VT – varnostna taksa
120. Wet Lease – najem zrakoplova z osebjem
121. WW – območje operacij – ves svet (WorldWide)
122. ZFTT – rating za tip, ki poteka izključno na simulatorju (Zero Flight Time Type Rating).
4. člen
(opravljanje storitev v tujini)
V osnovno tarifo niso zajeti potni stroški opravljanja storitev v tujini, in sicer dejanski stroški izvedbe storitev v tujini (stroški
potovanja, nastanitve, dnevnice in drugi stroški, ki so bili nujno potrebni za izvedbo naloge). Ti stroški se zaračunavajo stranki
posebej, poleg plačila izvedbe neke storitve po tarifi po naslednji formuli:
Z = t + p + h,
pri čemer je:
Z

dolgovana tarifa,

t

tarifa, je določena za izvedeni postopek,

p

potni stroški,

h

čas, ki ga porabijo nadzorniki za prevoz, obračunan po 30-odstotni vrednosti urne postavke, določene v 33. členu te tarife.
5. člen
(način plačila)

(1) Predlagatelj plača storitev iz te tarife v dobro Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, na podračun št. IBAN
SI56 0110 0600 0036 204, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, SWIFT-koda: BSLJSI2X.
(2) Storitev iz te tarife je plačljiva v eurih. Predlagatelj zagotovi, da agencija prejme celotno ustrezno plačilo.
(3) Agencija opravlja plačilni promet brezgotovinsko. Vse bančne stroške v zvezi s plačilom plača predlagatelj.
6. člen
(izjema pri postopku certifikacije)
(1) Postopek certifikacije se lahko na zahtevo predlagatelja in s privolitvijo direktorja agencije izjemoma izvede tako, da je določenih toliko uslužbencev, da se postopek izvede v rokih, ki so krajši od običajnih rokov, ob uporabi ustaljenih postopkov agencije.
(2) Obračunana tarifa je v tem primeru izjemoma zvišana, da se v celoti pokrijejo stroški, glede na dejansko število dodatno
opravljenih ur zunaj poslovnega časa agencije, ki agenciji nastanejo zaradi ugoditve tej posebni zahtevi. Urna postavka se zaračuna v skladu s 33. členom te tarife.
7. člen
(obveznosti predlagateljev in agencije pri postopkih plačila storitev)
(1) Zavezanec za plačilo tarife je predlagatelj, za katerega agencija opravi storitev iz 8. člena te tarife. Za izdajo, ohranitev
ali spremembo certifikata mora biti predhodno plačan celoten znesek dolgovane tarife, razen če se agencija in predlagatelj ne
dogovorita drugače. Agencija lahko tarifo obračuna v enem obroku, potem ko prejme zahtevo, ali na začetku letnega obdobja ali
obdobja nadzora. Agencija lahko v primeru neplačila zavrne izdajo zadevnega certifikata ali ga prekliče, potem ko je predlagatelja
o tem uradno obvestila.
(2) Če se vlogi ugodi, se predlagatelju določi višina letne tarife, ki se predlagatelju zaračunava in poračunava za vsako trimesečno obdobje. V primeru spremenljivih letnih tarif pa se te obračunavajo za vsako trimesečno obdobje za nazaj, na podlagi
podatkov, ki so jih predlagatelji dolžni posredovati agenciji. Če predlagatelj ne odda podatkov za izračun spremenljivih letnih tarif,
se obračuna pavšal dvakratne povprečne vrednosti, ki izhaja iz predhodno obračunane spremenljive letne tarife, prilagojene na
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predmetno število mesecev, ali če podatki niso na voljo oziroma podatki ne izkazujejo dejanskega stanja glede na trenutne razmere
(naprimer sezona, flota letal in podobno), agencija sama pridobi podatke na račun predlagatelja.
(3) Pri vseh postopkih certifikacije, za katere se plača tarifa, lahko agencija predlagatelju na zahtevo pošlje informativni izračun. Agencija informativni izračun spremeni, če se izkaže, da je postopek preprostejši in hitrejši od sprva predvidenega, ali če je,
ravno nasprotno, bolj zapleten in počasnejši od predvidevanj agencije.
(4) Če mora agencija prekiniti postopek certifikacije zaradi nezadostnih sredstev predlagatelja ali ker ta ne spoštuje svojih
obveznosti ali se odloči, da bo preklical zahtevek ali preložil zahtevo, mora biti preostanek dolgovane tarife in vsi drugi do tedaj
zapadli zneski v celoti plačani takoj, ko agencija prekine svoje delo. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v
33. členu te tarife. Ko agencija na zahtevo predlagatelja znova začne postopek certifikacije, ki ga je predhodno prekinila iz razlogov
iz prvega stavka tega odstavka, se ta postopek zaračuna kot nova zahteva.
(5) Če imetnik certifikata umakne ustrezni certifikat ali agencija certifikat prekliče, morajo biti preostanek dolgovane tarife,
izračunane na urni osnovi, ki pa ne presega zadevne tarife, in vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj ob umiku ali
preklicu. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v 33. členu te tarife.
(6) Če agencija začasno odvzame certifikat, morajo biti preostanek dolgovane tarife, izračunane po načelu časovne porazdelitve, in vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj ob umiku ali začasnem odvzemu. Če se certifikat pozneje obnovi,
začne na dan obnovitve teči novo obdobje zaračunavanja.
(7) Druge naloge, ki jih agencija izvaja za potrebe državnih organov, se financirajo v skladu z drugim odstavkom 179.m člena
Zakona o letalstvu.
(8) Agencija zaračunava certifikacijske in druge naloge, ki niso navedene v tarifi, v skladu s 33. členom te tarife, če gre za
certifikacijo in naloge v skladu z morebitnimi novimi letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. Tak
način zaračunavanja se uporablja do vključitve posebnih določb o zadevnih tarifah.
II. STORITVE JAVNE AGENCIJE
8. člen
(financiranje nalog agencije in področja zaračunavanja storitev)
(1) S prihodki od tarif se financirajo naloge odločanja v upravnih zadevah oziroma certificiranja, naloge stalnega nadzora in
druge naloge, povezane z izdajanjem listin in stalnim nadzorom iz pristojnosti agencije.
(2) Agencija zaračunava tarife na naslednjih področjih:
1. plovnost, certifikacija in register zrakoplovov,
2. licenciranje osebja,
3. letalske operacije,
4. letališča, vzletišča in ovire,
5. varovanje.
1. Plovnost, certifikacija in register zrakoplovov
9. člen
(plovnost zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila organizacije glede plovnosti zrakoplovov vključuje pregled dokumentacije, do dva
sestanka na sedežu agencije in do dva pregleda na terenu. Če je pri izvedbi vloge za plovnost zrakoplovov potrebnih več sestankov
oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Zrakoplovi, ki so z odločbo Ministrstva za kulturo uvrščeni v nacionalno bogastvo ali so z odlokom vlade ali lokalne skupnosti razglašeni za kulturni spomenik, plačajo samo 10 odstotkov vrednosti tarife.
(4) Za plovnost zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

1.

2.

3.

Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni

14

/

LSA in ELA1 ter druga letala do 1.200 kg MTOM

27

/

Letala od 1.201 do 2.730 kg MTOM

36

/

Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM

135

/

Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM

450

/

Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM

1.080

/

Letala nad 70.000 kg MTOM

1.800

/

Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem

45

/

Helikopterji nad 3.175 kg MTOM

180

/

Zračne ladje

27

/

Pregled izjave lastnika/uporabnika o vzdrževanju zrakoplova (5*)

5

/

I/A. PREGLED ZA IZDAJO SPRIČEVALA O PLOVNOSTI ALI POTRDILA
O PREGLEDU PLOVNOSTI (1*)
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Storitev

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

1.

2.

3.

Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni

5

5

LSA in ELA1 ter druga letala do 1.200 kg MTOM

5

5

Letala od 1.201 do 2.730 kg MTOM

9

14

Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM

14

54

Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM

27

99

Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM

45

171

Letala nad 70.000 kg MTOM

90

270

Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem

9

18

Helikopterji nad 3.175 kg MTOM

18

45

Zračne ladje

5

5

Motorni zmaj

18

/

ULN in drugi zrakoplovi

27

/

Žirokopterji

35

/

Brezpilotni zrakoplovi

42

/

Potrditev pogojev za letenje pred izdajo dovoljenja za letenje EASA

50

/

Izdaja dovoljenja za letenje EASA

50

/

Nacionalno dovoljenje za tehnični let

50

/

Izdaja izvoznega spričevala ali izjava o plovnosti letala za izvoz

5

/

Dovoljenje za preizkusni let

5

/

Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni

9

/

LSA in ELA1 ter druga letala do 1.200 kg MTOM

14

/

Letala od 1.201 do 2.730 kg MTOM

18

/

Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM

45

/

Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM

108

/

Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM

207

/

Letala nad 70.000 kg MTOM

360

/

Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem

27

/

Helikopterji nad 3.175 kg MTOM

54

/

Zračne ladje

9

/

Drugi zrakoplovi

23

/

I/B. IZDAJA POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI NA PODLAGI PRIPOROČILA
(4*) (2*)

I/C. PREGLED ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PLOVNOSTI
DOKUMENTA ZA ANEKS II ZRAKOPLOVE

I/D. DOVOLJENJE ZA LETENJE (3*) (6*)

I/E. POTRDITEV PRVE IZDAJE ALI SPREMEMBE PROGRAMA VZDRŽEVANJA

(1*) Izdaja spričevala na obrazcu EASA Form 25 in potrdila na obrazcu EASA Form 15a se zaračunava posebej.
(2*) Letna tarifa se plača ne glede na način izdaje ARC in je sorazmerna obsegu odobritve CAMO organizacije privilegija po
poddelu I dela M.
(3*) Dodatno se zaračuna pregled plovnosti po tabeli za plovnost I/A (po potrebi).
(4*) Tarifa velja le za izdajo potrdila na obrazcu EASA Form 15a.
(5*) Pregled je obvezen, kadar lastnik/uporabnik nima potrjenega programa vzdrževanja.
(6*) Za izdajo dovoljenja za letenje na obrazcu EASA Form 20a za nekomercialno letenje na nekompleksnih zrakoplovih
ali tipih za katere se EASA strinja, da spričevalo o plovnosti z omejitvami ni primerno, se zaračunava tarifa skladno z 9. členom,
tabele I/A.
10. člen
(organizacija za vodenje stalne plovnosti – CAMO)
(1) Tarifa za izdajo certifikata vključuje en sestanek na sedežu agencije, dva pregleda priročnikov in en pregled organizacije
na terenu. Tarifa za spremembo certifikata vključuje en pregled priročnikov in en pregled organizacije na terenu. Če je pri izvedbi
vloge za vodenje stalne plovnosti potrebnih več pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po
dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za organizacijo za vodenje stalne plovnosti veljajo naslednje tarife:
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Storitev

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

1.

2.

3.

Potrdilo po delu M poddela G (1*)

90

90

Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni

9

9

II/A. VODENJE STALNE PLOVNOSTI

LSA in ELA1

9

9

Druga letala do 2.730 kg MTOM

23

23

Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM

45

45

Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM

135

135

Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM

270

270

Letala nad 70.000 kg MTOM

540

540

Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem

27

27

Helikopterji nad 3.175 kg MTOM

72

72

Zračne ladje

9

9

Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni

5

5

LSA in ELA1

5

5

II/B. PRIVILEGIJ PO PODDELU I DELA M

Druga letala do 2.730 kg MTOM

11

11

Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM

23

23

Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM

68

68

Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM

135

135

Letala nad 70.000 kg MTOM

270

270

Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem

13

13

Helikopterji nad 3.175 kg MTOM

36

36

Zračne ladje

5

5

Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni

5

5

LSA in ELA1

5

5

Druga letala do 2.730 kg MTOM

11

11

Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM

23

23

Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM

68

68

Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM

135

135

Letala nad 70.000 kg MTOM

270

270

Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem

14

14

Helikopterji nad 3.175 kg MTOM

36

36

Zračne ladje

5

5

II/D. SPREMEMBA OBSEGA POTRDILA PO DELU M PODDELA G (1*)

45

II/C. PRIVILEGIJ PO PODDELU P DELA 21

Stalni nadzor po podizvajalcu

/

45

(1*) Dodatno se zaračuna še vrednost glede na zahtevani obseg pooblastila.
11. člen
(certifikacija zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila organizacije glede certifikacije zrakoplovov vključuje pregled dokumentacije in
drugo, kar je navedeno v opombah pod posamezno storitvijo. Če je pri izvedbi vloge za certifikacijo zrakoplovov potrebnih več
pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom
te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za certifikacijo zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
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Storitev

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

1.

2.

3.

Izdaja nacionalnega spričevala projektivni organizaciji (1*)

234

234

Sprememba spričevala nacionalni projektivni organizaciji (2*)

59

/

/

59

Stalni nadzor po podizvajalcu
Izdaja nacionalnega certifikata tipa – certifikacija zrakoplova (atest) (3*)

1030

234

Priznanje nacionalnega certifikata tipa

114

/

Velika sprememba nacionalnega certifikata tipa – certifikacija zrakoplova (atest) (8*)

390

/

Manjša sprememba nacionalnega certifikata tipa – certifikacija zrakoplova (atest)

169

/

Izdaja/potrditev dodatka nacionalnemu certifikatu tipa (atestu) zrakoplova, motorja,
propelerja, padala, opreme (4*)

222

59

Potrditev načrta spremembe ali popravila (5*)

70

/

Izdaja Mode S-kode in/ali sprememba podatkov o lastniku/uporabniku

9

/

Izdaja ELT-kode in/ali sprememba podatkov o lastniku/uporabniku

9

/

Spričevalo o hrupu (7*)

9

/

(1*) Vključuje en ogled na terenu in dva pregleda priročnika ter druge dokumentacije.
(2*) Vključuje en ogled na terenu in en pregled priročnika ter druge dokumentacije.
(3*) Vključuje štiri oglede na terenu in pregled dokumentacije skupaj z izdajo dovoljenja za preizkusne lete. Če je RS država
nosilca, za to zaračunava letno tarifo, ker mora skrbeti za status tega tipa zrakoplova in certifikat tipa.
(4*) Vključuje dva ogleda na terenu in pregled dokumentacije. Če je RS država nosilca, za to zaračunava letni pavšal, ker
mora skrbeti za status tega dodatka certifikatu tipa.
(5*) Vključuje pregled na terenu.
(7*) Poleg tarife se zaračuna še pregled po tabeli za plovnost I/A (po potrebi).
(8*) Vključuje en ogled na terenu in pregled dokumentacije skupaj z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
12. člen
(gradnja zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila proizvodne organizacije vključuje pregled dokumentacije in drugo, kar je navedeno v opombah pod posamezno storitvijo. Če je pri izvedbi vloge za gradnjo zrakoplovov potrebnih več pregledov dokumentacije
oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za gradnjo zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev
1.
Izdaja dovoljenja za amatersko gradnjo (1*)

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

2.

3.

108

/

Podaljšanje veljavnosti dovoljenja za amatersko gradnjo (2*)

45

/

Nacionalno dovoljenje za proizvodnjo (3*)

315

315

Sprememba nacionalnega dovoljenja za proizvodnjo (4*)

90

/

Potrdilo po delu 21 poddela G (5*)

640

640

Sprememba potrdila 21G (6*)

260

/

Potrdilo po delu 21 poddela F – soglasje (7*)

380

380

Overitev Izjave o skladnosti (8*)

18

/

/

45

Stalni nadzor popodizvajalcu

(1*) Vključuje en pregled dokumentacije in štiri oglede na terenu, vključno z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
(2*) Vključuje on ogled na terenu, vključno z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
(3*) Vključuje dva pregleda dokumentov in en ogled na terenu.
(4*) Vključuje en pregled dokumentov in en ogled na terenu.
(5*) Vključuje dva pregleda dokumentov in en ogled na terenu.
(6*) Vključuje en pregled dokumentov in en ogled na terenu.
(7*) Vključuje dva pregleda dokumentov in en ogled na terenu.
(8*) Dodatno se zaračuna dejansko porabljen čas za nadzor izdelka skladno s 33. členom.
13. člen
(vzdrževanje zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo certifikata vzdrževalni organizaciji vključuje en sestanek na sedežu agencije, dva pregleda priročnikov in
en pregled organizacije na terenu. Tarifa za spremembo certifikata vključuje en pregled priročnikov in en pregled organizacije na
terenu. Če je pri izvedbi vloge za vzdrževanje zrakoplovov potrebnih več pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se
ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
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(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za vzdrževanje zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

1.

2.

3.

90

90

V/A. POTRDILO PO DELU 145 (2*) (4*)
Razred A – zrakoplovi
A1 Letala od 5.701 do 20.000 kg MTOM

90

90

A1 Letala od 20.001 do 55.000 kg MTOM

225

225

A1 Letala od 55.001 do 100.000 kg MTOM

450

450

A1 Letala nad 100.000 kg MTOM

765

765

A2 Letala do 5.700 kg MTOM

36

36

A3 Helikopterji do 3.175 kg MTOM in enomotorni

54

54

A3 Helikopterji z več motorji ali nad 3.175 kg MTOM

90

90

A4 Zrakoplovi, drugi kot A1, A2 ali A3

18

18

B1 – turbinski motorji

135

135

B2 – batni motorji

36

36

B3 – APU

108

108

C1 – C22 (1*)

14

14

Razred D – Specializirane storitve

90

90

Sprememba obsega potrdila po delu 145 (2*)

45

/

/

45

Razred B – motorji

Razred C – komponente razen kompletnega motorja ali APU

Letna tarifa za vsakega odobrenega podizvajalca
Potrditev nove lokacije linijske postaje

35

A1 in A3 nad 3.175 kg MTOM (3*)

90

90

A2, A3 do 3.175 kg MTOM ali z enim motorjem ter A4 (3*)

18

18

70

70

A2 Letala do 5.700 kg MTOM

32

32

A3 Helikopterji do 3.175 kg MTOM in enomotorni

50

50

A3 Helikopterji z več motorji ali nad 3.175 kg MTOM

81

81

A4 Zrakoplovi, drugi kot A2 ali A3

9

9

B1 – turbinski motorji

135

135

B2 – batni motorji

36

36

B3 – APU

108

108

C1 – C22 (1*)

14

14

Razred D1 – specializirane storitve

90

90

Sprememba obsega potrdila po delu M poddela F (2*)

35

/

/

45

V/B POTRDILO PO DELU M PODDELA F
Potrdilo po delu M poddela F (2*)
Razred A – zrakoplovi

Razred B – motorji

Razred C – komponente razen kompletnega motorja ali APU

Letna tarifa za vsakega odobrenega podizvajalca
(1*) Za vsak rating.
(2*) Dodatno se zaračuna še vrednost glede na zahtevani obseg pooblastila.
(3*) Za vsako lokacijo.
(4*) Če organizacija prosi samo za linijsko vzdrževanje, se tarifa zmanjša za 50 %.
14. člen
(izobraževalna organizacija – MTO)

(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila izobraževalne organizacije vključuje pregled dokumentacije in izdajo certifikata.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za izobraževalno organizacijo – MTO veljajo naslednje tarife:
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Letna tarifa
(v točkah)

2.

3.

Potrdilo po delu 147

90

90

Potrditev organizacije za opravljanje osnovnega usposabljanja po delu 147 (1*)

70

70

Potrditev organizacije za opravljanje praktičnega ali teoretičnega usposabljanja za tip
po delu 147 (2*)

50

50

Sprememba potrdila organizacije za opravljanje osnovnega usposabljanja po delu 147
z vpisom nove kategorije ali podkategorije (1*)

70

/

Sprememba potrdila organizacije za opravljanje teoretičnega ali praktičnega
usposabljanja za tip po delu 147 (2*)

50

/

Potrditev TNA za tip zrakoplova – letala do 5.700 kg MTOM in enomotorni helikopterji (3*)

45

/

Potrditev TNA za tip zrakoplova – letala nad 5.700 kg MTOM
in večmotorni helikopterji (3*)

77

/

Potrdilo organizacije za usposabljanje na podlagi nacionalnih predpisov

70

70

Kategorija v organizaciji za usposabljanje, potrjeni na podlagi nacionalnih predpisov (4*)

50

50

Sprememba potrdila organizacije za usposabljanje, potrjeni na podlagi nacionalnih
predpisov (vpis dodatne kategorije) (4*)

50

/

Potrditev lokacije ali podizvajalca v tujini (6*)

150

150

/

45

150

/

Stalni nadzor enega podizvajalca doma – letna tarifa (6*)
Pregled in potrditev MTOE (5*)

5477

(1*) Za vsako kategorijo ali podkategorijo.
(2*) Za vsak tip, kategorijo, podkategorijo, praktični del in teoretični del posebej.
(3*) Za vsak tip zrakoplova.
(4*) Za vsako kategorijo.
(5*) Vsebuje en pregled dokumentacije in en ogled na terenu.
(6*) Za vsakega podizvajalca ali vsako lokacijo posebej.
15. člen
(licence letalsko tehničnega osebja po Del-66)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo certifikata vključuje pregled dokumentacije in izdajo certifikata ali opravljanje izpita za vpis
tipa letala.
(2) Za licence za letalsko tehnično osebje po Del-66 veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)

1.

2.

Konverzija v Del-66 iz nacionalnih privilegijev

14

Potrditev poročila Examination Credit Report

100

Izdaja licence (1*)

20

Izdaja licence zaradi vpisa nove kategorije, podkategorije ali izbrisa omejitve (2*)

19

Izdaja licence zaradi vpisa novega tipa (3*)

14

Izdaja licence zaradi podaljšanja veljavnosti

9

Opravljanje izpita za pridobitev kategorije (4*)

38

Opravljanje izpita za vpis tipa
Letala do 5.700 kg MTOM in enomotorni helikopterji (5*)

32

Letala nad 5.700 kg MTOM in drugi helikopterji (5*)

63

Drugi zrakoplovi (5*)

32

Priprava izpitnega vprašanja (6*)

2

(1*) Prva izdaja z vpisom ene kategorije.
(2*) Velja za eno kategorijo, podkategorijo ali omejitev.
(3*) Velja za en tip.
(4*) Velja za en modul.
(5*) Osnovna tarifa za en tip.
(6*) Tarifa za opravljanje izpita za vpis tipa zrakoplova je sestavljena iz osnovne tarife, ki je odvisna od vzletne mase zrakoplova, in variabilnega dela, ki je odvisen od zahtevanega števila izpitnih vprašanj.
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16. člen
(register zrakoplovov)

(1) Tarifa za izdajo certifikata o vpisu vključuje pregled dokumentacije in vpis zrakoplova v register zrakoplovov ali izpis iz
tega registra.
(2) Za register zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)

1.

2.

Rezervacija registrske oznake

15

Rezervacija registrske oznake na željo stranke

450

Začasni vpis v register

14

Vpis letala v register za zrakoplove do 2.750 kg MTOM (1*)

15

Vpis letala v register za zrakoplove nad 2.750 kg MTOM (1*)

23

Sprememba lastništva ali uporabnika (1*)

23

Sprememba podatkov lastnika ali uporabnika (1*)

9

Izpis letala iz registra za zrakoplove do 2.750 kg MTOM (2*)

13

Izpis letala iz registra za zrakoplove nad 2.750 kg MTOM (2*)

20

Potrdilo o nevpisu v register

7

Posredovanje podatkov iz registra (3*)

5

Vpis v bremenski list

18

Izpiski iz lastninskega in bremenskega lista

9

Preverjanje najemne pogodbe, odločba o odobritvi podaljšanja najemne pogodbe

18

(1*) Vključuje izdajo certifikata o vpisu.
(2*) Vključuje potrdilo o nevpisu.
(3*) Tarifa se zaračuna samo za neupravne namene.
17. člen
(druge odobritve)
Tarifa vključuje pregled dokumentacije ter potrditev pogodb in drugih dokumentov.
Storitev

Tarifa (v točkah)

1.

2.

Potrditev pogodbe (1*)

23

Potrditev pogodbe na podlagi opravljenega nadzora v Sloveniji (1*)

50

Potrditev pogodbe na podlagi opravljenega nadzora v tujini (1*)

150

Potrditev pogodbe po ICAO 83.a členu (1*), če sprejmemo nadzor nad zrakoplovom iz tujega registra

450

Potrditev pogodbe po ICAO 83.a členu (1*), če predamo nadzor drugi državi

180

Potrditev Technical Log

14

Potrditev vodilnega osebja v potrjenih organizacijah (EASA Form 4) (2*)

9

(1*) Dodatno se zaračunajo stroški, ki so nastali ob morebitnem pregledu.
(2*) Za vsako nominirano funkcijo. Intervju na sedežu agencije.
2. LICENCIRANJE OSEBJA
18. člen
(piloti zrakoplovov)
(1) Tarifa za pilote vključuje teoretični izpit, praktično oziroma strokovno preverjanje z izpraševalcem in izdajo, podaljšanje
ali obnovo listine (licenca, rating, spričevalo, potrdilo, pooblastilo ali certifikat).
(2) Ob prijavi na posamezni teoretični izpitni rok plača kandidat število prijavljenih izpitnih pol. Popravni izpit se plača po tarifi
za izpitno polo.
Za odobreni izredni teoretični izpit plača kandidat dvakratnik tarife glede na število prijavljenih izpitnih pol. V primeru odpovedi
od izpitnega roka pred začetkom izpita, se kandidatu pri prijavi na naslednji izpitni rok upošteva plačilo tarife odpovedanega izpitnega roka, vendar mora ta kandidat dodatno plačati še administrativne stroške v višini 4 točk. Če kandidat predhodno ne odpove
udeležbe na izpitu, se mu že plačana tarifa ne vrne.
(3) Za teoretični izpit velja naslednja tarifa:
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Storitev

Tarifa po izpitni poli
(v točkah)

1.

2.

Licenca/rating*
LAPL(A)/(H)/(S)/(B)

2

PPL(A)/(H)/(S)/(B)/(As)

2

CPL(A)/(H)/(As)

5

ATPL(A)

7

ATPL (H)

7

ATPL/IR (H)

7

IR(A)/(H)/(As)/EIR

6

(4) Če podaljšanje ratinga ali pooblastila opravlja izpraševalec, ki je v sestavi letalskega prevoznika s certifikatom AOC, se
tarifa za praktično preverjanje zniža za 40 odstotkov. Letalski prevoznik mora od agencije pridobiti soglasje za znižanje tarife. Letalski prevoznik mora poleg navedenega dokazati, da ima sistematizirano delovno mesto izpraševalcev in da izpraševalci prejemajo
ustrezno finančno nadomestilo za delo izpraševalca.
(5) Za preverjanje usposobljenosti, preverjanje strokovnosti in oceno usposobljenosti z izpraševalcem velja naslednja tarifa:
Storitev

Tarifa za izdajo, podaljšanje
in obnovo
(v točkah) (*1)

1.

2.

Licenca/rating/pooblastilo/certifikat
LAPL(A)/(H)/(S)/(B)

18

PPL(A)/(H) /(As)/SPL/BPL

20

CPL(A)/(H)/(As)

30

ATPL(A)/(H)/MPL

40

IR/SE(A)/(H)/EIR/CB-IR

18

IR/ME(A)/(H)

21

CR(A)/TMG

16

CR(A) z IR (*1)

28

CR(SEA)

20

TR SPA (nekompleksno letalo)

24

TR SPA z IR (*1) (nekompleksno letalo)

28

TR SPA z IR (visokozmogljivo kompleksno letalo)

40

TR MPA

48

TR SEP(H)

21

TR SEP(H) z IR (*1)

28

TR SET(H)

21

TR SET(H) z IR (*1)

28

TR MET(H)

32

TR MET(H) z IR

39

FI(A)/(H)

28

FI(S)/(B)

20

IRI(A)/(H)

28

CRI(A)

23

MI/FTI

25

TRI SPA/SPH

23

TRI MPA/MPH

32

Potrdilo inštruktorja za usposabljanje v tretjih državah

32

SFI, STI, MCCI(A)/(H)

27

Preverjanje pogojev za podaljšanje ratinga CR/SEP, TMG na podlagi naleta

5

Preverjanje pogojev za podaljšanje potrdila inštruktorja brez izvedbe ocene usposobljenosti

10
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Storitev

Tarifa za izdajo, podaljšanje
in obnovo
(v točkah) (*1)

1.

2.

Preverjanje strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence (S)/(B)

16

Preverjanje strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence LAPL(A)/(H)/(S)/(B)

15

Preverjanje strokovnosti za razširitev privilegijev na komercialne operacije (S)/(B)

25

Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev licence LAPL(S) na TMG

16

Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev LAPL(H) na drug tip helikopterja

16

Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev LAPL(A) na drug razred letala

16

Preverjanje strokovnosti za razširitev na drug razred balonov

16

MR

28

FTR

32

Potrdilo izpraševalca za letala in helikopterje za izdajo potrdila

50

Potrdilo izpraševalca za letala in helikopterje za podaljšanje, obnovo ali razširitev potrdila

25

Potrdilo izpraševalca za balone in jadralna letala za izdajo potrdila

25

Potrdilo izpraševalca za balone in jadralna letala za podaljšanje, obnovo ali razširitev potrdila

15

Preizkus znanja angleškega jezika na zahtevo stranke

16

Preizkus znanja letalske frazeologije na zahtevo stranke

8

Intervju za priznanje tuje listine o znanju angleškega jezika

8

(*1) V primerih podaljšanja ali obnove ratinga za razred ali tip zrakoplova.
(6) Tarifa za izdajo licence, ratinga, pooblastila ali drugega upravnega dejanja v zvezi z licenco za pilote zrakoplovov se
zaračunava vsakič, ko se v zvezi s tem zahteva postopek organa.
(7) Za podaljšanje ali obnovo ratinga ali potrdila na terenu z vpisom v licenco, kar stori izpraševalec, se zaračunava tarifa v
vrednosti 3 točk.
(8) Za postopek izdaje licence, ratinga, potrdila ali pooblastila oziroma drugega postopka v zvezi z licenco za pilote zrakoplovov velja naslednja tarifa:
Storitev

Tarifa za izdajo/vpis
(v točkah) (*1)

1.

2.

Licence

/

LAPL(A)/(H)/(S)/(B)

5

PPL(A)/(H)/(As)/SPL/BPL

5

CPL(A)/(H)/(As)

7

ATPL(A)/(H) /MPL

9

Rating
IR(SE, ME)/EIR/CB-IR

5

CR(A)/TMG

5

TR SPA

5

TR SPH

5

TR MPA

9

TR MPH

9

FI/IRI/CRI/TRI/SFI/MCCI/STI/MI/FTI

5

Potrdilo izpraševalca

15

Dodatni ratingi, potrdila in privilegiji

/

Vpis ratinga, spričevala, potrdila, pooblastila ali certifikata (*2)

5

Vpis razširitve privilegija licence, potrdila ali ratinga (*3)

5

Izbris omejitve licence, ratinga ali potrdila (*4)

5

Drugo
Licenca iz Priloge II (zrakoplovi iz Priloge II)

5

Zamenjava države izdaje licence

15
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Storitev

Tarifa za izdajo/vpis
(v točkah) (*1)

1.

2.

Ponovna izdaja licence iz administrativnih razlogov ali drugih razlogov na zahtevo stranke

5

Verifikacija pilotske licence na zahtevo imetnika pilotske licence

5

Validacija tuje licence – komercialni privilegiji

15

Validacija tuje licence – nekomercialni privilegiji

8

Izdaja, podaljšanje ali obnova ratinga za razred s tujim izpraševalcem, vključno z IR

6

Izdaja, podaljšanje ali obnova ratinga za tip s tujim izpraševalcem, vključno z IR

8

Izdaja licence na podlagi preverjanja usposobljenosti s tujim izpraševalcem

10

Odobritev tujega izpraševalca v primerih izdaje licence, ratinga ali potrdila

5

Priznanje ratinga za razred ali tip na podlagi tuje licence

15

Odobritev izjeme za odstopanje od bistvenih zahtev do dveh mesecev ali nad dvema
mesecema

20/30

(*1) Pri izdaji licence se opusti tarifa za prvi vpis ratinga za razred ali tip zrakoplova, na katerem se je opravljal izpit za izdajo licence.
(*2) V kategorijo ratingov spričeval, potrdil, pooblastil in certifikatov spadajo med drugim dodatni ratingi (za nočno letenje,
za vleko jadralnih letal, za vleko oglasnih trakov, za akrobatsko letenje, za letenje v gorah (MR), za preizkusno letenje (FTR), za
letenje z jadralnimi letali v oblakih), vpis stopnje znanje angleškega ali drugega jezika, vpis znanja letalske frazeologije in drugi
ustrezni privilegiji.
(*3) V tarifo vpisa razširitve privilegija licence, potrdila ali ratinga spada razširitev licence pilota jadralnega letala na drug način
vzleta, razširitev licence pilota balona na skupino balonov, razširitev licence pilota balona na razred balonov, razširitev licence pilota
jadralnega letala in pilota balona na izvajanje komercialnih operacij, razširitev licence pilota balona na privezane lete, razširitev
licence pilota jadralnega letala na TMG, razširitev ratinga zrakoplova na upravljanje v eno- ali veččlanski operaciji in razširitev
privilegijev potrdila inštruktorja (FI, TRI, IRI, CRI, SFI).
(*4) V tarifo izbrisa omejitve licence, ratinga ali potrdila spada izbris omejitve, če so izpolnjeni pogoji za izbris katerekoli
vpisane omejitve.
(9) V primeru neuspešno opravljenega preverjanja usposobljenosti, preverjanja strokovnosti ali ocene usposobljenosti je
kandidat dolžan poravnati tarifo iz 5. odstavka tega člena.
19. člen
(letalsko in drugo strokovno osebje)
(1) Tarifa za letalsko in drugo strokovno osebje vključuje teoretični izpit, praktično preverjanje z izpraševalcem ali komisijo
ter izdajo, podaljšanje ali obnovo listine.
Za odobreni izredni teoretični izpit plača kandidat dvakratnik tarife za teoretične izpite. V primeru odpovedi od izpitnega roka
pred začetkom izpita se kandidatu pri prijavi na naslednji izpitni rok upošteva plačilo tarife odpovedanega izpitnega roka, vendar
mora ta kandidat dodatno plačati še administrativne stroške v višini 4 točk. Če kandidat predhodno ne odpove udeležbe na izpitu,
se mu že plačana tarifa ne vrne.
(2) Če se za licence letalskega in drugega strokovnega osebja zahteva znanje angleškega jezika ali angleškega jezika R/T
– radiotelefonija, veljajo tarife iz prejšnjega člena.
(3) Za letalsko osebje veljajo naslednje tarife:
– za teoretične izpite
Storitev

Tarifa po izpitni poli
(v točkah)

Tarifa za izpit
(v točkah

1.

2.

3.

Pilot ULN za ustrezno vrsto naprave (pridobitev dovoljenja)

1,5

/

Pilot ULN za drugo vrsto naprave ali na podlagi licence, izdane po delu
FCL (primerljive vsebine)

1,2

/

Pilot ULN – pooblastilo učitelja letenja za vrsto naprave

1,5

/

Pilot ULN – pooblastilo učitelja letenja za vrsto naprave na podlagi potrdila
inštruktorja letenja, ki je izdan po delu FCL

1,5

/

2

/

1,5

/

/

5

Dovoljenje:
PILOT ULN

Pilot ULN – pooblastilo testnega pilota
Pilot ULN – pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru
PADALEC
Dovoljenje padalca kategorije A
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Storitev

Tarifa po izpitni poli
(v točkah)

Tarifa za izpit
(v točkah

1.

2.

3.

Dovoljenje padalca kategorije B

/

5

Pooblastilo učitelja padalstva (TSO, AFF, IAD)

/

7

Pooblastilo vzdrževalca padal 1

/

7

Pooblastilo vzdrževalca padal 2

/

7

Pooblastilo tandem pilot

/

7

Zamenjava tujega dovoljenja padalca

/

5

Obnova dovoljenja

/

4

Pilot jadralnega padala

1,5

/

Pilot jadralnega zmaja

1,5

/

Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo

1,5

/

Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo

1,5

/

Pooblastilo preizkusnega pilota letalne naprave

1,5

/

PILOT JADRALNEGA PADALA IN JADRALNEGA ZMAJA

– za praktično preverjanje z izpraševalcem ali komisijo:
Storitev

Tarifa za praktično preverjanje
(v točkah)

1.

2.

Dovoljenje
PILOT ULN
Pilot ULN za ustrezno vrsto naprave (pridobitev dovoljenja)

16

Pilot ULN za drugo vrsto naprave

12

Pilot ULN – pooblastilo učitelja letenja za ustrezno vrsto naprave

16

Pilot ULN – pooblastilo testnega pilota

20

Pilot ULN – pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru

12

Pilot ULN – preverjanje za obnovo ali podaljšanje dovoljenja

12

PADALEC
Dovoljenje padalca kategorije A

6

Dovoljenje padalca kategorije B

8

Dovoljenje padalca kategorije C

8

Dovoljenje padalca kategorije D

8

Pooblastilo učitelja padalstva (AFF, TSO, IAD)

10

Pooblastilo vzdrževalca padal 1

10

Pooblastilo vzdrževalca padal 2

10

Pooblastilo tandem pilot

15

Obnova dovoljenja ali pooblastila padalca
Dovoljenje padalca na podlagi dovoljenja, pridobljenega v drugi državi na podlagi
ustrezne listine

8/6
15

PILOT JADRALNEGA PADALA IN JADRALNEGA ZMAJA
Pilot jadralnega padala

9

Pilot jadralnega zmaja

9

Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo

15

Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo

15

Pooblastilo preizkusnega pilota letalne naprave

20
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– za izdajo listine in vpisanih pooblastil ozirom privilegijev:
Storitev

Tarifa za izdajo
(v točkah)

1.

2.

Dovoljenje
PILOT ULN
Pilot ULN – dovoljenje

5

Pilot ULN – vpis druge vrste naprave v dovoljenje pilota ULN

3

Pilot ULN – pooblastilo učitelja naprave

3

Pilot ULN – pooblastilo testnega pilota

3

Pilot ULN – pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru

3

Pilot ULN – pooblastilo za vleko jadralnih letal in oglasnih trakov

3

Pilot ULN – podaljšanje ali obnova dovoljenja

3

Pilot ULN – vpis opombe v dovoljenje

3

PADALEC
Dovoljenje padalca kategorije A

5

Dovoljenje padalca kategorije B

3

Dovoljenje padalca kategorije C

3

Dovoljenje padalca kategorije D

3

Pooblastilo učitelja padalstva (AFF, TSO, IAD)

3

Pooblastilo učitelja izpraševalca

5

Pooblastilo vzdrževalca padal 1

5

Pooblastilo vzdrževalca padal 2

5

Pooblastilo pilota tandema

3

Dovoljenje za izvajanje tandemskih skokov za plačilo

15

Podaljšanje dovoljenja padalca

3

Obnova dovoljenja padalca

3

Podaljšanje ali obnova posameznega pooblastila, vpisanega v dovoljenja padalca

3

Pooblastilo, izdano na podlagi pooblastila, pridobljenega v drugi državi na podlagi ustrezne
listine

5

PILOT JADRALNEGA PADALA IN JADRALNEGA ZMAJA
Pilot jadralnega padala

5

Pilot jadralnega zmaja

5

Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo

3

Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo

3

Pooblastilo preizkusnega pilota letalne naprave

3

Posebno pooblastilo učiteljem letenja z letalno napravo iz tujine

5

Podaljšanje pooblastila pilota tandema z letalno napravo

3

Podaljšanje učitelja letenja z letalno napravo

3

(4) Za drugo strokovno osebje veljajo naslednje tarife:
– za izpite:
Storitev

Tarifa za teoretični
izpit
(v točkah)

Tarifa za praktični izpit
(v točkah)

1.

2.

3.

4

4

Letalski dispečer

/

9

Upravljavec brezpilotnih zrakoplovov

6

/

5

5

Potrdilo ali dovoljenje
Kabinsko osebje

Pooblastilo
Izpit za pridobitev pooblastila
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– za izdajo listin:
Storitev

Tarifa za izdajo
(v točkah)

Tarifa za podaljšanje
(v točkah)

Tarifa za obnovo
(v točkah)

1.

2.

3.

4.

Potrdilo ali dovoljenje
Kabinsko osebje

5

/

/

Letalski dispečer

5

4

5

Upravljavec brezpilotnih zrakoplovov

5

/

/

3

2

3

Pooblastila
Vsako pooblastilo

20. člen
(organizacije za usposabljanje)
(1) Začetna odobritev organizacije za usposabljanje in šol ali šolskih centrov za usposabljanje letalskega osebja vključuje
preverjanje skladnosti priročnikov organizacije in priročnikov za usposabljanje, izpolnjevanje pogojev, meril in standardov v skladu
z veljavnimi predpisi ter do dva pregleda organizacije za usposabljanje na terenu.
(2) Tarifa za začetno odobritev organizacije za usposabljanje se obračuna na naslednji način:
posamezna postavka certifikacije (stolpec 1) se obračuna glede na kompleksnost organizacije za usposabljanje (stolpci od
2 do 5). Seštevek tarifnih točk glede na število priročnikov organizacije za usposabljanje in število priročnikov za usposabljanje, ki
so predmet potrditve, se pomnožita s faktorjem in upošteva se cena veljavne tarifne točke.
(seštevek tarifnih točk) x (faktor) x (cena veljavne tarifne točke) = (tarifa za začetno
izdajo potrdila odobrene organizacije za usposabljanje)
(3) Za certifikacijo organizacij za usposabljanje veljajo naslednje tarife:
Naziv postopka

1.
Priročniki organizacije za usposabljanje:
Priročnik za delovanje (OM)
Priročnik za upravljanje letalske varnosti
(SMM)
Priročnik za upravljanje skladnosti (CMM)
Priročnik za upravljanje letalske varnosti
in skladnosti (SMCMM)
Priročniki za usposabljanje:
1. LAPL, PPL, SPL, BPL
2. CPL, IR/SE, IR/ME, EIR,
3. CR, TR/SPA, TMG, TR/SEP(H),
TR/SET(H)
4. TR/MPA, TR/SPA (kompleksno, visokozmogljivo), TR/MET(H) (SP, MP), MPL
5. TR/MPA z MCC, TR/MET(H) z MCC
6. Dodatni ratingi
7. Potrdilo inštruktorja letenja (FI, CRI, IRI,
STI, MCCI, MI)
8. Potrdilo inštruktorja za tip (TRI), inštruktorja za letenje na simulatorju (SFI) in inštruktorja za preizkusno letenje (FTI)
9. Potrdilo izpraševalca
10. Priročniki za usposabljanje za posebne
primere, ZFTT, MCC, teoretično usposabljanje (brez praktičnega usposabljanja)
Odobritev nove izdaje priročnika
1. Priročniki organizacije za usposabljanje
2. Priročniki za usposabljanje

ATO (1*)
Kategorija 1
Faktor:
1,00
2.
/
37
30

ATO (2*)
Kategorija 2
Faktor:
1,3
3.
/
45
37

ATO (3*)
Kategorija 3
Faktor:
1,5
4.
/
52
45

TO (4*)
Kategorija 4
Faktor:
0,60
5.
/
37
30

30
45

37
60

45
75

30
45

/
22
30
22

/
22
30
22

/
22
30
22

/
22
30
22

37

37

37

/

45
15
22

45
15
22

45
15
22

/
15
22

30

30

30

30

22

22

22

22

15

18

18

18

/
5
5

/
5
5

/
5
5

/
5
5

(1*) Organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b), ki izvajajo usposabljanje za LAPL, PPL, BPL, SPL in
pripadajoče ratinge.
(2*) Organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b), ki izvajajo usposabljanje za CPL, ATPL, MPL in pripadajoče ratinge.
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(3*) Kompleksne organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b).
(4*) Organizacije, ki zagotavljajo izključno teoretično usposabljanje, osebe, ki imajo potrdilo za usposabljanje, in organizacija
za začetno usposabljanje kabinskega osebja ter druge podobne.
(4) Če imetnik potrdila odobrene organizacije vloži zahtevo za odobritev novega priročnika, se za ustrezni priročnik upošteva
tarifa in obračuna za posamezni priročnik, kot je to določeno v 3. odstavku tega člena.
(5) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad delovanjem odobrene organizacije za usposabljanje in vključuje največ
dva nadzora na terenu letno, pregled skladnosti in odobritev sprememb odobrenih priročnikov, vključno z vpisom zrakoplova v
sistem izobraževanja, razen sprememb, ki vplivajo na spremembo potrdila odobrene organizacije za usposabljanje.
(6) Za stalni nadzor organizacij za usposabljanje veljajo naslednje letne tarife:
Naziv postopka

ATO (1*)
Kategorija 1

ATO (2*)
Kategorija 2

ATO (3*)
Kategorija 3

TO (4*)
Kategorija 4

1.

2.

3.

4.

5.

Letna tarifa:

/

/

/

/

1. Sistem upravljanja organizacije
za usposabljanje (OM, CM, SM)

50

80

120

50

2. Posamezni odobreni program usposabljanja za pilotske licence (PPL, SPL, BPL,
LAPL, CPL, ATPL)

8

15

25

8

3. Posamezni odobreni program za ratinge
(CR, TR, TMG, dodatni ratingi, IR)

10

18

30

10

4. Posamezni odobreni program za potrdila
(potrdila inštruktorjev in izpraševalcev)

10

18

30

10

5. Posamezni odobreni program
za teoretično usposabljanje (brez
praktičnega usposabljanja), MCC in program
usposabljanja za posebne primer, ZFTT

5

10

20

5

(1*) Organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b), ki izvajajo usposabljanje za LAPL, PPL, BPL, SPL in
pripadajoče ratinge.
(2*) Organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b), ki izvajajo usposabljanje za CPL, ATPL, MPL in pripadajoče ratinge.
(3*) Kompleksne organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b).
(4*) Organizacije, ki zagotavljajo izključno teoretično usposabljanje, osebe, ki imajo potrdilo za usposabljanje, in organizacija
za začetno usposabljanje kabinskega osebja ter druge podobne.
(7) Za certifikacijo in nadzor za podaljšanje dovoljenja šol ali šolskih centrov za usposabljanje letalskega osebja veljajo
naslednje tarife:
Naziv postopka

(A)*
Prva izdaja (v
točkah)

(B)
Letna tarifa (v
točkah)

(C) Sprememba
dovoljenja (v
točkah)

(D)*
Dodatni modul
(v točkah)

1.

2.

4.

5.

6.

Usposabljanje padalcev

60

30

15

10

Usposabljanje pilotov ultralahkih letalnih naprav

70

40

15

10

Usposabljanje letalskih dispečerjev

50

30

15

10

Druge letalske šole

50

30

15

10

Letalske šole in centri

* Z enim modulom usposabljanja, za vsak dodaten modul se plača (C). Pri letni tarifi se za vsak dodatni modul poleg osnovnega plača (D).
21. člen
(letalska medicina)
(1) Tarifa vključuje storitve za pridobitev certifikata zdravstvenega centra za letalsko osebje in certifikata zdravnika za letalsko
osebje za pridobitev, obnovo ali razširitev privilegijev za opravljanje zdravniških pregledov letalskega osebja.
Storitev
PRVA IZDAJA CERTIFIKATA
AeMC – prva izdaja za razred 1, razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje
AME – razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje
AME – razred 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje
* Pri plačilu tarife za prvo izdajo se v tekočem letu letna tarifa ne plača.

Tarifa
(v točkah)
500
75
45
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OBNOVA CERTIFIKATA

Tarifa
(v točkah)

AME – razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje

52

AME – razred 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje

31

* Pri plačilu tarife za obnovo se v tekočem letu letna tarifa ne plača.
RAZŠIRITEV CERTIFIKATA

Tarifa
(v točkah)

AME – razširitev privilegijev iz razreda 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje v razred 1/2/LAPL, kabinsko
osebje, razred 3, drugo osebje
SPREMEMBA CERTIFIKATA

20
Tarifa
(v točkah)

AeMC – sprememba korespondenčnega naslova

5

AME – razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje –
sprememba korespondenčnega naslova

5

AME – razred 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje – sprememba korespondenčnega naslova

5

AeMC – sprememba kraja izvajanja dejavnosti

20

AME – razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje –
sprememba kraja izvajanja dejavnosti zdravnika za letalsko osebje

20

AME – razred 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje – sprememba kraja izvajanja dejavnosti zdravnika
za letalsko osebje

20

(2) Za opravljanje zdravniških pregledov letalskega osebja in izdajo zdravniških spričeval velja letna tarifa in je vrednotena
v točkah. Letna tarifa obsega podaljšanje veljavnosti certifikata zdravnika za letalsko osebje. Obsega tudi izvedbo nadzorov nad
izdanim certifikatom, posredovanje potrebnih listin (na primer obrazcev, vprašalnikov) in seznanitev s spremembami predpisov. Pri
določitvi letne tarife za tekoče leto se upošteva število opravljenih zdravniških pregledov v preteklem letu po spodnji preglednici.
Storitev

Tarifa
(v točkah)

LETNA TARIFA
Število opravljenih pregledov v preteklem letu
Do 20 zdravniških pregledov

15

Do 50 zdravniških pregledov

36

Do 100 zdravniških pregledov

72

Do 200 zdravniških pregledov

143

Do 300 zdravniških pregledov

215

Do 400 zdravniških pregledov

286

Do 500 zdravniških pregledov

358

Nad 500 zdravniških pregledov

429
Storitev

Tarifa
(v točkah)

ADMINISTRATIVNI POSTOPKI
Ponovna presoja zdravstvene ocene na zahtevo stranke

20

Sprememba potrdila AeMC

15

Sprememba spričevala AME

10

Odobritev izjeme za odstopanje od bistvenih zahtev do dveh mesecev ali nad dvema mesecema

20/30

22. člen
(simulacijske naprave za usposabljanje)
(1) Prva izdaja certifikata simulacijske naprave za usposabljanje ali naprave za usposabljanje kabinskega osebja vključuje
preverjanje izpolnjevanja pogojev, subjektivnih in objektivnih preizkusov naprave ter delovanja, preverjanje ustreznosti organizacije, ki uporablja napravo ter preveritev ustreznih meril in standardov v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje certifikacije
simulacijskih naprav za usposabljanje, kar vključuje do dva pregleda na terenu.
(2) Stalna ustreznost organizacije, ki uporablja simulacijske naprave za usposabljanje, vključuje celotno serijo preizkusov iz
glavnega priročnika za preizkuse v dvanajstmesečnem obdobju, preverjanje, ali so rezultati rednih ocenjevanj še naprej v skladu s
standardi za potrditev ustreznosti in ali je vzpostavljen sistem za nadzor nad konfiguracijo, da se zagotovi stalna integriteta strojne
in programske opreme ustrezne simulacijske naprave za usposabljanje, vključuje tudi periodično potrditev ustreznosti, za kar se
obračuna letna tarifa.
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(3) Za organizacije, ki uporabljajo naprave za simulacijsko napravo za usposabljanje ali naprave za usposabljanje kabinskega
osebja veljajo naslednje tarife:
Naziv postopka
1.
Certifikacija (začetna certifikacija):
Celovit simulator letenja (FFS)
Naprava za usposabljanje za letenje (FTD)
Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov (FNPT II in FNPT III)
Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov (FNPT I)
Naprava za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje (BITD in OTD)
Stalna ustreznost (letna tarifa):
Celovit simulator letenja (FFS)
Naprava za usposabljanje za letenje (FTD)
Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov, FNPT II in FNTP III
Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov, FNPT I
Naprava za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje, BITD in OTD
Sprememba potrdila
Odobritev izjeme za odstopanje od bistvenih zahtev
Certifikacija naprave za usposabljanje kabinskega osebja

Tarifa (v točkah)
2.
800
600
500
300
200
400
250
220
180
100
50
200
50

3. Letalske operacije
23. člen
(spričevalo letalskega prevoznika – AOC)
(1) Postopek za izdajo spričevala letalskega prevoznika zajema do osem ur strokovnega svetovanja, prvi pregled dokumentacije, navedbo popravkov, drugi pregled dokumentacije, potrditev odgovornih oseb in osebja za usposabljanje, odobritev uporabe
simulatorjev letenja iz 24. člena te tarife in do šest ogledov na terenu.
(2) Osnovna tarifa se vplača ob vložitvi prošnje za izdajo AOC in je določena glede na tip(e)/razred(e) zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi. Tip zrakoplova opredeljuje kategorijo zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1 petega odstavka tega člena; na podlagi
tega se določi tarifa v stolpcih 2 in 3 iste preglednice iz petega odstavka tega člena.
(3) Za spričevalo letalskega prevoznika – AOC se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Osnovna tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn),
pri čemer je:
a
b

tarifa za najtežji tip/razred zrakoplova v vlogi za izdajo AOC glede na stolpec 2 in 2.1 preglednice iz petega odstavka
tega člena,
tarifa za vsak dodatni tip/razred zrakoplova v isti vlogi za izdajo AOC glede na stolpec 3 in 3.1 preglednice iz petega
odstavka tega člena.

(4) Za tip/razred zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam (vsa letala v tipu/razredu), se zaračuna 70 odstotkov tarife
iz preglednice v petem odstavku tega člena.
(5) Za izdajo spričevala letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje tarife:
Storitev

1.

Kategorija zrakoplova
SEP-letala z MTOM do vključno 1.500 kg
Letala z MTOM do vključno 1.500 kg
Letala z MTOM med 1.501 in 2.730 kg
Letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg
Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg
Letala z MTOM med 27.001 in 70.000 kg
Letala z MTOM nad 70.000 kg
Enomotorni helikopterji z MTOM do vključno 3.175 kg
Večmototrni helikopterji z MTOM do vključno 3.175 kg
Helikopterji z MTOM nad 3.175 kg
Zračne ladje

Tarifa
za najtežji
tip/razred
zrakoplova
(v točkah) za
operacije A1
in A2
2.

Tarifa
za najtežji
tip/razred
zrakoplova
(v točkah) za
operacije A1
ali A2
2.1

Tarifa
za dodatni
tip/razred
zrakoplova
(v točkah)
za operacije
A1 in A2
3.

Tarifa
za dodatni
tip/razred
zrakoplova
(v točkah)
za operacije
A1 ali A2
3.1

210
280
350
480
747
954
1.179
506
596
865
486

168
224
280
384
598
763
943
405
477
692
389

63
84
105
144
224
286
354
132
156
265
146

50
67
84
115
179
228
283
106
125
212
117
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(*) Tip/razred zrakoplovov glede na seznam tipov in razredov letal agencije EASA.
(**) Če so v tipu ali razredu letalske operacije posamično A1 in A2, se zaračuna tarifa za A1 in A2 (A1 – prevoz potnikov,
A2 – prevoz tovora).
(6) Postopek za spremembo AOC zajema do tri ure strokovnega svetovanja, prvi pregled dokumentacije, navedbo popravkov,
drugi pregled dokumentacije in do dva ogleda na terenu.
(7) Tarifa se vplača ob vložitvi vloge za spremembo AOC in je določena glede na tip(e)/razred(e) zrakoplovov, ki je (so)
naveden(i) v vlogi, in vrsti spremembe. Vsak posamezni nov zrakoplov v okviru istega tipa/razreda v vlogi opredeli kategorijo
zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1 v preglednici v desetem odstavku tega člena. Prav tako vsak nov tip/razred zrakoplova v
vlogi opredeli kategorijo zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1 v preglednici v desetem odstavku tega člena. Določena je tudi tarifa
za zrakoplov za novo področje operacij ali začasno področje operacij za zrakoplov, ki je že na AOC. Na podlagi tega se določijo
tarife za vsako spremembo v AOC.
(8) Za spremembo AOC se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = (a1 + a2 + an) + (b1 + b2 + bn) + (c1 + c2 + cn) + (d1 + d2 + dn),
pri čemer je:
a
b
c
d

tarifa za dodatni zrakoplov v okviru že obstoječega tipa/razreda na AOC glede na stolpec 2 v preglednici v desetem
odstavku tega člena,
tarifa za dodatni tip/razred zrakoplova v AOC glede na stolpec 3 v preglednici v desetem odstavku tega člena,
tarifa za novo področje delovanja letalskih operacij, ki ni začasno, glede na stolpec 4 v preglednici v desetem
odstavku tega člena,
tarifa za začasno področje delovanja letalskih operacij, ki je krajše od štirih mesecev, glede na stolpec 5 v preglednici v desetem odstavku tega člena.

(9) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife iz preglednice v desetem odstavku
tega člena. V primeru poznejše vloge za odstranitev omejitve VFR v AOC se zaračuna 40 odstotkov tarife iz preglednice v desetem
odstavku tega člena.
(10) Pri spremembi spričevala letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
za dodatni
zrakoplov
v okviru istega
tipa/ razreda (v
točkah)

Tarifa
za dodatni
tip/razred
zrakoplova
(v točkah)

*Tarifa
za novo
področje
(v točkah)

**Tarifa
za začasno
področje
(v točkah)

1.

2.

3.

4.

5.

SEP-letala z MTOM do vključno 1.500 kg

24

81

34

11

Letala z MTOM do vključno 1.500 kg

32

105

45

15

Letala z MTOM med 1.501 in 2.730 kg

51

168

56

18

Letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg

94

312

74

24

Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg

130

420

88

29

Letala z MTOM med 27.001 in 70.000 kg

173

640

104

34

Letala z MTOM nad 70.000 kg

197

730

152

38

Enomotorni helikopterji z MTOM do vključno 3.175 kg

73

242

79

25

Večmotorni helikopterji z MTOM do vključno 3.175 kg

86

285

93

30

Helikopterji z MTOM nad 3.175 kg

135

320

101

34

Kategorija zrakoplova

32
105
Zračne ladje
45
15
* Tarifa se plača, če se nanaša na že obstoječi zrakoplov v okviru AOC. Če gre za vpis novega zrakoplova v okviru istega
tipa/razreda oziroma vpis novega tipa/razreda zrakoplova, se tarifa plača v skladu s petim odstavkom 24. člena te tarife.
** Tarifa se lahko plača tudi ob prvi izdaji AOC, vendar mora imeti zrakoplov v okviru AOC potrjeno vsaj še eno stalno področje
operacij.
(*) Tip/razred zrakoplovov glede na seznam tipov in razredov letal agencije EASA.
(11) Za druge vrste sprememb veljajo naslednje tarife:
a) sprememba vrste operacij A1 v A2 ali A1 + dodatno A2. Plača se 25 odstotkov tarife v posamezni kategoriji glede na
stolpec 2 preglednice iz točke 10;
b) sprememba vrste operacij A2 v A1 ali A2 + dodatno A1. Plača se 50 odstotkov tarife v posamezni kategoriji glede na
stolpec 2 preglednice iz točke 10;
c) sprememba oziroma vpis novih pooblastil/odobritev. Tarifa se plača v skladu z 24. členom;
č) izbris posameznega področja operacij oziroma posebnega pooblastila/dovoljenja iz Operativnih določb AOC. Plača se
15 odstotkov vrednosti vpisa novega pooblastila v skladu s 24. členom te tarife;
d) po preteku veljavnosti AOC od enega do šestih mesecev, kadar se ne pričakujejo vsebinske in dejanske spremembe, se
zaračuna 50 odstotkov cene AOC (v nasprotnem primeru se zaračuna tarifa izdaje AOC);
e) ob začasnem odvzemu AOC do šestih mesecev, kadar ni vsebinskih in dejanskih sprememb, se zaračuna 50 odstotkov
tarife zadevnega področja, ki je bil vzrok za začasni odvzem AOC.
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24. člen
(druge tarife v zvezi z AOC, posebne odobritve in zahtevnejši pregledi dokumentacije)
(1) Tarifa za odobritev letalskih operacij na posameznem področju se plača ob vložitvi vloge za vsak zrakoplov posebej.
Potrditev velja z veljavnostjo AOC. Tarifa se plača za izdajo AOC in tudi v primeru spremembe AOC, kadar gre za vpis novega
zrakoplova v okviru istega tipa/razreda oziroma vpis novega tipa/razreda zrakoplova v AOC.
(2) Tarifa je določena glede na nameravana področja operacij zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi. Za določeno novo področje,
ki še ni vpisano v operativnih specifikacijah AOC, se zaračuna prvi zrakoplov v skladu s tarifo v stolpcu 2, vsi drugi zrakoplovi se
zaračunajo v skladu s tarifo v stolpcu 3 preglednice iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Za področje operacij v zvezi z AOC se tarife izračunajo po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn),
pri čemer je:
a
b

tarifa za prvi zrakoplov glede na stolpec 2 preglednice iz četrtega odstavka tega člena,
tarifa za vsak dodaten zrakoplov glede na stolpec 3 preglednice iz četrtega odstavka tega člena.

(4) Za dovoljenje letalskih operacij na posameznem področju veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za prvi
zrakoplov
(v točkah)

Tarifa za dodatni zrakoplov
(v točkah)

1.

2.

3.

Eno področje (MTOM do 5.700 kg)

92

26

Eno področje (MTOM 5.700 kg ali več)

153

46

EUR in še eno področje (MTOM do 5.700 kg)

119

36

EUR in še eno področje (MTOM 5.700 kg ali več)

198

60

EUR in še dve področji ali več (MTOM do 57.00 kg)

146

44

EUR in še dve področji ali več (MTOM 5.700 kg ali več)

243

73

WW (MTOM do 5.700 kg)

173

52

WW (MTOM 5.700 kg ali več)

288

86

II/A. PODROČJE OPERACIJ

(*) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife iz preglednice. V primeru poznejše
vloge za odstranitev omejitve na VFR v AOC se zaračuna 40 odstotkov tarife iz preglednice.
(5) Tarifa za posebne odobritve se plača ob vložitvi vloge za vsak zrakoplov posebej. Potrditev velja z veljavnostjo AOC in
drugih dovoljenj/potrdil. Tarifa se plača za izdajo AOC in tudi v primeru spremembe AOC ter v primeru izdaje potrdil za nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon v skladu z Dodatkom VI k Uredbi (ES) št. 956/2012 (Part-NCC – v
nadaljevanju NCC-operator), kadar gre za vpis novega zrakoplova v okviru istega tipa/razreda oziroma vpis novega tipa/razreda
zrakoplova v AOC/NCC-potrdilu ali kadar se vpisuje pooblastilo za zrakoplov, ki je že vpisan v AOC/NCC-potrdilo.
(6) Tarifa je določena glede na nameravane operacije v okviru posameznih posebnih odobritev zrakoplovov, ki so navedeni v
vlogi. Za pooblastilo, ki še ni vpisano v operativnih specifikacijah AOC/NCC-dovoljenja/potrdila, se zaračuna prvi zrakoplov v skladu
s tarifo v stolpcu 2, vsi drugi zrakoplovi se zaračunajo v skladu s tarifo v stolpcu 3 preglednice iz osmega odstavka tega člena.
(7) Za posebne ali druge odobritve v zvezi z AOC/NCC-dovoljenji/potrdili se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn),
pri čemer je:
a
b

skupna tarifa za prvi zrakoplov glede na stolpec 2 preglednice iz osmega ali devetega odstavka tega člena,
skupna tarifa za vsak dodaten zrakoplov glede na stolpec 3 preglednice iz osmega ali devetega odstavka tega člena.

(8) Za izdajo posebnih odobritev veljajo naslednje tarife:
Storitev
1.
II/B. POSEBNE ODOBRITVE
CAT II/III
LVTO, LTS CAT I, OTS CAT II
ETOPS
MNPS
RVSM
PBN: RNP AR APCH
PBN: RNP 0.3 za helikopterske operacije
Prevoz nevarnega blaga – letala (Dangerous Goods – DG)
Prevoz nevarnega blaga – helikopterji (Dangerous Goods – DG)

Tarifa
za prvi zrakoplov
(v točkah)
2.

Tarifa
za dodatni
zrakoplov (v točkah)
3.

321
117
672
315
95
295
295
325
260

96
35
202
95
29
88
88
97
78
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Storitev

1.
Helikopterske operacije s sistemi za nočno gledanje (Helicopter Operations with Night Vision Imaging Systems – NVIS)
Operacije s helikopterskim vitlom (Helicopter Hoist Operations – HHO)
Operacije helikopterske nujne medicinske pomoči (Helicopter Emergency
medical Services – HEMS)
Operacije helikopterjev nad morjem (Helicopter Offshore Operations –
HOFO)

Uradni list Republike Slovenije
Tarifa
za prvi zrakoplov
(v točkah)
2.
280

Tarifa
za dodatni
zrakoplov (v točkah)
3.
84

65
234

20
70

207

62

(9) Za izdajo drugih odobritev veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za prvi
zrakoplov
(v točkah)

Tarifa za dodatni
zrakoplov
(v točkah)

1.

2.

3.

Operacije strmega prileta (Steep Approach)

117

35

Operacije s povečanimi koti nagiba (Increased Bank Angles at Take-off)

117

35

Operacije s kratkim pristankom (Short Landing Operations)

117

35

Druga tehnika letenja za prilet (Approach Flight Technique other than CDFA)
(1*)

135

40

Največja dovoljena oddaljenost od ustreznega letališča za dvomotorna letala
brez odobritve ETOPS (Maximal distance from Adequate Aerodrome for two-engined aeroplanes without ETOPS Approval)

202

61

Določitev manjše pristajalne mase za določanje VAT (applying lower Landing
Mass for determining VAT)

65

19

Standardne mase za druge natovojene predmete (Standard Masses for other
Load Items)

50

15

Prilet z radarjem na helikopterju (Airborne Radar Aproaches – ARA)

85

26

Helikopterske operacije nad neprijaznim okoljem zunaj gosto naseljenega
območja (Helicopter Operations over a Hostile Environment located outside
a Congested Area) (*2)

65

20

Helikopterji – izbira nadomestnega namembnega letališča na morju (selection
of Off-shore Destination Alternate Aerodromes)

65

20

Helikopterske operacije do območja javnega interesa/z njega (Helicopter
operations to/from a Public Interest Site)

50

15

Helikopterske operacije brez zagotovljenih zmogljivosti za varen pristanek
v sili (Operations without an assured safe Forced Landing capability)

65

20

Računalniški sistem za maso in ravnotežje na krovu zrakoplova (On-board
Mass and Balance Computer System)

45

13

EFB začetna certifikacija (*3)

180

54

EFB ocena Končnega poročila in izdaja končnega dovoljenja za uporabo

35

/

EFB dodatna aplikacija tipa B, razen aplikacije za izračun mase in ravnotežja
ali zmogljivosti (*4)

40

/

EFB dodatna aplikacija za izračun mase in ravnotežja ali zmogljivosti (*4)

60

/

EFB sprememba strojne opreme

30

/

/

12

EFB vpis novega letala (tip še ni del EFB-sistema)

40

12

Medicinski prevozi (Air Ambulance)

105

31

Dovoljenje za komercialne specializirane operacije z visokim tveganjem (High
Risk Commercial Specialized Operations)

85

26

Začetno varnostno usposabljanje kabinskega osebja (Initial Safety Training
– Cabin Crew)

45

/

II/C. DRUGE ODOBRITVE

EFB vpis novega letala (tip že vpisan v AOC-EFB)

(*1) Velja za nenatančne prilete (Non-precision Approach).
(*2) Če operator nima dovoljenja za izvajanje operacij v skladu z SPA.HEMS.
(*3) Začetna/osnovna izdaja EFB-pooblastila zajema že vse predvidene aplikacije v vlogi.
(*4) Ob spremembi EFB se obračunajo aplikacije po tarifi za posamezno vrsto aplikacije.
(10) Za najem zrakoplova brez osebja (Dry Lease Out) veljajo tarife za vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani
v registru zrakoplovov Republike Slovenije in bodo operirali pri tujih operatorjih. Tarifa znaša 20 točk.
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(11) Za najem zrakoplova brez osebja (Dry Lease In) veljajo tarife za vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani v
tujem registru. Smiselno se uporabljajo določbe za prvo izdajo ali spremembo AOC.
(12) Za najem zrakoplova z osebjem (Wet Lease In) se tarife nanašajo na vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani v tujem registru.
(13) Za najem zrakoplova z osebjem (Wet Lease In) veljajo naslednje tarife:
Storitev
1.
II/D. NAJEM ZRAKOPLOVA – WET LEASING (*2)
Najem zrakoplovov iz tretjih držav
Najem zrakoplovov iz držav EU (*3)
Odobritev operatorjevega postopka najema zrakoplovov iz držav EU

Tarifa (v točkah)
2.
(*1)
20
30

(*1) Smiselno se uporabljajo določbe s področja prve izdaje AOC in tekoče letne tarife. Zaračunava se 75 odstotkov cene
prve izdaje AOC.
Potencialno podaljšanje odobritve najema je zajeto v letno tarifo. V primeru najetja letala od že preverjenega operatorja, kadar
ni potrebno novo preverjanje operatorja, se smiselno uporabljajo določbe spremembe AOC.
(*2) Letna tarifa se plača v višini 100 odstotkov tekoče letne tarife.
(*3) Za vsak zrakoplov posebej.
(14) Za druga dovoljenja v zvezi s spričevalom letalskega prevoznika – AOC/NCC-potrdila veljajo naslednje tarife:
Storitev
1.

Tarifa (v točkah)
2.

II/E. DRUGO
Potrditev odgovornega vodje (Accountable Manager)
Preveritev primernosti nominirane osebe (Nominated Persons)
Simulatorji letenja – odobritev uporabe (User Approval) (*1)
Program usposabljanja za prevoz nevarnega blaga (Non-Carry Operator) (*2)
Nadomestni program za usposabljanje in usposobljenost (Alternative Training and Qualification
Programme – ATQP)
Obvladovanje tveganj zaradi utrujenosti (Fatigue Risk Management – FRM)
Kabinsko osebje – delo na več kot treh tipih zrakoplovov (Cabin Crew to operate on more than three
Aircraft Type)
Zmanjšanje števila kabinskega osebja v primeru evakuacije (reduction of the number of Cabin Crew
for evacuation of passangers)
Izredno dovoljenje za let na nevarno/prepovedano območje, območje omejene zračne plovbe
ali na območje za posebno uporabo
Izredno dovoljenje za let na drugo področje operacij
Izredno dovoljenje za tehnični let
Izjema od tehničnih predpisov in upravnih postopkov (Exemption)
Presoja PBN operacij
Odstopanje od tehničnih predpisov in upravnih postopkov (Derogation)
Drugi postopki usklajevanja (Alternative Means of Compliance – AltMOC)
Enkratno dovoljenje za zračni prevoz za lastne potrebe za letalo z več kot 6 potniških sedežev
(78. člen ZLet) (*4) (*5)

18
9
30
14
40
45
35
35
14
32
32
(*3)
88
(*3)
(*3)
30

(*1) Za vsak simulator posebej.
(*2) Velja za prevoznike, ki niso certificirani za prevoz nevarnih snovi.
(*3) Obračuna se po dejansko porabljenih urah v skladu s 33. členom Tarife.
(*4) Maksimalno trajanje treh tednov in maksimalno 10 letov.
(*5) Za vsa letala, ki niso na AOC ali na letnem dovoljenju za lastne potrebe, se plača 50 odstotkov enkratne tarife za posebna
pooblastila v primeru vloge stranke.
(15) Za letna dovoljenja za lastne potrebe z letali z več kot šestimi potniškimi sedeži (78. člen ZLet) se smiselno uporablja
tarifa za AOC. Plača se 40 odstotkov cene izdaje oziroma spremembe AOC, 40 odstotkov cene področja operacij in 50 odstotkov
posebnih pooblastil.
(16) Za nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon, v skladu z Dodatkom VI k Uredbi (ES)
št. 956/2012, za katere je potrebna deklaracija operatorja, se zaračuna 10 točk.
25. člen
(letne tarife imetnikom AOC in imetnikom drugih dovoljenj)
(1) Letne tarife se plačujejo zaradi zagotavljanja kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja
varnosti operacij imetnika AOC in nekomercialnega operatorja s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon (v nadaljevanju NCC-
operator). Vključujejo tudi:
a. stroške sprememb operativnih priročnikov, razen kadar gre za spremembo AOC ali spremembe, ki se nanašajo na postopke, posebej opredeljene v tarifi,
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b. postopke izdaje potrdil glede pooblastil nosilca certifikata drugim letalskim organom,
c. spremembe imena oziroma naslova nosilca certifikata,
d. postopke izdaje potrdil o prejemu obvestil o spremembah, ki ne potrebujejo predhodne odobritve in niso posebej opredeljeni v tarifi.
(2) Imetniki veljavnih AOC-certifikatov in NCC-operatorji morajo na določen datum plačati letno tarifo agenciji. Letna tarifa se
ne zaračuna imetnikom certifikata/dovoljenja v začasnem odvzemu.
(3) Tarifa je določena glede na najtežji tip zrakoplova, vpisanega v certifikat, in skupno število zrakoplovov, ne glede na težo
teh zrakoplovov, ki delujejo v okviru tega certifikata.
(4) Letne tarife za imetnike AOC in NCC-operatorje se izračunajo na naslednji način:
i) v stolpcu 1 se izbere vrstica, v kateri je najtežji tip zrakoplova v AOC, ne glede na čas delovanja v zadnjih 12 mesecih
od določenega datuma;
ii) v stolpcu 2 se glede na izbrano vrstico v stolpcu 1 preglednice v šestem odstavku tega člena izbere skupno število
zrakoplovov (ne glede na njihovo težo) v AOC, ne glede na čas delovanja v zadnjih 12 mesecih od določenega datuma.
iii) Tarifa torej znaša:
stolpec 3 plus stolpec 4 preglednice v šestem odstavku tega člena, pomnoženo s skupnim številom zrakoplovov v AOC, ne
glede na njihovo težo.
(5) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife stolpca 4 preglednice v šestem
odstavku tega člena.
(6) Za imetnike spričevala letalskega prevoznika – AOC in NCC-operatorja veljajo naslednje osnovne (fiksne) letne tarife:
Storitev

Skupno število
zrakoplovov
v floti AOC

Tarifa
na operatorja
(v točkah)

Tarifa
na zrakoplov
(v točkah)

1.

2.

3.

4.

1–4

27

5

5 ali več

35

7

1–4

35

7

5 ali več

46

13

1–4

67

16

5 ali več

83

16

1–4

195

30

5 ali več

247

30

1–4

818

97

5–9

974

97

10 ali več

2277

97

1–4

1042

199

III/A. OSNOVNA (FIKSNA) TARIFA
Najtežji zrakoplov v floti AOC
SEP-letala z MTOM do vključno 1.500 kg
Letala z MTOM do vključno 1.500 kg
Letala z MTOM med 1.501 in 2.730 kg
Letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg

Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg

Letala z MTOM med 27.001 in 70.000 kg

Letala z MTOM nad 70.000 kg

Helikopterji z MTOM do vključno 3.175 kg (*1)

Helikopterji z MTOM nad 3.175 kg

Zračne ladje

5–9

1280

199

10–24

2619

199

25–49

3235

199

50–149

3733

199

150 ali več

10632

199

1–4

1312

255

5–9

1633

255

10–24

3006

255

25–49

4037

255

50–149

4660

255

150 ali več

13285

255

1–4

334

55

5–9

372

55

10 ali več

870

55

1–4

1109

195

5–9

4467

195

10 ali več

5479

195

1–4

47

8

5 ali več

57

16

(*1) Za enomotorne helikopterje se zaračuna 85 odstotkov tarife iz stolpca 4.
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(7) Imetniki AOC morajo plačati spremenljivi del tarife, kot je določeno v točkah a) in b) tega odstavka.
a) Prevoz potnikov
i) Za letala zmogljivostnega razreda A z manj kot 20 potniškimi sedeži in helikopterje je osnova za obračun število prepeljanih potnikov. Potem znaša letna tarifa za vsak tak zrakoplov:
Spremenljivi del letne tarife (v točkah) = (a x b),
pri čemer je:
a
b

tarifa iz stolpca 2 preglednice v osmem odstavku tega člena,
število prepeljanih potnikov.
ii) Način izračuna iz prejšnje točke se smiselno uporablja za letala zmogljivostnega razreda B in zračne ladje ter za
letala z 20 potniškimi sedeži ali več.
b) Prevoz tovora
i) Za zrakoplove, namenjene prevozu tovora, je osnova za obračun prepeljana količina tovora. Potem znaša tarifa za
vsak zrakoplov (ne glede na njegov MTOW):
Spremenljivi del letne tarife (v točkah) = (a x c),
pri čemer je:
a tarifa iz stolpca 3 preglednice v osmem odstavku tega člena,
c količina (število) prepeljanih ton (t) tovora.
(8) Za spremenljivi del letne tarife za imetnike spričeval za letalske prevoznike – AOC veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa na prepeljanegapotnika
(v točkah)

Tarifa na prepeljano
tono tovora
(v točkah)

1.

2.

3.

Letala zmogljivostnega razreda A z manj kot 20 potniškimi sedeži
in helikopterji

0,2

/

Letala zmogljivostnega razreda B in zračne ladje

0,3

/

Letala z 20 sedeži in več

0,02

/

/

0,1

III/B. SPREMENLJIVI DEL LETNE TARIFE
Prevoz potnikov

Prevoz tovora
Vsi zrakoplovi, ne glede na MTOM
26. člen
(operativna licenca)
(1) Tarifa vključuje izdajo, spremembo in letno tarifo za imetnike operativne licence.
(2) Letne tarife se plačujejo za zagotavljanje kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja
varnosti imetnika operativne licence.
(3) Za operativne licence veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za izdajo (v točkah)

1.

2.

IV/A. PRVA IZDAJA OPERATIVNE LICENCE
Operatorji zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj kot 20 sedeži

135

Operatorji zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več kot 20 sedeži

630

IV/B. IZDAJA ZAČASNE OPERATIVNE LICENCE
Operatorji zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj kot 20 sedeži

60

Operatorji zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več kot 20 sedeži

360

IV/C. SPREMEMBA OPERATIVNE LICENCE
Sprememba operativne licence operatorja zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj
kot 20 sedeži v operatorja zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več kot 20 sedeži

50

Prevzem, pripojitev AOC druge pravne osebe

61

IV/E. LETNE TARIFE ZA IMETNIKE AOC
Spremljanje izpolnjevanja zahtev operatorjev zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj
kot 20 sedeži

79

Spremljanje izpolnjevanja zahtev operatorjev zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več
kot 20 sedeži

331
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27. člen

(dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti in za komercialne specializirane operacije)
(1) Za dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se zaračunava tarifa za prvo izdajo, spremembo, obnovo in letno tarifo za
stalno veljavnost dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti. Vrednost tarife je določena glede na velikost in kompleksnost (število
pooblastil) operatorja in s tem povezanim ustreznim nadzorom izvajanja operacij.
(2) Za izdajo, podaljšanje, obnovo ali spremembo dovoljenja za uvodne lete in deklaracije v skladu z Dodatkom VIII k Uredbi
(ES) št. 956/2012 (Part-SPO) se zaračuna tarifa v vrednosti 10 točk.
(3) Prva izdaja dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje obravnavo in pregled operativnih priročnikov in druge
potrebne dokumentacije ter do dva ogleda na terenu.
(4) Obračun tarife za dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se izračuna kot vsota iz preglednice 1 (kategorija zrakoplova)
v sedmem odstavku tega člena in preglednice 2 (pooblastila – vrste operacij) v osmem odstavku tega člena glede na najtežje letalo
(a) v floti, vsoto vseh letal (b) in vsoto pooblastil (c).
(5) Za izračun tarife za dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti velja naslednja formula:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn) + (c1 + c2+ cn),
pri čemer je:
a
b
c

tarifa za najtežji zrakoplov v floti glede na stolpec 2 preglednice 1 v sedmem odstavku tega člena,
tarifa za ostale zrakoplove v floti glede na stolpec 3 preglednice 1 v sedmem odstavku tega člena,
tarifa za posamezno pooblastilo glede na stolpec 2 preglednice 2 v osmem odstavku tega člena.

(6) Prva izdaja dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti glede na najtežje letalo v floti, ko se prvič izda dovoljenje, vključuje:
(a) pregled zavarovanja,
(b) pregled letal,
(c) pregled postopkov in letal (na primer opreme) za vsako pooblastilo,
(č) preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti.
(7) Za kategorijo zrakoplova veljajo naslednje tarife:
Preglednica 1:
Storitev

(a)
Tarifa za najtežji zrakoplov
v floti (v točkah)

(b)
Tarifa za ostale zrakoplove
v floti (v točkah)

1.

2.

3.

SE-letala z MTOM do vključno 1.500 kg

41

14

SE-letala z MTOM med 1.501 in 2.730 kg

50

18

ME-letala z MTOM do 2.730 kg

54

23

Letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg

59

27

Kategorija zrakoplova

Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg

68

54

Letala z MTOM nad 27.000 kg

135

113

Helikopterji z MTOM do vključno 2.000 kg

54

23

Helikopterji z MTOM med 2.001 in 3.175 kg

59

27

Helikopterji z MTOM nad 3.175 kg

63

36

Baloni do 3.401 m3

50

18

Baloni nad 3.401 do 6.000 m3

59

27

Baloni nad 6.000 do 10.500 m3

68

54

Baloni nad 10.500 m3

135

113

Zračne ladje

54

23

Dvoseda jadralna letala

30

10

(8) Za pooblastila – vrste operacij veljajo naslednje tarife:
Preglednica 2
Storitev

(c)
Tarifa za pooblastilo
(v točkah)

1.

2.

POOBLASTILA – VRSTE OPERACIJ
Potniki A1

9

E101 (izvenletališki vzleti/pristanki) za helikopterje

5

Dela v zraku A8 (*1)

5

E102 (dela v zraku na višini letenja, nižji od predpisane s pravili letenja ali standardi)

5

E103 (transport zunanjega tovora)

5

E105 (imunizacija lisic iz zraka)

5
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Preglednica 2
Storitev

(c)
Tarifa za pooblastilo
(v točkah)

1.

2.

E106 (vleka reklamnih transparentov)

5

E 107 (snemanje in fotografiranje iz zraka) brez predelav letala in spremembe konfiguracije

5

E 107 (snemanje in fotografiranje iz zraka) s predelavo letala, spremembo konfiguracije

5

E 108 (obramba pred točo)

5

E109 (oglaševanje s svetlobnim napisom)

5

Padalci A9

5

E104 (izvenletališki padalski skoki)

5

(*1) Poleg osnovne tarife za pooblastilo A8 se obvezno izbere vsaj eno e-pooblastilo.
(*2) V primeru dodatnega pooblastila, ki ni navedeno v (c), se zaračuna novo opredeljeno pooblastilo v vrednosti 5 točk.
(9) Tarifa za izdajo letnega dovoljenja za izvajanje dejavnosti za prostoleteče balone brez posadke znaša 40 točk. Tarifa za
enkratno dovoljenje znaša 25 točk. Letna tarifa za tovrstna dovoljenja se ne zaračunava.
(10) Za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se obračuna vsota za dodatna letala glede na kategorijo iz
stolpca (b) preglednice 1 in pooblastila za predmetno letalo iz stolpca (c) preglednice 2. Plača se ob vlogi za spremembo.
(11) Za izračun tarife za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti velja naslednja formula:
Tarifa za dodatno letalo (v točkah) = (b1 + c1 + c2 + cn),
pri čemer je:
b
c

tarifa za dodatne zrakoplove v floti glede na stolpec 2 preglednice 1 v sedmem odstavku tega člena,
tarifa za posamezno pooblastilo glede na stolpec 2 preglednice 2 v osmem odstavku tega člena.

(12) Tarifa za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje:
– pregled dokumentacije, spremembe priročnikov,
– pregled zavarovanja,
– preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti,
– do en pregled na terenu.
(13) Po vpisu novega pooblastila in/ali dodatnega letala se začne zaračunavati nova letna tarifa.
(14) Za vpis dodatnega pooblastila za določeno letalo, letalo pa je že vpisano na dovoljenju, se plača cena pooblastila.
(15) Ob obnovi dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, ko ni sprememb glede na predhodno dovoljenje in je predhodno
dovoljenje preteklo pred več kot dvema mesecema in manj kot šestimi meseci, glede na oddajo vloge za obnovo, se zaračuna
50 odstotkov tarife za prvo izdajo dovoljenja. Plača se ob vlogi za obnovo.
(16) Tarifa za obnovo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje:
– pregled dokumentacije,
– pregled zavarovanja,
– pregled rezultatov nadzora,
– preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti,
– do en pregled na terenu.
(17) Letne tarife za stalno veljavnost se plačujejo zaradi zagotavljanja kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja varnosti operacij imetnika dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, imetnika dovoljenja za izvajanje
uvodnih letov in imetnika dovoljenja v skladu z deklaracijo po Dodatku VIII k Uredbi (ES) št. 956/2012 (Part-SPO). Letne tarife
vključujejo spremembe operativnih priročnikov, ki niso povezane s spremembo dovoljenja.
(18) Letna tarifa se plačuje glede na velikost in kompleksnost imetnika dovoljenja (število vpisanih pooblastil). Tarifa je določena glede na preglednici 3 in 4. Za obračun se upošteva zrakoplov na dovoljenju, katerega težnostna kategorija določa največ
točk. Dobljena vrednost se nato pomnoži s sorazmernostnim faktorjem (F) iz preglednice 3, ki ga določa skupno število zrakoplovov
v floti imetnika dovoljenja.
(19) Ob spremembi dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se plača tudi del letne tarife glede na novo floto/nova pooblastila do konca obračunskega obdobja. Obračun se zaokroži na polni mesec navzdol, v dobro stranke.
(20) Za izračun letne tarife za stalno veljavnost velja naslednja formula:
Letna tarifa (v točkah) = (d) + (e),
pri čemer je:
d
e

tarifa za število zrakoplovov v floti glede na preglednico 3 v dvaindvajsetem odstavku tega člena,
tarifa glede na število pooblastil glede na preglednico 4 v triindvajsetem odstavku tega člena.

(21) Letna tarifa za stalno veljavnost vključuje nadzor z enim ogledom na terenu,
(22) Za kategorijo operatorja glede na najtežji zrakoplov veljajo naslednje tarife:
Preglednica 3: Storitev/število zrakoplovov
v floti
Kategorija operaterja glede na najtežji zrakoplov
(d)

1

Tarifa za število zrakoplovov v floti (v točkah)
2
3
4
5
6

…
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Faktor za več letal (F)*
SE-letala z MTOM do vključno 1.500 kg
SE-letala z MTOM med 1.501 in 2.730 kg
ME-letala z MTOM do vključno 2.730 kg
Motorna letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg
Motorna letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg
Motorna letala z MTOM nad 27.000 kg
Helikopterji z MTOM do vključno 2.000 kg
Helikopterji z MTOM med 2.001 in 3.175 kg
Helikopterji z MTOM nad 3.175 kg
Baloni do 3.401 m3
Baloni nad 3.401 do 6.000 m3
Baloni nad 6.000 do 8.000 m3
Baloni nad 8.000 m3
Zračne ladje
Dvoseda jadralna letala

14
18
22
26
54
112
22
26
36
18
26
54
112
22
10

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

21
27
33
39
81
168
33
39
54
27
39
81
168
33
15

28
36
44
52
108
224
44
52
72
36
52
108
224
44
20

35
45
55
65
135
280
55
65
90
45
65
135
280
55
25

42
54
66
78
162
336
66
78
108
54
78
162
336
66
30

49
63
77
91
189
392
77
91
126
63
91
189
392
77
35

sorazmerni
faktor
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...
...

* E= F x (cena za eno letalo).
(23) Za kategorijo operatorja glede na število pooblastil veljajo naslednje tarife:
(e)
Tarifa
(v točkah)
2.

Preglednica 4: Storitev
1.
Kategorija operaterja glede na število pooblastil (D)
Število pooblastil
1

5

2

7

3

9

4

11

5

13

6

15

7

17

8 in več

19
27.a člen
(dovoljenja za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji ter padali)

(1) Za dovoljenja za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji (tandem letalne naprave)
ter padali se zaračunava tarifa za izdajo, obnovo in podaljševanje dovoljenja. Vrednost tarife je določena glede na velikost (število
pilotov na dovoljenju) operatorja in s tem povezanim ustreznim nadzorom izvajanja operacij.
(2) Za prvo izdajo, obnovo in podaljšanje se zaračuna celotna tarifa iz spodnje preglednice.
(3) Za spremembo v smislu dodajanja pilotov se zaračunajo dodani piloti glede na spodnjo preglednico glede na število
pilotov v vlogi.
(4) Za spremembo v primeru spremembe oziroma dodajanja tipa tandem letalne naprave se za vsako novo letalno napravo
zaračuna 5 točk.
Storitev/število pilotov operatorja

Tarifa za število pilotov
1

Faktor za več pilotov (B)*
Tarifa

10

2

3

4

5

6

…

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

sorazmerni faktor

15

20

25

30

35

…

27.b člen
(dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti z brezpilotnimi zrakoplovi)
(1) Za dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti z brezpilotnimi zrakoplovi se zaračunava tarifa za izdajo, spremembo in
podaljševanje dovoljenja. Vrednost tarife je določena glede na seštevek tarife za število brezpilotnih zrakoplovov in pripadajočo
kategorijo za posamezen zrakoplov operatorja v posamezni vlogi. Tarifa pokriva poleg osnovne certifikacije tudi stalni nadzor.
(2) Posebej so opredeljena dovoljenja, določena z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (b), razen dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti kategorije D. Za pridobitev dovoljenja se za subjekte, ki nimajo dovoljenja/potrdila niti niso zaprosili
zanj, za izvajanje letalskih dejavnosti poleg tarife za dovoljenje (b) obračuna tudi tarifa za število zrakoplovov (a). Plačila tarife za
dovoljenja so izvzete prireditve in tekmovanja modelarjev, za katere velja tarifa za letalske prireditve.
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Za dovoljenje z veljavnostjo do enega tedna se za subjekte, nimajo dovoljenja/potrdila niti niso zaprosili zanj, za izvajanje
letalskih dejavnosti obračuna polovična tarifa v skladu s to točko.
(3) Za imetnike dovoljenja/potrdila za izvajanje letalskih dejavnosti se ob vlogi za dovoljenje zaračuna samo tarifa za dovoljenje (b), če je bila tarifa za predmetni zrakoplov že obračunana oziroma je predmetni zrakoplov že vpisan na dovoljenju.
(4) Za izračun tarife velja naslednja formula:
Tarifa (v točkah) = a + b + c + d
Število brezpilotnih zrakoplovov
Faktor za število zrakoplovov

1

2
1,2

3
1,4

4
1,6

5
1,8

6
2

10

12

14

16

18

20

Število brezpilotnih zrakoplovov
Faktor za število zrakoplovov

1

2
1,2

3
1,4

4
1,6

5
1,8

6
2

* Tarifa za posamezno dovoljenje po zrakoplovu
(b)
Faktor za število zrakoplovov

5

6

7

8

9

10

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Tarifa za kategorijo C (c)
Faktor za število zrakoplovov

5

6
1,2

7
1,4

8
1,6

9
1,8

10
2

*Tarifa za kategorijo D (d)

10

12

14

16

18

20

Tarifa za število zrakoplovov (a)

…
sorazmerni
faktor
…
…
sorazmerni
faktor
…
sorazmerni
faktor
…
sorazmerni
faktor
…

* Za dovoljenje za kategorijo D se obračuna za isti zrakoplov tarifa za kategorijo (d), in ne dodatno še tarifa za dovoljenje (b).
28. člen
(dovoljenja za delo tujim operatorjem)
(1) Dovoljenja za delo tujim operatorjem se izdajajo v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZLet na podlagi priznavanja
dovoljenja, ki ga je izdala tuji letalski organ.
(2) V primeru vloge za izdajo dovoljenja z veljavnostjo manj kot šest mesecev se uporabljajo cene iz preglednice v šestem in
sedmem odstavku 27. člena po 50 odstotkov cene izdaje. V primeru vloge za izdajo dovoljenja z veljavnostjo več kot šest mesecev
se obračuna sorazmerni delež (y/12), zaokrožen navzgor na celo število mesecev. Letna tarifa za stalno veljavnost se zaračunava
po načelu sorazmernega deleža, zaokroženega navzgor na celo število mesecev, glede na nameravano obdobje izvajanja operacij.
Zaračuna se minimalno en mesec. Plača se pred izdajo dovoljenja v skladu z njegovo veljavnostjo.
(3) Tarifa za izdajo dovoljenja se izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = ((0,5) ali (y/12)) x (a + (b1+b2 + bn)+ (c1 + c2 + cn)),
pri čemer je:
a
b
c
y

tarifa za najtežji zrakoplov v floti glede na stolpec 2 preglednice 1 v šestem odstavku 27. člena,
tarifa za ostale zrakoplove v floti glede na stolpec 3 preglednice 1 v šestem odstavku 27. člena,
tarifa za posamezno pooblastilo glede na stolpec 2 preglednice 2 v sedmem odstavku 27. člena,
veljavnost dovoljenja – število mesecev.

(4) Letna tarifa za stalno veljavnost se izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = ((d) + (e)) x (y/12),
pri čemer je:
d
e
y

tarifa za število letal v floti glede na preglednico v dvaindvajsetem odstavku prejšnjega člena,
tarifa glede na število pooblastil glede na preglednico v triindvajsetem odstavku prejšnjega člena,
veljavnost dovoljenja – število mesecev.
29. člen
(letalske prireditve in izvenletališki pristanki helikopterjev)

(1) Tarife zajemajo izdajo dovoljenja za letalske prireditve in izvenletališke pristanke.
(2) Za letalske prireditve in izvenletališke pristanke helikopterjev veljajo naslednje tarife:
Storitev

I. TARIFE ZA LETALSKE PRIREDITVE
Padalci
Jadralna letala
Jadralni padalci
Jadralni zmaji

1.

Tarifa za prireditve
(v točkah)
2.
5
5
5
5
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Storitev

Tarifa za prireditve
(v točkah)
2.
5
7
12
25
9
Tarifa
(v točkah)

1.
Modelarji
Balonarji
Miting brez akrobatskega letenja, kjer so prisotni gledalci
Miting z akrobatskim letenjem, kjer so prisotni gledalci
Posamični akrobatski nastopi
Storitev
II. TARIFE ZA IZVENLETALIŠKE PRISTANKE HELIKOPTERJEV(*)
Izvenletališki pristanki s helikopterjem (do 1 tedna na določeno lokacijo)
Izvenletališki pristanki s helikopterjem (letna dovoljenja na določeno lokacijo)

14
25

(*) Tarifa velja za lete imetnikov zrakoplovov za lastne potrebe.
3. Letališča, vzletišča in ovire
30. člen
(letališča, vzletišča in ovire)
(1) Tarifa za prvo izdajo obratovalnega dovoljenja (v nadaljevanju: OD) za letališča, vzletišča in heliporte vključuje pregled
dokumentacije, posvetovanje (neinstrumentalni prilet do dve uri, NPA in CAT I do pet ur, CAT II in CAT III do deset ur), pregled
na terenu (preverjanje zanesljivosti delovanja, tehnoloških procesov, predpisanih načrtov ipd.), vpis v vpisnik do dva sestanka na
sedežu agencije in do dva pregleda na terenu. Če je v postopku izdaje OD potrebnih več sestankov oziroma pregledov na terenu,
se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Za vpis v evidenco vzletnih točk in pristajalnih mest tarifa vključuje pregled dokumentacije, vpis podatkov v evidenco in
izdajo odločbe o vpisu.
(3) Za izdajo dovoljenj tarifa vključuje pregled dokumentacije, posvet in izdajo dovoljenja.
(4) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad obratovanjem oziroma izdanim obratovalnim dovoljenjem – certifikatom in vključuje do en nadzor za vzletišča, do dva nadzora za letališča z neinstrimentalnim priletom, heliporta, obratovalca druge
infrastrukture, izvajalca zemeljske oskrbe in do štiri nadzore za letališča z instrumentalnim priletom na terenu letno.
Tarifa zajema tudi spremembo in podaljšanje obratovalnega dovoljenja – certifikata, pregled in odobritev revizij obstoječih
priročnikov, izdajo soglasja k obratovalnemu času ter šolanje nadzornikov in opremo. Tarifa je sestavljena iz fiksnega (3a) in variabilnega (3b) dela.
(5) Za letališča, vzletišča, heliporte, obratovalce druge infrastrukture, izvajalce zemeljske oskrbe ter vzletne točke in pristajalna
mesta veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za 1. izdajo
OD
(v točkah)

Tarifa za vpis
v evidenco
(v točkah)

1

2

3a

3b (*1)

4

250

50

0,035 x PxT

/

NPA, CAT I

900

180

0,035 x PxT

/

PA CAT II, III

2100

420

0,035 x PxT

/

Letna tarifa
(v točkah)

LETALIŠČA
Neinstrumentalen prilet
Instrumentalen prilet

HELIPORTI (*2)
Neinstrumentalen prilet

250

50

0,035 x PxT

/

Instrumentalen prilet

750

150

0,035 x PxT

/

VZLETIŠČA

25

25

/

/

Vzletne točke in pristajalna mesta

/

/

/

5

Obratovalci druge infrastrukture

200

90

/

/

Izvajalci zemeljske oskrbe

450

90

/

/

(*1) Za premike zrakoplovov nad 2.000 kg MTOM. P je število premikov zrakoplovov, T je vsaka začetna tona MTOM.
(*2) Za heliporte, namenjene izvajanju nujne medicinske pomoči (bolnišnični heliporti), se zaračuna 50% vrednosti točke.
(6) Za izdajo dovoljenj veljajo naslednje tarife:
Storitev
1

Izdaja dovoljenja
(v točkah)
2

Postavitev/odstranitev objektov (ovir)

14

Postavitev/delovanje/prepoved delovanja naprav ali sistemov

14
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(7) Tarifa za letalske šole za usposabljanje letališkega strokovnega osebja
Izdaja dovoljenja za delo letalski šoli vključuje preverjanje izpolnjevanja pogojev, meril in standardov v skladu z veljavnimi
predpisi, izvajanje stalnega nadzora nad izdanim dovoljenjem – certifikatom ter pregled in odobritev revizij obstoječih priročnikov.
Tarifa obsega tudi spremembo veljavnosti dovoljenja – certifikata.
Storitev
1.
Letalske šole za usposabljanje letališkega strokovnega osebja

Izdaja dovoljenja
(v točkah)
2.
140

(8) Tarifa za letališko strokovno osebje vključuje teoretični izpit, praktično preverjanje s komisijo ter izdajo, podaljšanje ali
obnovo listine.
Storitev
1.
Pridobitev enega pooblastila za letališko strokovno osebje in izdaja licence
Naslednje pooblastilo in vpis v licenco
Podaljšanje vsakega pooblastila
Obnova vsakega pooblastila

Tarifa
(v točkah)
2.
14
10
5
7

4. Varovanje
31. člen
(varovanje)
(1) Tarifa obsega izdajo dovoljenj, potrjevanje programov, izvajanje usposabljanja in izdajo odločb s področja varovanja.
(2) Tarifa za licenciranje varnostnega strokovnega osebja vključuje izobraževanje, teoretični izpit, praktično preverjanje s
komisijo ter izdajo, podaljšanje ali obnovo listine.
(3) Za varovanje veljajo naslednje tarife:
Storitev
1.
Izdaja dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih in v objektih navigacijskih služb
zračnega prometa (*1)
Potrjevanje varnostnih programov (*2)
Potrditev večjih sprememb ali razširitev obsega varnostnega programa
Izvajanje stalnega nadzora (*3)
Izdaja odločb o odobritvi prevoza pošiljk, vzorcev in materiala za reševanje življenj v ročni
prtljagi in kot tovor, brez varnostnega pregleda z RTG-aparati
Odobritev statusa reguliranega agenta
Odobritev statusa znanega in stalnega pošiljatelja
Odobritev statusa ACC 3
Imenovanje ACC 3
Licenciranje varnostnih preglednikov
Licenciranje RTG-operaterjev
Vzajemno priznanje licenc inštruktorjev
Usposabljanje inštruktorjev
Obnova pooblastila
Potrjevanje programov usposabljanja
Odobritev delovanja naprav ali sistemov
Letalske šole na področju varovanja civilnega letalstva

Tarifa za izdajo
(v točkah)
2.
5
180
0,015/na odhodnega potnika
90
180
180
180
90
14
14
14
90
7
180
14
140

(*1) Obrazcev je več in so neformalni (obrazec za vlogo, mnenje predlagatelja, soglasje za varnostno preverjanje, podroben
življenjepis).
(*2) Potrjevanje varnostnih programov obratovalcem letališč, letalskim prevoznikom, navigacijskim službam zračnega prometa, reguliranim agentom, obratovalcem druge infrastrukture, znanim pošiljateljem, vsem subjektom, ki izvajajo standarde varovanja.
(*3) Presoje, preizkusi, študije, preiskave, inšpekcije.
5. Navigacijske službe zračnega prometa
32. člen
(navigacijske službe zračnega prometa)
Storitve navigacijskih služb zračnega prometa se zaračunavajo v skladu z Zakonom o zagotavljanju navigacijskih služb
zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10 – -ZLet-C, 18/11 – ZUKN-A), Uredbo o
terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 102/06) in Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L št. 128
z dne 9. maja 2013, str. 31).
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6. Skupne določbe
33. člen
(dodatno delo)

Tarifa obsega tudi dodatne ure svetovanja ali ure strokovnega dela, ki jih ne obsega osnovna tarifa. Te ure se obračunajo po
dejansko opravljenem delu na naslednji način:
Storitev
Tarifa
(v točkah)
1.
2.
Svetovanje (ura)
14
Strokovno delo 1 (ura) (1*)
12
Strokovno delo 2 (ura) (2*)
10
Strokovno delo 3 (ura) (3*)
8
Predavanje v slovenskem jeziku (ura)
15
Predavanje v tujem jeziku (ura)
25
Strokovno delo tujega izvedenca, strokovnjaka (dan) (4*)
100
Obravnava druge vloge (5*)
12
Izdaja dvojnika na zahtevo stranke
5
Kopija dokumenta iz osebnega dosjeja – 1 A4 stran
0,5
(1*) Letalski nadzornik I.
(2*) Letalski nadzornik II, nadzornik I.
(3*) Letalski nadzornik III, nadzornik II, III, drugi strokovni sodelavci.
(4*) Strokovnjak iz drugih NAA ali prepoznana organizacija.
(5*) Ta postavka se uporablja za obravnavo drugih vlog, za katere ni določena posebna tarifa, in vključuje do tri ure dela. Če
je za obravnavo vloge potrebno zahtevnejše delo, se preostanek ur zaračuna po ceniku strokovnega dela.
34. člen
(drugo)
Tarifa vključuje izdajo dnevnikov in knjig, za kar veljajo naslednje tarife:
Vrsta artikla
Pilotski dnevnik
Pilotski dnevnik – pilot jadralnega letala
Pilotski dnevnik – pilot balona
Knjiga učencev
Tehnična knjiga zrakoplova
Knjiga motorja
Knjiga propelerja
Operativni dnevnik zrakoplova
Knjiga balona

Tarifa
(v točkah)
2.
1,25
1,25
1,25
4
1,5
1,25
0,75
1,25
1,5

1.

III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te tarife, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
36. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 88/14).
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2017/46
Ljubljana, dne 11. julija 2017
EVA 2017-2430-0011
Predsednik Sveta Agencije
Franc Žmavc l.r.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 00710-11/2017/3 z dne 6. 7. 2017 dala soglasje k tej tarifi.
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1949.

Sklep o uporabi Skupnih smernic
o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih
kvalificiranih deležev v finančnem sektorju

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 –
ZS-K, 30/16 in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni
pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih
deležev v finančnem sektorju
1. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Uredba 1095/2010/EU je Uredba (EU) št. 1095/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES
ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne
15. 12. 2010, str. 84) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(2) ESMA je Evropski organ za vrednostne papirje in trge,
ustanovljen z Uredbo 1095/2010/EU.
(3) Uredba 1093/2010/EU je Uredba (EU) št. 1093/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010
o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ) in o spremembi sklepa št. 716/2009/EU ter razveljavitvi
sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010,
str. 84) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(4) EBA je Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo
1093/2010/EU.
(5) Uredba 1094/2010/EU je Uredba (EU) št. 1094/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010
o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ
za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES
(UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 48) v vsakokrat veljavnem
besedilu.
(6) EIOPA je Evropski organ za zavarovanja in poklicne
pokojnine, ustanovljen z Uredbo 1094/2010/EU.
(7) ZTFI je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni
list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 –
ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) v vsakokrat veljavnem
besedilu.
(8) Skupne smernice so smernice, ki so jih v skladu s 16.
členom Uredbe 1095/2010/EU, 16. členom Uredbe 1094/2010/EU
in 16. členom Uredbe 1093/2010/EU skupno izdali ESMA, EBA
in EIOPA oziroma Skupni odbor (navedenih) nadzornih organov
(Joint Committee of the Europian Supervisory Authorities) in jih je
ESMA objavila na svoji spletni strani.
2. člen
(namen sklepa)
S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) seznanja udeležence trga finančnih instrumentov z obveznostjo uporabe Skupnih smernic iz 3. člena
tega sklepa, za katere je Agencija v skladu s tretjim odstavkom
16. člena Uredbe 1095/2010/EU oziroma v skladu z drugim
odstavkom 469.a člena ZTFI odločila, da se uporabljajo v
Republiki Sloveniji.
3. člen
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji)
(1) V Republiki Sloveniji se v celoti uporabljajo določbe
Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih
kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (št. JC/GL/2016/01).
(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in drugimi predpisi v celoti upoštevala
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določbe smernic iz prvega odstavka tega člena v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega
organa.
4. člen
(uveljavitev sklepa)
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se smernice
iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa uporabljajo od 1. 10.
2017.
Št. 00700-6/2017-3
Ljubljana, dne 6. julija 2017
EVA 2017-1611-0082
Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

1950.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za junij 2017

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za junij 2017
Cene življenjskih potrebščin so bile junija 2017 v primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.
Št. 9621-100/2017/5
Ljubljana, dne 6. julija 2017
EVA 2017-1522-0021
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1951.

Razlagi določb Kolektivne pogodbe
komunalnih dejavnosti

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti je na podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15,
86/16 in 12/17) na sejah dne 10. 5. 2017 in dne 6. 6. 2017
sprejela naslednji

RAZLAGI
določb Kolektivne pogodbe
komunalnih dejavnosti
I. Razlaga v zvezi z izvajanjem 82. člena Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti:
Komisija ugotavlja, da je v 82. členu (imuniteta sindikalnega zaupnika) po redakciji besedila KP KD pomotoma ostala
zapisana napačna zaporedna razvrstitev odstavkov. Komisija
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sprejema razlago tega člena tako, da se 82. člen Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti pravilno glasi:
(1) Sindikalni zaupnik, ki uživa delovnopravno varstvo, je
sindikalni zaupnik, ki je izvoljen ali imenovan v okviru dogovorjenega števila zaupnikov, ki uživajo varstvo v skladu z zakonom
in katerega ime je pisno sporočeno delodajalcu.
(2) Sindikalnemu zaupniku, ki ravna v skladu z veljavnimi
zakoni, kolektivnimi pogodbami in akti podjetja, ni mogoče
znižati plače brez soglasja sindikata ali začeti zoper njega
disciplinski ali odškodninski postopek, ki je nastal zaradi sindikalnega dela ali ga kako drugače postavljati v manj ugoden
oziroma podrejen položaj.
(3) Pred uvedbo postopka iz prejšnjega odstavka tega
člena je dolžan delodajalec pozvati sindikat k izdaji pisnega
mnenja. Sindikat je dolžan podati svoje mnenje v roku osmih
dni po prejemu predloga delodajalca. Če se v tem roku sindikat
ne opredeli, velja, da se s predlogom delodajalca strinja.
(4) Če se sindikat s predlogom delodajalca ne strinja,
lahko delodajalec sproži postopek mediacije ali arbitraže. Ob
tem se smiselno uporabljajo določbe te kolektivne pogodbe o
arbitraži oziroma mediaciji v individualnih delovnih sporih.
(5) Imuniteta sindikalnega zaupnika iz tega člena traja še
2 leti po prenehanju funkcije sindikalnega zaupnika.
(6) Za sindikalne zaupnike po tem členu se štejejo tudi
funkcionarji sindikatov – sindikalnih central (predsedniki območnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki območ-

Uradni list Republike Slovenije
nih sindikatov), ki so zaposleni pri delodajalcu, svojo funkcijo
pa opravljajo neprofesionalno.
II. Razlaga 57. člena v povezavi s 93. členom Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti – prejemek delavca
v času pripravljenosti na delo:
Nadomestilo za čas, ko je delavec na razpolago svojemu delodajalcu in ne opravlja svojega dela, se izplačuje kot
dodatek k njegovi plači. Dodatek za pripravljenost na delo ni
sestavni del plačila za opravljeno delo za polni delovni čas,
temveč gre za plačilo dodatnega časa oziroma tistega časa,
ko je delavec na podlagi predhodne odredbe delodajalca, le
na razpolago delodajalcu.
Delavec je za čas dejanskega dela, ki ga opravi v času
pripravljenosti na delo, upravičen do plače za opravljeno delo
po vseh osnovah, to je do osnovne plače, dela plače na podlagi delovne uspešnosti, dodatka za delovno dobo, dodatkov
za posebne obremenitve, vključno z dodatkom za delo preko
polnega delovnega časa in oziroma drugih dodatkov za delo v
delovnem času, ki je za delavce manj ugoden.
Ljubljana, dne 12. junija 2017
Majda Marolt l.r.
Predsednica
Komisije za spremljanje izvajanja
in razlago Kolektivne pogodbe
komunalnih dejavnosti
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OBČINE
AJDOVŠČINA
1952.

parcela

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Ajdovščina

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na 24. seji dne 29. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje občine Ajdovščina
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvod)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja
stavbnih zemljišč za območje občine Ajdovščina (v nadaljevanju: Program opremljanja), izdelan junija 2017 pod zaporedno
številko projekta 460, izdelovalca Locus prostorske informacijske rešitve, d.o.o., ter merila za odmero komunalnega prispevka na območju občine Ajdovščina.
(2) Program opremljanja določa podlage za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Ajdovščina: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupne in
obračunske stroške obstoječe komunalne opreme, preračun
obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za
odmero komunalnega prispevka.
2. člen
(vsebina odloka)
Odlok sestavljajo naslednja poglavja:
I. Splošne določbe,
II. Podlage za odmero komunalnega prispevka,
III. Izračun komunalnega prispevka,
IV. Podrobnejša merila,
V. Odmera in plačilo komunalnega prispevka,
VI. Oprostitve in olajšave,
VII. Prehodne in končne določbe.
3. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so obstoječi in
predvideni objekti, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim prostorskim aktom in se na novo priključujejo
na komunalno opremo, ki je predmet obračuna komunalnega
prispevka, oziroma se jim povečuje neto tlorisna površina ali
spreminja namembnost.
4. člen
(pojmi)
(1) Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji
pomen:

NTP
Aparcela
Atlorisna
Kdejavnost
Dp
Dt
Cpi
Cti
Cpi1
Cti1
I
S
OS
KPi
KP

je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji
oziroma na katerem je predviden objekt in na
katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih
prostorskih aktov,
neto tlorisna površina objekta, izračunana po
SIST ISO 9836:2000,
površina parcele,
neto tlorisna površina objekta,
faktor dejavnosti, določen za različne vrste
objektov,
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka,
obračunski strošek opremljanja kvadratnega
metra parcele za posamezno vrsto komunalne
opreme,
obračunski strošek opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne opreme,
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele za posamezno vrsto
komunalne opreme,
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta
za posamezno vrsto komunalne opreme,
faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od dneva uveljavitve
odloka,
skupni stroški obstoječe komunalne opreme,
obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju,
celotni izračunani komunalni prispevek.

(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov, prostorskega načrtovanja, komunalnega prispevka in opremljanja
stavbnih zemljišč.
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno vrsto komunalne
opreme, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja na naslednjih kartah:
– obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano
na karti 2: Prometno omrežje – Pregledna karta obračunskih
območij,
– obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje – Pregledna karta
obračunskih območij,
– obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovodno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje javnih površin je prikazano na
karti 5: Javne površine – Pregledna karta obračunskih območij,
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– obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki je
prikazano na karti 6: Objekti ravnanja z odpadki – Pregledna
karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so
podrobneje prikazana na kartah v merilu 1:5000.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se
komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti objekta
s posamezno vrsto komunalne opreme.
(4) Za objekte, ki se ne nahajajo v obračunskih območij,
prikazanih v kartografskem delu programa opremljanja iz prvega odstavka tega člena, se v primeru, da se lahko priključijo na
posamezno vrsto komunalne opreme, upošteva, da se nahajajo
v tistih obračunskih območjih posamezne vrste komunalne
opreme, na katero se lahko priključijo.
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] posamezne
vrste obstoječe komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica:
Komunalna oprema
prometno omrežje

S
[€]

Obračunsko območje

OS
[€]

CES

29.281.790

27.556.565

kanalizacijsko omrežje

KAN

20.621.025

15.465.643

vodovodno omrežje

VOD

14.720.183

7.044.377

javne površine
objekti ravnanja z odpadki

JP

787.175

787.175

1.883.495

1.883.495

67.293.668

52.737.255

KOM

SKUPAJ
7. člen

(obračunski stroški opremljanja m2 parcele [Cp]
in neto tlorisne površine objekta [Ct] s posamezno vrsto
komunalne opreme)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje
preglednice, pri čemer se za določitev območja opremljanja
s posamezno vrsto komunalne opreme upoštevajo določila
5. člena odloka.
Komunalna oprema

Obračunsko območje

Cp
[€/m2]

Ct
[€/m2]

prometno omrežje

CES

5,81

7,04

kanalizacijsko omrežje

KAN

6,68

7,35

vodovodno omrežje

VOD

1,66

1,99

JP

0,14

0,20

KOM

0,34

0,48

javne površine
objekti ravnanja z odpadki

IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju [Cpi] in stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cti]
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela – ostala nizka
gradnja", na naslednji način:

Uradni list Republike Slovenije
Cpi1 =
Cti1 =
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Cpi • I
Cti • I

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja
datum uveljavitve tega odloka.
9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela • Cpi1 • Dp) + (Kdejavnost • Atlorisna • Cti1 • Dt)
KP = Σ KPi
(2) Površina parcele in neto tlorisna površina objekta ter
vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se
pridobijo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter
določb odloka.
(3) Če podatka o površini parcele ni mogoče pridobiti na
način iz prejšnjega odstavka, se površina parcele za odmero
komunalnega prispevka pridobi iz akta o določitvi površine
parcele ali prostorskega akta ter določb odloka.
(4) Če parcela ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti na način iz drugega odstavka tega člena, se pridobi iz
uradnih evidenc ter določb odloka.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
10. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta
oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni
prispevek odmeri na način, da se izračuna višina komunalnega prispevka po in pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek,
ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med

Komunalna oprema
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komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma
namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni
prispevek ne plača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na parceli prej
odstranjenega objekta se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna višina komunalnega prispevka novega
in odstranjenega objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri
zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom za novi in odstranjeni objekt. Če je razlika negativna,
se komunalni prispevek ne plača.
(3) Če se enostavni ali nezahtevni objekt gradi na parceli,
za katero je že bil plačan komunalni prispevek, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka pri
izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo.
(4) Komunalni prispevek se bo na območju, ki se bo
komunalno opremljalo po uveljavitvi tega odloka in bo zanj
sprejet posebni program opremljanja, odmeril na podlagi za
to investicijo sprejetega programa opremljanja, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne
opreme. Preostali del komunalnega prispevka za obstoječo,
že zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju,
se bo obračunal na podlagi petega odstavka desetega člena
tega odloka ob upoštevanju petega in devetega člena tega
odloka.
To pomeni:
Cpi skupni
=
Cpi obstoječi + Cpi investicija
Cti skupni
=
Cti obstoječi + Cti investicija
kjer je:
Cpi, ki se odmeri na posameznem
Cpi skupni
območju investicije;
Cti, ki se odmeri na posameznem
Cti skupni
območju investicije;
Cpi, ki je predmet obstoječih obraCpi obstoječi
čunskih stroškov;
Cti, ki je predmet obstoječih obraCti obstoječi
čunskih stroškov;
Cpi investicija
Cpi, ki je predmet investicije;
Cti investicija
Cti, ki je predmet investicije.
(5) Obračunski stroški opremljanja m2 parcele in m2 neto
tlorisne površine objekta za obstoječo komunalno opremo se
obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice.

Obračunsko območje

prometno omrežje – obstoječe
kanalizacijsko omrežje – obstoječe
vodovodno omrežje – obstoječe
javne površine
objekti ravnanja z odpadki
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CES_o
KAN_o
VOD_o
JP
KOM

Cp
[€/m2]
2,44
4,54
0,51
0,14
0,34

PODROBNEJŠA MERILA
11. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisne
površine objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,5 ter Dt = 0,5.
12. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za posamezno vrsto objektov
glede na pretežen namen uporabe in v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture glede na pretežen namen
uporabe objekta znaša:

Ct
[€/m2]
2,96
5,00
0,62
0,20
0,48
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Opis vrste objekta

Faktor dejavnosti

nestanovanjske kmetijske stavbe
kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene
ostale vrste stavb
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
ostale vrste objektov

0,70
0,70
1,30
1,30

ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.

18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– Odlok o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 108/05,
14/06, 140/06, 119/07, 119/07, 116/08, 100/09, 108/10, 100/11,
88/12, 104/13, 94/14, 93/15 in 82/16).

14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– po uradni dolžnosti.
(2) Vlogi za odmero komunalnega prispevka mora zavezanec priložiti izvod vodilne mape in načrta arhitekture projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
15. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku.
(2) Rok za plačilo komunalnega prispevka je 30 dni po
dokončnosti odločbe o odmeri.
(3) Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati
pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če se komunalni prispevek
odmerja za objekt, za katerega v skladu s predpisi s področja
graditve objektov ni potrebna izdaja gradbenega dovoljenja
oziroma plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme oziroma nove priključitve obstoječega objekta na posamezno vrsto
komunalne opreme, je treba komunalni prispevek plačati pred
priključitvijo objekta na posamezno vrsto komunalne opreme.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se
tak dogovor sklene, na podlagi sprejetega programa opremljanja, s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo
pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora
investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
(3) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz
13. člena tega odloka pravico od občine zahtevati sklenitev
pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem
objekta na komunalno opremo.
(4) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
17. člen
(oprostitve)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture.

19. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, ki so se
začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih,
ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
20. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 43026-00010/2007
Ajdovščina, dne 3. julija 2017
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

1953.

Odlok o subvencioniranju komunalnega
prispevka za stanovanjske objekte zaradi
izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča
na območju občine Ajdovščina

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 24. redni seji dne 29. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o subvencioniranju komunalnega prispevka
za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča na območju
občine Ajdovščina
1. člen
(vsebina)
S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje komunalnega prispevka, višina subvencije, postopek dodelitve subvencije, vodenje postopka in nadomestitev
namenskih sredstev.
2. člen
(pogoji in upravičenci)
(1) Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo
po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega

Uradni list Republike Slovenije
zemljišča. Lastnik obstoječega stanovanjskega objekta, ki se
na novo priključuje na komunalno opremo, ki je že zgrajena in
predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe ali
če je njena gradnja predvidena v proračunu občine v tekočem
ali naslednjem letu, je upravičen do subvencije za to vrsto
komunalne opreme.
(2) Za obstoječ stanovanjski objekt po tem odloku se
šteje, da je na dan, ko bodo izpolnjeni pogoji za priključitev na
komunalno opremo, stanovanjski objekt zgrajen ali da je lastnik
oziroma investitor pričel z gradnjo stanovanjskega objekta po
pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
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7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se prične uporabljati z uveljavitvijo
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Ajdovščina.
Št. 43026-00010/2007
Ajdovščina, dne 3. julija 2017
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

3. člen
(višina subvencije)
Višina subvencije za posameznega lastnika stanovanjskega objekta znaša 100 % odmerjenega komunalnega prispevka po uradni dolžnosti.
4. člen

1954.

(postopek dodelitve subvencije)
Lastnik stanovanjskega objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, mora v roku 15 dni od vročene
seznanitve z izračunom komunalnega prispevka po uradni
dolžnosti, podati vlogo za subvencioniranje komunalnega
prispevka z vsemi prilogami, potrebnimi za dodelitev subvencije.
5. člen
(vodenje postopka)
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči pristojni organ občinske uprave z upravno odločbo.
6. člen
(nadomestitev namenskih sredstev)
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje
komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz namenskih sredstev
občinskega proračuna.

A.

Odlok o spremembi proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP
– v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 24. redni seji dne 29. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018
(Uradni list RS, št. 82/16) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI

22.305.982,49

70

DAVČNI PRIHODKI

12.825.993,00

700

davki na dohodek in dobiček

10.564.176,00

703

davki na premoženje

704

domači davki na blago in storitve

71

NEDAVČNI PRIHODKI

3.758.738,93

710

udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.372.780,12

711

takse in pristojbine

32.000,00

712

denarne kazni

25.700,00

713

prihodki od prodaje blaga in storitev

714

drugi nedavčni prihodki

1.278.411,01

72

KAPITALSKI PRIHODKI

1.815.000,00

720

prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722

prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev

73

PREJETE DONACIJE

251.500,00

730

prejete donacije iz domačih virov

251.500,00

1.899.187,00
362.630,00

49.847,80

810.000,00
1.005.000,00
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74

TRANSFERNI PRIHODKI

3.300.150,56

740

transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij

3.300.150,56

741

prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

782

prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko

787

prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
II. SKUPAJ ODHODKI

0,00
354.600,00
0,00
354.600,00
25.527.419,02

40

TEKOČI ODHODKI

4.727.654,28

400

plače in drugi izdatki zaposlenim

1.080.739,83

401

prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

izdatki za blago in storitve

403

plačila domačih obresti

65.000,00

409

sredstva, izločena v rezerve

99.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI

410

subvencije

411

transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.468.081,19

412

transferi neprofitnim organizacijam

1.008.411,90

413

drugi tekoči domači transferi

2.731.599,09

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

11.477.950,19

420

nakup in gradnja osnovnih sredstev

11.477.950,19

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

233.347,00

431

investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki

186.000,00

432

investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ

B.

160.785,79
3.322.128,66

9.088.467,55
880.375,37

47.347,00
–3.221.436,53

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

1.050.000,00

751

prodaja kapitalskih deležev

1.050.000,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

441

povečanje kapitalskih deležev in naložb

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

3.035.233,13

500

zadolževanje

3.035.233,13

VIII. ODPLAČILO DOLGA
55

ODPLAČILO DOLGA

863.796,60

550

odplačilo domačega dolga

863.796,60

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

0,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

0,00

XI.

NETO FINANCIRANJE

0,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

0,00

Uradni list Republike Slovenije
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018
(Uradni list RS, št. 82/16) se spremeni 7. člen, tako da se glasi:
»Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potrjuje župna in o tem obvesti občinski svet.«
3.člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018
(Uradni list RS, št. 82/16) se spremeni 12. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko likvidnostno
zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu
financiranja, se občina za proračun leta 2018 za investicije,
predvidene v občinskem proračunu, lahko zadolži do višine
3.035.233,13 evrov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4102-4/2016
Ajdovščina, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

1955.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Ajdovščina

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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), v
skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 24. seji dne 29. 6. 2017 sprejel
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PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Ajdovščina
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 34/15 in 93/15), v nadaljevanju: pravilnik, se črta tretji
odstavek 4. člena, četrti odstavek postane nov tretji odstavek.
2. člen
7. člen pravilnika se dopolni z novim drugim odstavkom
kot sledi:
»Ne glede na določila prejšnjega odstavka se sredstev
za razvoj iz tretje alineje 3. člena pravilnika, dodeli v postopku
odmere komunalnega prispevka.«
3. člen
V pravilniku se v 8. členu spremeni besedilo ukrepa št. 3)
spodbujanje neposrednih investicij v izgradnjo poslovnih objektov, tako, da se glasi:
»Namen ukrepa je spodbujanje gradnje poslovno-proizvodnih objektov v obstoječih in novih poslovnih conah ter
spodbujati širitve poslovnih in proizvodnih objektov, s ciljem
ustvarjanja novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
– strošek odmerjenega komunalnega prispevka.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 100 % upravičenih stroškov. Državna pomoč
se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do razvojnih sredstev niso upravičeni investitorji, ki investirajo v poslovno-proizvodne objekte za namene izvajanja
dejavnosti, uvrščene po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD
2008 (v nadaljevanju: SKD 2008), v naslednja področja in oddelke: A (kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo), B (rudarstvo),
C18 (tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa),
C33 (popravilo ter montaža strojev in naprav), D (oskrba z
električno energijo, plinom in paro), E (oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja), F (gradbeništvo)
razen F41 (gradnja stavb), F43.2 (inštaliranje pri gradnjah) ter
F43.9 (krovske in druge specializirana gradbena dela), G (trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil) razen G45.2 (vzdrževanje in popravila motornih vozil), H (promet in skladiščenje),
J (informacijske in komunikacijske dejavnosti), K (finančne in
zavarovalniške dejavnosti), L (poslovanje z nepremičninami),
M69 (pravne in računovodske dejavnosti), M70 (dejavnosti uprav
podjetij, podjetništvo in poslovno svetovanje), M73 (oglaševanje
in raziskovanje trga), M74 (druge strokovne in tehnične dejavnosti), M75 (veterinarstvo), N (druge raznovrstne poslovne
dejavnosti), O (dejavnosti javne uprave in obrambe; dejavnosti
obvezne socialne varnosti), P (izobraževanje), Q (zdravstvo
in socialno varstvo), R (kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti), S (druge dejavnosti), T (dejavnosti gospodinjstev
z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo) in
U (dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles),
– do razvojnih sredstev v višini do 100 % upravičenih
stroškov so upravičena podjetja s statusom perspektivnega
podjetja za občino Ajdovščino, razen podjetij za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov iz prejšnje alinee,
– do razvojnih sredstev v višini do 100 % upravičenih stroškov so v primeru odmere komunalnega prispevka po uradni
dolžnosti, upravičena vsa podjetja, razen podjetja po SKD 2008
s področja A (kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo),
– do razvojnih sredstev v višini do 75 % upravičenih
stroškov so upravičena podjetja, za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov za namene izvajanja dejavnosti, iz naslednjih oddelkov: C10 (proizvodnja živil), C11 (proizvodnja pijač),
C16 (obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa,
plute, slame in protja, razen pohištva), C21 (proizvodnja far-
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macevtskih surovin in preparatov), C24 (proizvodnja kovin),
C25 (proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav),
C26 (proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov), C27 (proizvodnja električnih naprav), C28 (proizvodnja
drugih strojev in naprav), C29 (proizvodnja motornih vozil,
prikolic in polprikolic), C30 (proizvodnja drugih vozil in plovil),
C31 (proizvodnja pohištva), I (gostinstvo) in M72 (znanstvena
raziskovalna in razvojna dejavnost),
– do razvojnih sredstev v višini do 50 % upravičenih
stroškov so upravičena podjetja, za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov za namene izvajanja dejavnosti, iz naslednjih oddelkov: F41 (gradnja stavb), F43.2 (inštaliranje pri
gradnjah), F43.9 (krovske in druge specializirana gradbena
dela), G45.2 (vzdrževanje in popravila vozil), M71 (arhitekturno
in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje)
ter druge proizvodne dejavnosti po oddelkih SKD 2008.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prične uporabljati z uveljavitvijo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine
Ajdovščina.
Št. 300-1/2015
Ajdovščina, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

1956.

Sklep o odstopu namestnika člana OVK
in imenovanje novega namestnika člana

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 44/12, 85/15), 35. in 38. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08 in 83/12), 111. in 117. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na 24. seji dne 29. 6. 2017 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Ajdovščina ugotavlja, da je Edvard
Krapež, Vilharjeva ulica 59, 5270 Ajdovščina, namestnik člana
Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina, dne 10. 5. 2017,
podal odstopno izjavo, zato mu z navedenim datumom preneha
članstvo v Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina.
2.
V Občinsko volilno komisijo Občine Ajdovščina se imenuje
nov namestnik člana:
– David Marc, Planina 67/a, 5270 Ajdovščina.
Mandat imenovanega se izteče s potekom mandata Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina, ki je bila imenovana
s sklepom številka 032-3/2015, z dne 24. 9. 2015.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2015
Ajdovščina, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.
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BOVEC
1957.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/03, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS 40), 29. in 61. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/06, 97/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 79/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine
Bovec na 20. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec
(Uradni list RS, št. 111/08, 53/11 in 18/17) se spremeni 5. člen
tako, da se glasi:
»Občina Bovec posamezne vrste gospodarskih javnih
služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin,
6. urejanje in čiščenje javnih in parkovnih površin,
7. upravljanje in urejanje pokopališč,
8. pogrebne storitve,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. plakatiranje in razobešanje transparentov in zastav,
11. oskrba s toplotno energijo;
s podelitvijo koncesije:
1. izvajanje del v gozdovih v lasti Občini Bovec.
Krajevna skupnost ne more biti izvajalka gospodarske
javne službe, če to ni s posebnim predpisom ali odlokom drugače določeno.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008-4
Bovec, dne 6. julija 2017
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

CELJE
1958.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski
mladinski center

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29.
in 65. 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 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
20. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda
Celjski mladinski center
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) Javni zavod Celjski mladinski center (v nadaljnjem
besedilu: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda »Celjski mladinski center« (Uradni list RS,
št. 88/04, 138/04, 19/10 in 99/12), s ciljem motivirati mlade
Mestne občine Celje in jim nuditi pogoje za ustvarjalno delo
ter zagotoviti organizirano izvajanje dejavnosti kulturnega,
izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega
značaja ter s ciljem sistematičnega razvijanja mobilnosti ter
ustvarjalnosti mladih.
(3) Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj),
ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: Mestni svet), razen
če zakonodaja ali ta odlok ne določata drugače.
(4) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Celju pod registrsko številko Srg 1653/2004 z dne 8. 7. 2004
(matična številka: 2024675000).
(5) K ustanovljenemu zavodu lahko pristopijo tudi druge
lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu
odloča svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
(6) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo
zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem
prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti
zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem
in zavodom in
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME, SEDEŽ, ŽIG IN PRAVNI STATUS ZAVODA
2. člen
(1) Ime zavoda je: Celjski mladinski center, javni zavod za
mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Zavod CMLC.
(3) Sedež zavoda je: Mariborska cesta 2, 3000 Celje.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod lahko spremeni sedež in ime le s soglasjem
ustanovitelja.
3. člen
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom
in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
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III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
(1) Zavod opravlja storitvene, izobraževalne, kulturne,
športne, projektne in ostale dejavnosti za mlade.
(2) Izobraževalne, kulturne, športne, projektne in ostale
dejavnosti za mlade, ki jim omogočajo razvijanje kompetenc in
spretnosti ter spodbujanje njihove večje vključenosti v družbo,
razvoj bolj odgovorne družbe in osebnostno rast mladih izvaja
zavod z:
– informiranjem,
– svetovanji,
– mentorstvom,
– coachingom,
– projektnim delom,
– delavnicami,
– seminarji in podobnim.
(3) Zavod poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja
tudi:
– gostinsko dejavnost,
– dejavnost mladinskega hotela in
– dejavnosti trženja lastnih kapacitet.
6. člen
(1) Zavod opravlja za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega
člena naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v
naslednje razrede in podrazrede:
– 18.120 Drugo tiskanje
– 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
– 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
– 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
– 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov
– 55.201 Počitniški domovi in letovišča
– 55.202 Turistične kmetije s sobami
– 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
– 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
– 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter
druge nastanitve
– 56.101 Restavracije in gostilne
– 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
– 56.103 Slaščičarne in kavarne
– 56.104 Začasni gostinski obrati
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– 56.290 Druga oskrba z jedmi
– 56.300 Strežba pijač
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.130 Izdajanje časopisov
– 58.190 Drugo založništvo
– 58.210 Izdajanje računalniških iger
– 58.290 Drugo izdajanje programa
– 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
– 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
– 59.140 Kinematografska dejavnost
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 60.100 Radijska dejavnost
– 60.200 Televizijska dejavnost
– 62.010 Računalniško programiranje
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– 62.030
– 62.090
– 63.110
– 63.120
– 63.910
– 63.990
– 68.200
– 72.200
– 73.110
– 73.120
– 74.100
– 74.200
– 74.300
– 74.900
– 77.210
– 77.400
– 79.110
– 79.120
– 79.900
– 82.110
– 82.190
– 82.300
– 82.990
– 85.320
– 85.510
– 85.520
– 85.590
– 90.010
– 90.020
– 90.030
– 90.040
– 91.011
– 91.012
– 93.110
– 93.190
– 93.299
– 94.120
– 94.999
– 96.090
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Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.
IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO ZAVODA
7. člen
(1) Ustanovitelj zagotovi sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov in opreme
za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen in s
katerimi je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračuna ustanovitelja.
(2) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
(3) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren
ustanovitelju.
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(4) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu
je dano v upravljanje. Premoženje uporablja za opravljanje
dejavnosti, za katere je ustanovljen, in sicer na način kot to
določa zakon, ta odlok in pogodba o upravljanju stvarnega
premoženja občine, sklenjena med zavodom in ustanoviteljem.
(5) Pred odtujitvijo nepremičnega premoženja, ki je v lasti
zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora
zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
(6) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s
skrbnostjo dobrega gospodarja.
V. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE
DEJAVNOSTI
8. člen
(1) Viri financiranja zavoda za izvajanje dejavnosti so:
– sredstva ustanovitelja, ki se določijo v proračunu ustanovitelja,
– sredstva ostalih občin v regiji,
– sredstva pristojnega ministrstva, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
– sredstva po pogodbi s pristojnim ministrstvom,
– sredstva po pogodbi s podjetji ter drugimi pravnimi in
fizičnimi osebami,
– sredstva prodaje blaga in storitev na trgu,
– sredstva iz projektov,
– darila, donacije, sponzorstva in mecenstva, pri čemer
na ta način pridobljena sredstva ne smejo vplivati na vsebino,
strokovnost in politiko poslovanja zavoda in
– drugi viri skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Višina in način sofinanciranja s strani ustanovitelja se
ureja s pogodbami, ki jih zavod sklene z ustanoviteljem.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI
IN ODGOVORNOSTI MED USTANOVITELJEM
IN ZAVODOM
9. člen
(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. daje soglasje, k imenovanju in razrešitvi direktorja
zavoda,
2. daje predhodno soglasje k predlogu akta o organizaciji
in sistemizaciji,
3. daje soglasje k sprejetemu finančnim načrtu in programu dela zavoda ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta,
4. daje soglasje k sprejetemu letnemu poročilu (zaključnemu računu) o delu zavoda,
5. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
6. odloča o statusnih spremembah zavoda,
7. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda,
8. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet
zavoda,
9. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi
programi dela in finančnimi načrti zavoda,
10. daje soglasje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja zavoda in predhodnega mnenja sveta
zavoda,
11. daje soglasje k statutu zavoda in
12. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz 2., 5. in 9. točke prejšnjega
odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz 3. in 4. točke prejšnjega
odstavka se izvršujejo skladno z veljavnimi predpisi.
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(4) Ustanoviteljske pravice iz 10. točke prvega odstavka
tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske
uprave, pristojna za finance in gospodarstvo.
(5) Ustanoviteljske pravice iz 11. točke prvega odstavka
tega člena izvršuje statutarna komisija ustanovitelja.
(6) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu
načrtu in programu dela, posredovati letno poročilo (zaključni
račun) in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta direktor zavoda Mestnemu svetu ustanovitelja poroča o letnem poročilu iz prejšnje
točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 15. avgusta tekočega leta mora pripraviti
in posredovati županu ustanovitelja polletno poročilo in poročilo
o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta
in izvajanju dejavnosti iz 4. člena odloka,
4. najkasneje v roku določnem v izhodiščih ustanovitelja
za pripravo finančnega načrta posredovati finančni načrt, katerega del je načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega
vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. najkasneje do 18. dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru
in januarju seznaniti ustanovitelja o realizaciji kadrovskega
načrta zavoda in
6. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega
in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(7) Obveznosti iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora zavod posredovati vodji notranje organizacijske
enote, pristojni za družbene dejavnosti.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno
z veljavnimi predpisi.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in
opravljanje svoje dejavnosti ter po predhodnem soglasju ustanovitelja za investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(3) O načinu in višini pokrivanja morebitnega primanjkljaja
sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih
sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI
USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu
v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge
pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register
z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati
pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga, v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
IX. ORGANI ZAVODA
Organa zavoda sta:
– svet zavoda in
– direktor zavoda.

12. člen
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13. člen
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda
ima pet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet
Mestne občine Celje;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki je izvoljen s tajnimi
volitvami s strani zaposlenih v zavodu in
– en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje
župan.
(2) Člana sveta zavoda, predstavnika delavcev zavoda
izvoli in odpokliče svet delavcev v postopku, smiselno skladnim
z določbami veljavne zakonodaje s področja sodelovanja delavcev pri upravljanju.
14. člen
(1) Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni
za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni
oziroma imenovani.
(2) Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo
predsednika in namestnika izmed članov, imenovanih s strani
ustanovitelja zavoda.
(3) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor
zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta
zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve,
jo lahko skliče tisti, ki je sklic seje zahteval.
(4) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina vseh članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov
sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata
drugače.
(5) Organizacija in način dela sveta zavoda ter način
uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda se uredi
s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.
15. člen
Svet zavoda ima pristojnosti določene z zakonom, tem
odlokom in statutom zavoda, in sicer:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
3. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda,
4. ocenjuje delo direktorja zavoda,
5. imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem
ustanovitelja,
6. imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda
s soglasjem ustanovitelja, pod pogoji določenimi z zakonom,
ki ureja status zavodov,
7. pravočasno obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
8. daje soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji in
zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
9. sprejema program dela in razvoja zavoda s soglasjem
ustanovitelja ter spremlja njihovo izvrševanje,
10. določa finančni načrt in sprejema letno poročilo (zaključni račun) zavoda, v soglasju z ustanoviteljem,
11. potrjuje popise sredstev,
12. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda po
predhodnem soglasju ustanovitelja iz 1. točke prvega odstavka
9. člena in jo predloži ustanovitelju ter izvaja druge pravice in
obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda,
13. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
14. sprejema statut ali pravila zavoda, kolikor ga oziroma
jih zavod ima v soglasju z ustanoviteljem,
15. sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti
na podlagi zakonov in drugih predpisov,
16. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja
ter zagotavlja varstvo pravic delavcev,
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17. daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
18. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda
na podlagi predloga direktorja zavoda,
19. razpisuje volitve predstavnika delavcev zavoda v svet
zavoda,
20. sprejema poslovnik o delu sveta zavoda,
21. obravnava ugotovitve nadzornih organov, glede delovanja zavoda in
22. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in
veljavnimi predpisi.
16. člen
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje
sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne
zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi
interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve ali smrti člana sveta
zavoda, se za čas do izteka mandata imenuje ali izvoli nov član
sveta zavoda po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen
razrešeni ali pokojni član sveta zavoda.
17. člen
(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil z
omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje
ustanovitelja. Direktor zavoda je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in kolikor so zagotovljena sredstva, lahko direktor zavoda
sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in
najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 eurov,
le s predhodnim soglasjem sveta zavoda.
(2) Direktor zavoda lahko pisno pooblasti drugo osebo
zaposleno v zavodu, za zastopanje in predstavljanje zavoda,
pri čemer določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
(3) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno
poslovanje in delovanje zavoda.
18. člen
Naloge direktorja zavoda so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
2. pripravi program dela, katerega sestavni del je finančni
načrt s kadrovskim načrtom in odgovarja za njegovo izvedbo,
3. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po
predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
predhodnem soglasju ustanovitelja ter soglasju sveta zavoda,
4. pripravi predloge drugih aktov, ki urejajo pomembna
vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, ki jih sprejme svet
zavoda,
5. pripravi in posreduje županu in svetu zavoda polletno
poročilo o delu zavoda,
6. pripravi letno poročilo (zaključni račun) o delu zavoda
in ga predloži v sprejem svetu zavoda ter v soglasje organu
ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k finančnemu
načrtu in programu dela zavoda,
7. poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki
lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
8. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil
zavoda, če jih zavod ima,
9. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
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10. predlaga ustanovitelju in svetu zavoda najemanje
kreditov zavoda,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod
ima in
12. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in
drugimi veljavnimi predpisi.
19. člen
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda
s soglasjem ustanovitelja, v skladu z veljavnimi predpisi na
podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je po preteku
mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
(2) Če se na javni razpis iz prejšnjega odstavka nihče ni
prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se
razpis ponovi, za čas do imenovanja novega direktorja zavoda
pa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za eno leto.
20. člen
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z veljavno zakonodajo,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj sedmo raven izobrazbe, skladno z veljavno
uredbo na področju uvedbe in uporabe klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani ravni
izobrazbe,
– ima izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada slovenski jezik in
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat za direktorja zavoda mora ob prijavi na javni
razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja
zavoda za mandatno obdobje.
21. člen
(1) Direktor zavoda je lahko razrešen pred potekom časa,
za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja zavoda:
– če direktor zavoda sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor zavoda pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje
sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor zavoda s svojim nevestnim ali nepravilnim
delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko
nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja zavoda z razlogi za razrešitev in mu
dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima
prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, v skladu z določili
veljavne zakonodaje.
(4) Svet zavoda v primeru razrešitve direktorja zavoda
imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za
eno leto.
X. ORGANIZACIJA ZAVODA
22. člen
(1) Zavod ima statut, s katerim se uredi organizacija zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda,
način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z veljavno
zakonodajo in tem odlokom.
(2) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme
tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja,
pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(3) Zavod ima lahko organizacijske enote.
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23. člen
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi splošnimi predpisi
s področja delovnega prava ter panožno kolektivno pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so
sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu.
Izjemoma je skladno z določili veljavne zakonodaje za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-te opredeljene
v kadrovskem načrtu zavoda.
24. člen
(1) Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in
premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje
zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranje
organizacijskih enot.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem zavoda in nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo ustanovitelj in pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije.
25. člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom
javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali
oseba, ki jo direktor zavoda za ta namen pooblasti.
26. člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo
v statutu ali pravilih zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujeta z delom dosedanji direktor zavoda in svet zavoda do izteka mandata, za
katerega sta bila imenovana.
28. člen
Statut zavoda, akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morajo biti usklajeni z veljavno zakonodajo in tem
odlokom najkasneje v 4 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« (Uradni
list RS, št. 88/04, 138/04, 19/10 in 99/12).
30. člen
Direktor zavoda na podlagi tega odloka poskrbi za vpis
sprememb v sodni register.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 603-7/2017
Celje, dne 27. junija 2017
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1959.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA
CELJE, finančno - računovodske in svetovalne
storitve za zavode

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29.
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in 65. 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 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
20. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE,
finančno - računovodske in svetovalne storitve
za zavode
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravni naslednik zavoda Združene osnovne šole
Celje, o.sol.o., Vodnikova 10/a, Celje in je bil ustanovljen z
Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Desetka Celje, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni
list RS, št. 125/04, 136/04, 105/09 in 44/12), za opravljanje
nalog in dejavnosti s področij finančno - računovodskih in
svetovalnih storitev, in sicer primarno za potrebe osnovnih
šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Celje.
(3) Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj),
ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: Mestni svet), razen
če zakonodaja ali ta odlok ne določata drugače.
(4) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Celju pod registrsko številko Srg 2531/2004 z dne 26. 4. 2005
(matična številka: 5186048000).
(5) K ustanovljenemu zavodu lahko pristopijo tudi druge
lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu
odloča svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
(6) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo
zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem
prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti
zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem
in zavodom in
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME, SEDEŽ, ŽIG IN PRAVNI STATUS ZAVODA
2. člen
(1) Ime zavoda je: Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode.
(2) Skrajšano ime zavoda je: DESETKA CELJE.
(3) Sedež zavoda je: Krekov trg 3, 3000 Celje.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod lahko spremeni sedež in ime le s soglasjem
ustanovitelja.
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3. člen
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in
odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod lahko opravlja storitve za katere je registriran tudi
za druge javne zavode in pravne osebe.
6. člen
(1) Zavod opravlja za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega
člena naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v
naslednje razrede in podrazrede:
– 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.990 Drugo informiranje
– 69.103 Druge pravne dejavnosti
– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
– 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.
IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO ZAVODA
7. člen
(1) Ustanovitelj zagotovi sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov in opreme
za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen in s
katerimi je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračuna ustanovitelja.
(2) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
(3) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren
ustanovitelju.
(4) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je
dano v upravljanje. Premoženje uporablja za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, in sicer na način, kot to določa
zakon, ta odlok in pogodba o upravljanju stvarnega premoženja
občine, sklenjena med zavodom in ustanoviteljem.
(5) Pred odtujitvijo nepremičnega premoženja, ki je v lasti
zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora
zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
(6) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s
skrbnostjo dobrega gospodarja.
V. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA
ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
8. člen
(1) Viri financiranja zavoda za izvajanje dejavnosti so:
– sredstva ustanovitelja, ki se določijo v proračunu ustanovitelja,
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– sredstva, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
– sredstva po pogodbi s podjetji ter drugimi pravnimi in
fizičnimi osebami,
– sredstva prodaje blaga in storitev na trgu,
– sredstva iz projektov,
– donacije, sponzorstva in mecenstva, pri čemer na ta
način pridobljena sredstva ne smejo vplivati na vsebino, strokovnost in politiko poslovanja zavoda in
– drugi viri skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Višina in način sofinanciranja s strani ustanovitelja se
ureja s pogodbami, ki jih zavod sklene z ustanoviteljem.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI
IN ODGOVORNOSTI MED USTANOVITELJEM
IN ZAVODOM
9. člen
(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
2. daje predhodno soglasje k predlogu akta o organizaciji
in sistemizaciji,
3. daje soglasje k sprejetemu finančnim načrtu in programu dela zavoda ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta,
4. daje soglasje k sprejetemu letnemu poročilu (zaključnemu računu) o delu zavoda,
5. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
6. odloča o statusnih spremembah zavoda,
7. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda,
8. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet
zavoda,
9. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi
programi dela in finančnimi načrti zavoda,
10. daje soglasje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja zavoda in predhodnega mnenja sveta
zavoda,
11. daje soglasje k statutu zavoda in
12. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz 2., 5. in 9. točke prejšnjega
odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz 3. in 4. točke prejšnjega
odstavka se izvršujejo skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Ustanoviteljske pravice iz 10. točke prvega odstavka
tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske
uprave, pristojna za finance in gospodarstvo.
(5) Ustanoviteljske pravice iz 11. točke prvega odstavka
tega člena izvršuje statutarna komisija ustanovitelja.
(6) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu načrtu in programu dela, posredovati letno poročilo
(zaključni račun) in poročilo o upravljanju z nepremičnim
premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta direktor zavoda Mestnemu svetu ustanovitelja poroča o letnem poročilu iz prejšnje
točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 15. avgusta tekočega leta mora pripraviti
in posredovati županu ustanovitelja polletno poročilo in poročilo
o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta
in izvajanju dejavnosti iz 4. člena odloka,
4. najkasneje v roku določnem v izhodiščih ustanovitelja
za pripravo finančnega načrta posredovati finančni načrt, katerega del je načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega
vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
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5. najkasneje do 18. dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru
in januarju seznaniti ustanovitelja o realizaciji kadrovskega
načrta zavoda in
6. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega
in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(7) Obveznosti iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora zavod posredovati vodji notranje organizacijske
enote, pristojni za družbene dejavnosti.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno
z veljavnimi predpisi.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in
opravljanje svoje dejavnosti ter po predhodnem soglasju ustanovitelja za investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(3) O načinu in višini pokrivanja morebitnega primanjkljaja
sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih
sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI
USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu
v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge
pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register
z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati
pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga, v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
IX. ORGANI ZAVODA
Organa zavoda sta:
– svet zavoda in
– direktor zavoda.

12. člen

13. člen
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda
ima pet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet
Mestne občine Celje;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki je izvoljen s tajnimi
volitvami s strani zaposlenih v zavodu in
– en predstavnik zainteresirane javnosti iz javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje in za katere zavod
opravlja storitve v okviru svoje dejavnosti, ki ga imenuje župan na
predlog kolegija ravnateljev osnovnih šol in Glasbene šole Celje.
(2) Člana sveta zavoda, predstavnika delavcev zavoda
izvolijo in odpokličejo delavci zavoda v postopku, smiselno
skladnim z določbami veljavne zakonodaje s področja sodelovanja delavcev pri upravljanju.
14. člen
(1) Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni
za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni
oziroma imenovani.
(2) Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo
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predsednika in namestnika izmed članov, imenovanih s strani
ustanovitelja zavoda.
(3) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor
zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta
zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve,
jo lahko skliče tisti, ki je sklic seje zahteval.
(4) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina vseh članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov
sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata
drugače.
(5) Organizacija in način dela sveta zavoda ter način
uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda se uredi
s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.
15. člen
Svet zavoda ima pristojnosti določene z zakonom, tem
odlokom in statutom zavoda, in sicer:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
3. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda,
4. ocenjuje delo direktorja zavoda,
5. imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem
ustanovitelja,
6. imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda
s soglasjem ustanovitelja, pod pogoji določenimi z zakonom,
ki ureja status zavodov,
7. pravočasno obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
8. daje soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji in
zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
9. sprejema program dela in razvoja zavoda s soglasjem
ustanovitelja ter spremlja njihovo izvrševanje,
10. določa finančni načrt in sprejema letno poročilo (zaključni račun) zavoda, v soglasju z ustanoviteljem,
11. potrjuje popise sredstev,
12. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda po
predhodnem soglasju ustanovitelja iz 1. točke prvega odstavka
9. člena in jo predloži ustanovitelju ter izvaja druge pravice in
obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda,
13. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
14. sprejema statut ali pravila zavoda, kolikor ga oziroma
jih zavod ima v soglasju z ustanoviteljem,
15. sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti
na podlagi zakonov in drugih predpisov,
16. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja
ter zagotavlja varstvo pravic delavcev,
17. daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
18. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda
na podlagi predloga direktorja zavoda,
19. razpisuje volitve predstavnika delavcev zavoda v svet
zavoda,
20. sprejema poslovnik o delu sveta zavoda,
21. obravnava ugotovitve nadzornih organov, glede delovanja zavoda in
22. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in
veljavnimi predpisi.
16. člen
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje
sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne
zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
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– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi
interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve ali smrti člana sveta
zavoda, se za čas do izteka mandata imenuje ali izvoli nov član
sveta zavoda po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen
razrešeni ali pokojni član sveta zavoda.
17. člen
(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil z
omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje
ustanovitelja. Direktor zavoda je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in kolikor so zagotovljena sredstva, lahko direktor zavoda
sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in
najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 eurov,
le s predhodnim soglasjem sveta zavoda.
(2) Direktor zavoda lahko pisno pooblasti drugo osebo
zaposleno v zavodu, za zastopanje in predstavljanje zavoda,
pri čemer določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
(3) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno
poslovanje in delovanje zavoda.
18. člen
Naloge direktorja zavoda so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
2. pripravi program dela, katerega sestavni del je finančni
načrt s kadrovskim načrtom in odgovarja za njegovo izvedbo,
3. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po
predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
predhodnem soglasju ustanovitelja ter soglasju sveta zavoda,
4. pripravi predloge drugih aktov, ki urejajo pomembna
vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, ki jih sprejme svet
zavoda,
5. pripravi in posreduje županu in svetu zavoda polletno
poročilo o delu zavoda,
6. pripravi letno poročilo (zaključni račun) o delu zavoda
in ga predloži v sprejem svetu zavoda ter v soglasje organu
ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k finančnemu
načrtu in programu dela zavoda,
7. poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki
lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
8. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil
zavoda, če jih zavod ima,
9. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
10. predlaga ustanovitelju in svetu zavoda najemanje
kreditov zavoda,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod
ima in
12. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in
drugimi veljavnimi predpisi.
19. člen
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda
s soglasjem ustanovitelja, v skladu z veljavnimi predpisi na
podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku
mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
(2) Če se na javni razpis iz prejšnjega odstavka nihče ni
prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se
razpis ponovi, za čas do imenovanja novega direktorja zavoda
pa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za eno leto.
20. člen
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z veljavno zakonodajo,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
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– ima najmanj sedmo raven izobrazbe, skladno z veljavno
uredbo na področju uvedbe in uporabe klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani ravni
izobrazbe,
– ima izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada slovenski jezik in
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat za direktorja zavoda mora ob prijavi na javni
razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja
zavoda za mandatno obdobje.
21. člen
(1) Direktor zavoda je lahko razrešen pred potekom časa,
za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja zavoda:
– če direktor zavoda sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor zavoda pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje
sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor zavoda s svojim nevestnim ali nepravilnim
delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko
nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja zavoda z razlogi za razrešitev in mu
dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima
prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, v skladu z določili
veljavne zakonodaje.
(4) Svet zavoda v primeru razrešitve direktorja zavoda
imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za
eno leto.
X. ORGANIZACIJA ZAVODA
22. člen
(1) Zavod ima statut, s katerim se uredi organizacija zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda,
način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z veljavno
zakonodajo in tem odlokom.
(2) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme
tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja,
pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(3) Zavod ima lahko organizacijske enote.
23. člen
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi splošnimi
predpisi s področja delovnega prava ter panožno kolektivno
pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so
sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu.
Izjemoma je skladno z določili veljavne zakonodaje za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-te opredeljene
v kadrovskem načrtu zavoda.
24. člen
(1) Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in
premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje
zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranjeorganizacijskih enot.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem zavoda in nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo
ustanovitelj in pristojni državni organi oziroma pooblaščene
organizacije.
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25. člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom
javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali
oseba, ki jo direktor zavoda za ta namen pooblasti.
26. člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo
v statutu ali pravilih zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujeta z delom dosedanji direktor zavoda in svet zavoda do izteka mandata, za
katerega sta bila imenovana.
28. člen
Statut zavoda, akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morajo biti usklajeni z veljavno zakonodajo in tem
odlokom najkasneje v 4 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda Desetka Celje, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni list RS,
št. 125/04, 136/04, 105/09 in 44/12).
30. člen
Direktor zavoda na podlagi tega odloka poskrbi za vpis
sprememb v sodni register.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 603-6/2017
Celje, dne 27. junija 2017
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1960.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Dečkovo naselje – območje DN 10

Na podlagi 61. in 61.a 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),
10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet
Mestne občine Celje na 20. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Dečkovo naselje – območje DN 10
1. člen
V 1. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10 (Uradni list RS,
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št. 66/16) se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »spremembe in dopolnitve OPPN pa je
izdelalo podjetje Urbanisti, d.o.o., Celje, pod številko projekta
151-2017, junij 2017.«.
2. člen
V 2. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Spremembe in dopolnitve grafičnega dela OPPN
obsegajo naslednje načrte:
– GRAFIČNI NAČRT 1: Izsek iz kartografskega dela
Celjskega prostorskega plana,
– GRAFIČNI NAČRT 2: Situacija obstoječega stanja,
– GRAFIČNI NAČRT 3: Prikaz vplivov in povezav s
sosednjimi območji,
– GRAFIČNI NAČRT 4: Območje sprememb in dopolnitev zazidalno ureditvene situacije iz OPPN,
– GRAFIČNI NAČRT 5: Zazidalna situacija,
– GRAFIČNI NAČRT 6: Geodetska kotirana situacija,
– GRAFIČNI NAČRT 7: Načrt parcelacije.«.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je:
– umestitev garažne hiše namesto gradnje objektov B1,
B4 in B7,
– zmanjšanje odprtih površin za parkiranje iz 157 na
46 parkirnih mest,
– povečanje območja zelenih površin,
– povečanje razmika med večstanovanjskimi objekti B2,
B3, B5, B6, B8 in B9,
– povečanje toleranc glede etažnosti objektov B2, B5
in B8,
– zagotovitev lastniškega parkiranja ob vrstnih hišah.«.
4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Območje sprememb in dopolnitev OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Ostrožno: *79, *80/7,
587/22, 587/12, 587/13, 588, 589/2, 589/4, 589/7, 589/9,
589/10, 589/11, 589/12, 591/2, 592/7, 592/108, 592/109,
597/1, 597/3, 597/8, 597/10.«.
5. člen
(1) V 8. členu se v prvem odstavku besedilo četrte alineje spremeni tako, da se glasi: »– B2, B3, B5, B6, B8, B9
večstanovanjske stavbe,«.
(2) Besedilo sedme alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– GH in GH1 garažni hiši,«.
(3) Za osemnajsto alinejo se doda nova devetnajsta
alineja, ki se glasi:
»– na območju vrstnih hiš od C1 – C9 je znotraj vsake
parcele namenjene gradnji dovoljena postavitev zgolj enega
nadstreška na severni strani objekta, ter ene vrtne ute v
velikosti do največ 10 m² in enega popolnoma vkopanega
bazena.«.
6. člen
(1) V 11. členu se v tabeli v drugem odstavku v celoti
črtata četrta vrstica z oznako »B1, B4, B7« in sedma vrstica
z oznako »B8, B9«.
(2) V peti vrstici tabele se besedilo «B2, B5, B6« nadomesti z besedilom »B2, B5, B8«, v šesti vrstici tabele pa se
beseda »B3« nadomesti z besedilom »B3, B6, B9«.
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(3) Na koncu tabele se doda nova deveta vrstica, ki se
glasi:
»
GH1

garažna hiša

21.00 x 110.00

P+1

«.

7. člen
(1) V 12. členu se na koncu besedila prvega odstavka
doda besedilo, ki se glasi:
»Fasada garažne stavbe GH1 mora biti oblikovno členjena in ozelenjena s plezalkami in/ali vertikalnimi zasaditvami,
streha mora biti ravna oziroma v blagem naklonu. V fasadni
ovoj se vključi tudi območje za ekološke otoke.«.
(2) Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki
se glasi:
»(5) Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov za
večstanovanjske objekte in vrstne hiše mora biti enotno ter
predmet projekta za gradbeno dovoljenje.«.
8. člen
(1) V 13. členu se besedilo prvega stavka petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Pritličja večstanovanjskih stavb imajo skupen ograjen
atrij, znotraj katerega je dovoljena postavitev enotnega nadstreška in ute v velikosti največ 10 % atrija.«.
(2) Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek,
ki se glasi:
»(8) Sestavni del projekta za izdajo gradbenega dovoljenja večstanovanjskih objektov in garažne stavbe GH1 je
tudi načrt krajinske arhitekture, v katerem se predvidi obvezna
zasaditev ob prometnem omrežju.«.
9. člen
V 16. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»(1) Parkiranje v območju ''A'' bo urejeno delno v podzemni garažni hiši GH (113 parkirnih mest, od tega 6 za invalide),
delno pa na terenu na severni strani območja A (68 parkirnih
mest, od tega 6 za invalide). Na območju ''B'' se parkiranje
zagotovi prvenstveno v garaži hiši GH1, delno pa na terenu
(46 parkirnih mest, od tega 3 za invalide). Na območju ''C'' se
zagotovijo lastniška parkirna mesta (2 parkirni mesti za vsako
hišo, skupaj 18 parkirnih mest).«.
10. člen
V 39. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Gradnja vrstnih hiš C1-C9 mora potekati v eni fazi
z enotnim gradbenim dovoljenjem za enote treh vrstnih hiš, in
sicer C1-C9, C4-C6, C7-C9.«.
11. člen
(1) V 42. členu se besedilo prve alineje prvega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
»– spremembe tlorisnih gabaritov objektov v območju
B do +/-2.00 m na širino objektov (v smeri sever–jug) in do
-8.00 m na dolžino objektov (v smeri vzhod–zahod) z obveznim
upoštevanjem v OPPN določenega odmika med objekti ter od
poti za manipulacijo smetarskih in intervencijskih vozil. Dopustna je izvedba balkonov, stopnišč, gankov, zunanjih hodnikov,
jaškov za dvigala, prezračevanje ipd., ki lahko osnovni tlorisni
gabarit presega do 3.50 m; glede na spremembe tlorisnih
gabaritov se ustrezno prilagodi (zamakne) mreža poti za manipulacijo smetarskih in intervencijskih vozil,«.
(2) Besedilo tretje alineje prvega odstavka se spremeni
tako, da se glasi:
»– spremembe etažnosti objektov B2, B5 in B8 do največ
P+4,«.
(3) V četrti alineji se besedilo »gradbenih parcel objektov
B1, B4 in B7« nadomesti z besedilom »gradbene parcele
objekta GH1«.

(4) Za deveto alinejo prvega odstavka se doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– dopustna so odstopanja od ureditev prometnega
omrežja v smislu prilagajanja cestnemu omrežju izven območja OPPN. Na zahodnem robu ureditvenega območja je možna
postavitev avtobusnega postajališča.«.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Za območje sprememb in dopolnitev OPPN se grafični
načrti iz tretjega odstavka 2. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10
(Uradni list RS, št. 66/16) nadomestijo z novimi grafičnimi načrti
iz 2. člena tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2017
Celje, dne 27. junija 2017
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1961.

Odlok spremembi Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje
kompleksa I. gimnazije v Celju

Na podlagi 61. in 61.a 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),
21., 29. in 65. 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), 10.,
19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet
Mestne občine Celje na 20. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel

ODLOK
spremembi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje kompleksa
I. gimnazije v Celju
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje kompleksa I. gimnazije v Celju (Uradni list RS,
št. 54/10) se v 3. členu spremeni sedmi odstavek tako, da se
glasi:
»7) G – ograja:
Območje zunanjih športnih igrišč in telovadnice I. gimnazije v Celju je mogoče ograditi v smislu rekonstrukcije ograje,
ki je v preteklosti že ograjevala šolski kompleks in je delno še
ohranjena kot oporni zidec z vmesnimi zidanimi oporniki. Ograja se lahko v takšni obliki ponovi, pri čemer se načeloma izpusti
višinsko poudarjene vmesne opornike. Elementi ograje se izvedejo v vertikalni kovani ali pocinkani izvedbi s horizontalnimi
pritrditvenimi podporniki, enostavne oblike in nevtralne barve.
Celotna višina ograje, vključno z opornim zidcem, je lahko visoka do 2,2 m, odmik ograje od pločnikov mora biti praviloma
0,50 m. Prav tako je mogoče rekonstruirati in nadgraditi oporni
zidec okoli obstoječega kompleksa gimnazije do skupne višine
2,2 m. V enaki izvedbi naj bodo tudi dvoriščna drsna vrata, ki

Uradni list Republike Slovenije
bodo nadomestila sedanjo rampo. Zaradi poplavne varnosti je
potrebno ograjo oblikovati tako, da bo možna propustnost le‑te
ob visokih vodah.«.
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KONČNA DOLOČBA

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) je
Mestni svet Mestne občine Celje na 20. redni seji dne 27. 6.
2017 sprejel

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

SKLEP
št. 3/17 o ukinitvi statusa javnega dobra

Št. 3505-6/2017
Celje, dne 27. junija 2017
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1962.

Sklep o ugotovitvi javne koristi
na nepremičninah

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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), 92. in 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt,
108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter 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 20. redni seji dne
27. 6. 2017 sprejel

nine:

1. člen
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremič-

Parcelna številka

Površina m2

Katastrska občina

1117/5

111

1074 – Spodnja Hudinja

1117/6

15

1074 – Spodnja Hudinja

1441/11

89

1081 – Zagrad

547/88

122

1075 – Ostrožno

547/70

6

1075 – Ostrožno

2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status 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 27. junija 2017
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

SKLEP
o ugotovitvi javne koristi na nepremičninah
1. člen
Na nepremičninah: posamezni deli stavbe 1, 2, 3, 5,
9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 in 23 v stavbi št. 1707,
k.o. 1077 Celje je predvidena adaptacija teh nepremičnin za
namene zagotavljanja prostorskih potreb javne zdravstvene
službe v javno korist.

ČRENŠOVCI
1964.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017

2. člen
Za zagotavljanje prostorskih potreb za izvajanje javne
zdravstvene službe Mestna občina Celje odkupi posamezne
dele št. 3, 15 in 23, v stavbi št. 1707, k.o. 1077 Celje, ki so v
zasebni lasti. V primeru, da sporazumni odkup ne bo mogoč,
Mestna občina Celje pri pristojni upravni enoti vloži zahtevo za
razlastitev posameznih delov št. 3, 15 in 23, v stavbi št. 1707,
k.o. 1077 Celje v javno korist po nujnem postopku.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in
13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10)
je Občinski svet Občine Črenšovci na 22. redni seji dne 4. 7.
2017 sprejel

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

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017

Št. 478-5/2017
Celje, dne 27. junija 2017
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1. člen
v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017
(Uradni list RS, št. 6/17 in 20/17) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1963.

Sklep št. 3/17 o ukinitvi statusa javnega dobra

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,

v€

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,930.710,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2,664.545,00

DAVČNI PRIHODKI

2,267.913,00

Stran
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700 Davki na dohodek in dobiček

Uradni list Republike Slovenije
2,120.953,00

703 Davki na premoženje

135.960,00

704 Domači davki na blago in storitve

11.000,00

706 Drugi davki
71

/

NEDAVČNI PRIHODKI

396.632,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

144.982,00

711 Takse in pristojbine

4.000,00

712 Denarne kazni

950,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

/

714 Drugi nedavčni prihodki
72

246.700,00

KAPITALSKI PRIHODKI

85.800,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

85.800,00

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

180.365,00

740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij

180.365,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3,203.696,74

40

TEKOČI ODHODKI

1,169.659,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

246.130,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

39.578,00

402 Izdatki za blago in storitve

823.384,00

403 Plačila domačih obresti

3.950,00

409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

56.617,00
1,194.023,00

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43
III.

/

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

714.815,74

INVESTICIJSKI TRANSFERI

125.199,00

430 Investicijski transferi

125.199,00

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

65.888,00
38.050,00
38.050,00
–245.148,74
27.838,00
272.986,74
245.148,74

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0320-22/2017-152
Črenšovci, dne 4. julija 2017
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

358.782,00
714.815,74

IV.

65.888,00

2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.

60.883,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah jav. prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.) – IX. = –III.
XII. Stanje sredstev na računih
dne 31. 12. 2016

759.358,00

414 Tekoči transferi v tujino

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

–272.986,74

1965.

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

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na
22. redni seji dne 4. 7. 2017 sprejel

752 Kupnine iz naslova privatizacije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Črenšovci

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

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.

20.000,00

44

Uradni list Republike Slovenije

Št.

prostorskem načrtu Občine Črenšovci – SD OPN 1 (Uradni list
RS, št. 33/16), in sicer:
Spremeni se 13. točka 36. člena tako, da glasi: »Na
EUP Ko ŽI 1 je na območju zemljišč, z oznako podrobnejše
namenske rabe OO, dopustna postavitev kmetijskih objektov,
ureditev utrjene površine za začasno deponijo za gnoj, gnojila
in kmetijske pridelke, v maksimalni velikosti 20 arov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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36.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

45.000

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemlj.
in nematerialnega premoženja
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz državn. proračuna
iz sredstev pror. EU

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

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

ČRNOMELJ
1966.

402 Izdatki za blago in storitve

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl.US, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 40. 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 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj
na 21. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2017

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

v eurih
Proračun
leta 2017

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

13.900.158

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.368.993

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

9.482.508
8.350.008

703 Davki na premoženje

886.500

704 Domači davki na blago in storitve

246.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

276.200
156.200
120.000
2.254.965
869.218
1.385.747
16.336.133
3.487.776
855.746
130.194
2.417.401
71.435

409 Rezerve

13.000

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.079.708
191.883
3.044.000
659.648
2.184.177
6.464.232
6.464.232
304.417

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

138.681

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

165.736

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.

270.735

403 Plačila domačih obresti
41 TEKOČI TRANFERI

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/16 in 5/17) se 2. točka spremeni in se glasi:

5523

712 Denarne kazni

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Št. 0320-22/2017-153
Črenšovci, dne 4. julija 2017

Stran

–2.435.975

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DEL.

0

440 Dana posojila

0

1.886.485

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

1.519.750

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

15.000

Stran
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GORNJI PETROVCI

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

0

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

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

2.820.333

50 ZADOLŽEVANJE

2.820.333

500 Domače zadolževanje

2.820.333

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

482.056

55 ODPLAČILA DOLGA

482.056

550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)

482.056
–97.698
2.338.277
2.435.975

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

97.698

9009 Splošni sklad za drugo

97.698

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta lahko zadolži do višine
2.820.333 EUR.
Občina v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje
zadolževanja določi Občinski svet in na njihovi podlagi izda
soglasje k zadolževanju.
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2017 zadolži do višine 2.234.535,57 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev
višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2017
Št. 410-10/2016
Črnomelj, dne 6. julija 2017
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

1967.

Odlok o urejanju javnih in drugih površin
v Občini Gornji Petrovci

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO in 76/16
– odl. US), 26. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO, 70/08, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. in
25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 139/06 – odl. US, 17/08, (21/08 – popr.),
76/08 – ZIKS, 108/09 in 109/09 – odl. US, 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl.
US), Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 29/14), 3., 4. in
9. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 86/11) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet
Občine Gornji Petrovci na 19. redni seji dne 30. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o urejanju javnih in drugih površin
v Občini Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja:
1. načine urejanja javnih in drugih površin na območju
Občine Gornji Petrovci,
2. zunanji videz naselij v Občine Gornji Petrovci in
3. urejanje, vzdrževanje in varovanje javnih površin.
2. člen
Javne površine po tem odloku so:
1. ulice, pločniki, trgi in ceste, mostovi, obrežja potokov,
varovalni pas ceste, gozdne ceste, turistične poti in ceste ter
vinske ceste,
2. avtobusne postaje, postajališča, avtobusne čakalnice,
parkirni prostori, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob
javnih poteh in objektih ter javne oziroma varovane zelene
površine,
4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča,
6. obrežja melioracijskih jarkov.
Varovalni pas ceste iz 1. točke tega člena obsega največ
2 m preko zunanjega roba odvodnih jarkov, nožice napisa,
robove useka in cestnih objektov, kot to določa zakon.
3. člen
S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi
naslednje površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob stanovanjskih
blokih in podobno),
2. nezazidana stavbna zemljišča,
3. druga zemljišča v javni rabi.
4. člen
S tem odlokom se poleg javnih površin iz 2. in 3. člena
tega odloka urejajo tudi določeni posegi na zasebnih zemljiščih,
ki vplivajo na varstvo okolja, kazijo videz naselja in negativno
vplivajo na širšo okolico.
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5. člen
Izvajalec javne službe urejanja in čiščenja javnih površin
na območju Občine Gornji Petrovci je Režijski obrat Občine
Gornji Petrovci – v nadaljevanju izvajalec (četrta alineja 9. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Gornji Petrovci, Uradni list RS, št. 29/14 z dne, 25. 4. 2014,
št. 20/17 z dne, 21. 4. 2017).

12. člen
Prevozniki (pravne ali fizične osebe) so dolžni pri prevozu
goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati tovor
tako, da ne povzroča smradu in prašenja ter preprečiti stresanje takih snovi na javne površine.
Pri prevozu gramoza, peska oziroma drugega tovora morajo prevozniki poskrbeti, da se z vozil ne izceja voda in ne
stresa tovor na javne površine.

II. JAVNA SNAGA

13. člen
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah odgovarjajo, da se javne površine ne onesnažujejo in so dolžni le‑te
takoj po končani prireditvi oziroma najkasneje naslednjega dne
očistiti, in sicer tako, da po čiščenju javne površine vzpostavijo
v prvotno stanje in da te ustrezajo higienskim predpisom.

Vzdrževanje javne snage
6. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah iz
2. člena tega odloka skrbi pooblaščeni izvajalec.
Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 3. člena
tega odloka skrbijo lastniki.
7. člen
Na površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. odmetavati papir in druge smeti,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati smeti, odpadke, dračje in vejevje, gradbeni
material, embalažo, dotrajana vozila, tehnične predmete in
kosovni material ipd.,
4. prati motorna in druga vozila,
5. odvajati fekalije v cestne odtočne jaške in na javne
površine,
6. stresati, puščati ali metati na javno pot kakršnekoli
predmete in material, kar bi oviralo ali ogrožalo promet na njej,
8. opravljati dela, ki kvarno vplivajo na varstvo okolja,
9. sežigati oziroma kuriti odpadke, kmetijske pridelke,
travo in slamo.
8. člen
Na površinah iz 4. člena tega odloka je prepovedano
predvsem:
1. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
2. odvajati fekalije in druge odpadne vode,
3. opravljati dela, ki kvarno vplivajo na varstvo okolja.
9. člen
Izvajalci oziroma investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre in
zaščitne zavese, kolikor prihaja pri delu do prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili
javne površine,
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
4. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne
stresa po javnih površinah,
5. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne površine in
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
10. člen
Prepovedana je uporaba gozdnih cest, vinskih cest in
poti ter turističnih cest in poti s težkimi vozili in kmetijskimi
stroji v času, ko so tla močno razmočena.
Prepovedana je uporaba javnih poti v času, ko so tla
močno razmočena, razen za dovoz stanovalcev, za potrebe
dnevne oskrbe živine in spravila kmetijskih pridelkov.
11. člen
Uporabniki motornih vozil so dolžni poskrbeti za vzdrževanje vozila tako, da iz njih med vožnjo in delom ne iztekajo
goriva, olja in druge nevarne snovi.

14. člen
Če povzročitelj onesnaženja javne površine iz 9., 11. in
12. člena tega odloka ne očisti, mora po naročilu občinskega
redarja to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja.
15. člen
Na javnih površinah iz 2. člena in drugih površinah iz 3. člena tega odloka je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja teh površin
s pasjimi iztrebki morajo lastniki psov le-te takoj odstraniti.
Čiščenje javnih in drugih površin
16. člen
Stalno odprte javne površine (kot npr. avtobusne postaje,
pokopališča, telefonske govorilnice ipd.) morajo čistiti lastniki
teh površin.
Če lastnik javne površine ne čisti redno, jo na njegove
stroške in po naročilu občinskega redarja očisti pooblaščeni
izvajalec.
17. člen
Pločnike v strnjenem naselju čisti pooblaščeni izvajalec.
Po sneženju morata biti sneg in led sproti odstranjena s pločnikov, ob poledici pa je potrebno te površine tudi posipati s soljo
oziroma peskom.
V zimskem času so lastniki oziroma uporabniki objektov
dolžni odstraniti ledene sveče s streh.
Če lastnik oziroma uporabnik objektov te ne odstrani, jih
na njegove stroške in po naročilu občinskega redarja očisti
pooblaščen izvajalec.
18. člen
Cestne odtočne jaške v Občini Gornji Petrovci čisti in
vzdržuje pooblaščen vzdrževalec cest.
19. člen
Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih se
mora z javnih površin takoj odstraniti kadavre, oljne madeže in
druge ostanke, ki so nastali pri nezgodi, površino pa po potrebi
razkužiti.
Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščen izvajalec na stroške znanega povzročitelja.
Odvoz in odlaganje odpadkov
20. člen
Na območju občine je odvoz komunalnih odpadkov obvezen. Odpadke odvaža pooblaščen izvajalec.
Nekatere vrste komunalnih odpadkov lahko odvažajo na
javno odlagališče tudi lastniki odpadkov sami.
21. člen
Odpadke se sme odlagati samo v tipizirane posode za
odpadke ali tipizirane namenske vreče (v nadaljevanju vreče)
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in na javna odlagališča komunalnih odpadkov v tipizirane
smetnjake (kontejnerje).
Kdor odloži komunalne odpadke ali drug odpadni material izven posod za odpadke, vreče oziroma na odlagališča
komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti, v nasprotnem primeru jih na njegove stroške in na zahtevo
občinskega redarja odstrani pooblaščen izvajalec.
Če storilec ni znan, odstrani odpadke pooblaščen izvajalec na zahtevo občinskega redarja in na stroške lastnika
zemljišča.
22. člen
Odpadke morajo lastniki le-teh odlagati v tipizirane smetnjake ali vreče. Lastniki komunalnih odpadkov so dolžni tipizirane posode ali vreče za odpadke na dan odvoza, pred uro
odvoza postaviti na rob ceste oziroma dovozne poti.
Posebna odjemna mesta za komunalne odpadke določijo pooblaščeni izvajalci v soglasju z lastniki odpadkov tam,
kjer dostop prevzemnika (izvajalca odvoza) ni mogoč.
Lastniki odpadkov so dolžni vzdrževati čistočo tipiziranih
posod za odpadke ter tipiziranih smetnjakov na zbirnih mestih
ter dovoznih poteh do odjemnega mesta, sicer naj te očisti
tisti, ki odpadke odvaža na stroške lastnika odpadka.
Pooblaščeni izvajalci so dolžni tipizirane posode za odpadke, ki so dotrajale, nadomestiti z novimi.
Pooblaščeni izvajalci odvoza smeti so dolžni počistiti
zbirno mesto po praznjenju smetnjakov, kolikor pride pri tem
do onesnaženja.
Smetnjake, ki jih izvajalci poškodujejo zaradi grobega
ravnanja oziroma poškodovanih naprav za stresanje na vozilih, je izvajalec dolžan zamenjati na svoje stroške.
23. člen
Na območjih, kjer je odvoz odpadkov obvezen, morajo
biti na javnih površinah nameščeni koši za odpadke.
Koše za odpadke izpraznjuje pooblaščeni izvajalec.
III. VIDEZ NASELIJ
a) Vzdrževanje objektov
24. člen
Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve morajo
biti redno vzdrževani, tako da ne kvarijo videza naselja.
b) Plakatiranje
25. člen
Plakati se lahko nameščajo samo na načine, ki so v skladu z Odlokom o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci (Uradni
list RS, št. 20/17, 24. 4. 2017).
c) Drugo
26. člen
Okolice objektov, dvorišč, ograj, drevja, zelenic in okrasnih nasadov ter dovoznih poti in podobno, ki mejijo na javne
površine, morajo lastniki redno vzdrževati tako, da se doseže
in ohrani urejen videz naselij.
27. člen
Na območju občine je prepovedano postavljanje vozil,
prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih
kdo stalno ali začasno prebival, brez soglasja lastnika.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije
in društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih
prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če so
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objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene
in so za to dejavnost pridobili ustrezna dovoljenja.
IV. JAVNE IN DRUGE ZELENE POVRŠINE
a) Vzdrževanje javnih zelenih površin
28. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati javne zelene površine.
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 2. in 3. člena tega odloka obsega:
– negovanje in obnavljanje zelenic, gozda, okrasnega
drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in druge
opreme in
– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
29. člen
Po čiščenju in urejanju zelenic, je lastnik dolžan odpadni
material odstraniti na primerno deponijo.
30. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah (2. in 3. člen) je
prepovedano sekanje, obrezovanje in odstranjevanje drevja
ter vsaka sprememba namembnosti teh površin brez dovoljenja
občinskega organa.
31. člen
Investitor oziroma izvajalec del mora pred posegom v prostor na površinah iz 2. in 3. člena zavarovati pred poškodbami
drevje in okrasno grmičevje.
Po končanem posegu je investitor oziroma izvajalec dolžan urediti zelene površine v prvotno stanje.
32. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena tega
odloka je prepovedano:
– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob
javnih poteh, klopi, cvetlične posode, zaščitne ograje, igrala na
otroških igriščih in druge naprave na teh površinah,
– voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
– prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki,
– odlagati odpadke in smeti in
– spuščati odpadno vodo.
33. člen
Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na
javnih površinah, ki so navedene v 2. in 3. členu tega odloka,
mora v najkrajšem času od nastanka škode le-to odpraviti, v
kolikor je to mogoče. V nasprotnem primeru je dolžan plačati
ustrezno odškodnino.
V primeru, ko se škoda lahko odpravi, pa tega povzročitelj
ne stori ali ne želi, odpravi škodo po naročilu občinskega redarja in na stroške povzročitelja, pooblaščeni izvajalec.
b) Druge površine
34. člen
Lastniki nezazidanih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti in
vzdrževati (košnja in podobno), tako da so urejenega videza in
na njih ni odpadnega materiala.
Lastniki nenaseljenih stavb (stanovanjske hiše, vikendi,
vinske kleti, opuščena gospodarska poslopja) so dolžni te skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem redno vzdrževati
in čistiti tako, da so urejenega videza in ne kvarijo zunanjega
videza naselja in okolice.
35. člen
Lastniki govejih, prašičjih, kokošjih in drugih kmetijskih
farm so dolžni primerno urediti okolico teh farm.
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36. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati otroška igrišča.
Vzdrževanje otroških igrišč iz 2. člena tega odloka obsega:
– vzdrževanje in obnavljanje naprav (gugalnice, tobogani
ipd.) in
– vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge opreme.
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42. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-22
Gornji Petrovci, dne 3. julija 2017
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

37. člen
Prepovedano je vodenje psov, mačk in ostalih domačih
živali na otroška igrišča.

KAMNIK
VI. NADZOR
38. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska
inšpekcija in redarstvo občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci
in Tišina.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Z globo od 1.500 EUR se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, z globo 500,00 EUR pa njena
odgovorna oseba oziroma fizična oseba, ki krši: 9., 10., 11.,
12., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 27., 29., 30.,
34., 31., 32. in 37. člen.
40. člen
Z globo 1.200,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo
400,00 EUR njena odgovorna oseba in globo 300,00 EUR
fizična oseba, ki krši: 7., 17. in 34. člen.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo
300,00 EUR njena odgovorna oseba, z globo 500,00 EUR pa
fizična oseba, ki krši 33. člen.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o
urejanju javnih površin na območju Občine Gornji Petrovci z
dne, 2. 6. 2008 (Uradni list RS, št. 54/08).

1968.

Cenik obračuna storitve gospodarske javne
službe čiščenja komunalne odpadne vode
v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje
na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter 11., 16. in
17. člena Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/08, 8/09, 1/11
in 10/13; Uradni list RS, št. 42/08, 38/10 in 6/14; Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 11/07, 3/09, 6/10 in 6/13; Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/08, 2/09, 10/10, 7/13; Uradne objave Glasila
Občine Komenda, št. 8/10 in 9/13; Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/13) je Skupni organ občin Domžale,
Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin na
20. seji dne 20. 6. 2017 sprejel

CENIK
obračuna storitve gospodarske javne službe
čiščenja komunalne odpadne vode v občinah
Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na
Gorenjskem, Komenda in Trzin
Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:
– omrežnine, ki se zaračunava vsem uporabnikom storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na CČN
– cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode ali
cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
(mKČN) – čiščenja vsebine / blata

1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode
cene v EUR/m3
obračunska postavka
storitev čiščenja komunalne odpadne vode

cena brez DDV

DDV 9,5 %

cena z DDV

0,2460

0,0234

0,2694

V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se
zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo
po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z
izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).
2. Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in mkčn – čiščenje vsebine / blata
cene v EUR/m3
obračunska postavka
storitev, povezana z nepretočnimi greznicami
in mKČN – čiščenje vsebine / blata

cena brez DDV

DDV 9,5 %

cena z DDV

0,0089

0,0008

0,0097
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V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene
vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne
službe čiščenja vsebine greznic oziroma blata mKČN (JP CČN
d. o. o.).
3. Omrežnina
obračunska postavka
DN < 20
20 < DN< 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN <100
100 < DN < 150

cena brez DDV
0,8795
2,6283
8,7543
13,1214
26,2529
43,7515
87,5029

Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero
se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s
premerom vodomera.
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki
ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš,
Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 20. 6. 2017.
Cenik se uporablja od 1. 7. 2017 dalje.
Št. 0142-7/2017
Domžale, dne 30. junija 2017
Vodja skupnega organa
Župan
Občine Domžale
Toni Dragar l.r.

DDV 9,5 %
0,0836
0,2497
0,8317
1,2465
2,4940
4,1564
8,3128

cene v EUR/mesečno
cena z DDV
0,9631
2,8780
9,5860
14,3679
28,7469
47,9079
95,8157

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
2017

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

6.948.059

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.529.155

DAVČNI PRIHODKI

4.679.885

700 Davki na dohodek in dobiček

3.796.970

703 Davki na premoženje

748.615

704 Domači davki na blago in storitve

134.300

NEDAVČNI PRIHODKI

1.849.270

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.055.505

711 Takse in pristojbine

3.500

712 Denarne kazni

8.265

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

KANAL
1969.

714 Drugi nedavčni prihodki
72

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal
ob Soči za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 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 16. člena Statuta Občine
Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in
17/06, Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) je Občinski svet
Občine Kanal ob Soči na 19. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel

1. člen
S tem odlokom se spremeni 1. člen Odloka o proračunu
Občine Kanal ob Soči za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16)
in se glasi:

54.380

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

25.880
28.500

TRANSFERNI PRIHODKI

364.524

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

280.695

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU

83.829

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.857.107

40

TEKOČI ODHODKI

2.146.552

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA

40.000
742.000

KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

74

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitev
403 Plačila domačih obresti
41

TEKOČI TRANSFERI

506.842
74.595
1.565.080
35
3.030.978

410 Subvencije

418.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

604.967

Uradni list Republike Slovenije
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
42
43

1.419.358

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.477.505

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.477.505

INVESTICIJSKI TRANSFERI

202.072

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso pror. upor.

161.632

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.) (PRORAČUNSKI
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

V.

VI.

588.653

413 Drugi tekoči domači transferi

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

Št.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
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3. člen
Ostali členi odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za
leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0005/2017-11
Kanal ob Soči, dne 6. julija 2017
Župan
Občina Kanal
Andrej Maffi l.r.

40.440

–909.048

KOPER
1970.
0

22.042

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

657.085

50

ZADOLŽEVANJE

657.085

500 Domače zadolževanje

657.085

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

5.500

55

ODPLAČILO DOLGA

5.500

550 Odplačilo domačega dolga

5.500

IX.

POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

651.585

XI.

NETO FINANCIRANJE VI.+X.-IX.)

909.048

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET.
LETA NA DAN 31. 12.

279.505

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in
na sedežih krajevnih skupnosti v občini.«
2. člen
S tem odlokom se spremeni tudi 10. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2017 (Uradni list RS,
št 86/16) in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2017 načrtuje zadolžiti
do višine 657.084 EUR.«

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora za del ureditvenega območja
za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja
KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6,
467/12, 459/7, 459/19, 467/7, vse k.o. Semedela)

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za del ureditvenega območja za
poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24
(ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12,
459/7, 459/19, 467/7, vse k.o. Semedela)
Št. 3505-15/2017
Koper, dne 30. junija 2017
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Koper
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt,
108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. junija 2017 sprejel

ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za del ureditvenega območja
za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja
KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6,
467/12, 459/7, 459/19, 467/7, vse k.o. Semedela)
1. člen
(območje urejanja)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja
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za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja (del planske
enote KS-24). Območje začasnih ukrepov obsega parcele
s številkami 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7, vse
k.o. 2606 Semedela.
2. člen

Uradni list Republike Slovenije
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi prenehajo veljati po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta.
KONČNE DOLOČBE

(namen odloka)

7. člen

Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali
stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni
znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov
nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.

(postopki zaznambe v zemljiški knjigi)

3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Načrtovana prostorska ureditev je utemeljena na podlagi
sklepa župana o pripravi občinskega prostorskega načrta.
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega parcele s številkami
467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7, vse k.o. 2606
Semedela.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Do sprejema predvidenega prostorskega akta se
sprejmejo naslednji začasni ukrepi:
– prepoved parcelacije zemljišč in prometa z njimi in
– izvajanje gradenj.
(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena je na
zavarovanem območju z začasnimi ukrepi dovoljeno izvajati:
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo prostorskega akta, za javno korist ali v drugih utemeljenih
primerih,
– gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna oprema
območja,
– vzdrževanje objektov, kot to opredeljujejo veljavni predpisi,
– promet z zemljišči, v kolikor ni utemeljene nevarnosti,
da bo izvedba bodoče prostorske ureditve onemogočena ali
močno otežena.
(3) Dela navedena v drugem odstavku tega člena so
dopustna pod pogoji zagotovitve skladnosti z
– Dolgoročnim planom občine Koper (Uradne objave,
št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbenim planom občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92,
4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 33/01
in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04, 79/09),
– Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v občini
Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS,
št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09, 65/10, 29/12, 50/12, 47/16)
oziroma
– Odlokom o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru (Uradni list RS, št. 84/06) in
– na podlagi pozitivnega soglasja pristojnega urada Mestne občine Koper.
(4) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin na zavarovanem območju morajo dopustiti dostop do nepremičnin in izvedbo geodetskih in drugih del potrebnih za izdelavo prostorskega
akta ali izvedbo del v javno korist.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo štiri
leta od uveljavitve tega odloka.

Po uveljavitvi tega odloka Mestna občina Koper pripravi
ustrezno dokumentacijo za izvršitev zaznambe začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2017
Koper, dne 29. junija 2017
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Koper
Alberto Scheriani l.r.
In base all'articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003
e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05,
67/06 e 39/08)

PROMULGO IL DECRETO
sui provvedimenti provvisori di istituzione
del vincolo di tutela, finalizzati alla
sistemazione territoriale di una parte della zona
d’insediamento con destinazione d’uso abitativa
KS-24 (particelle catastali nella zona oggetto
della sistemazione 467/2, 467/6, 467/12, 459/7,
459/19, 467/7 tutte c.c. Semedella)
N. 3505-15/2017
Capodistria, 30 giugno 2017
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Comune città di Capodistria
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 81 e del terzo
comma dell'art. 83 della Legge sulla pianificazione del territorio
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, 110/02, 8/03
– corr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO‑1C e
80/10 – ZUPUDPP) e in base all'articolo 27 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nr. 40/00, 30/01
e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia,
nr. 90/05, 67/06 e 39/08), il consiglio comunale del Comune
città di Capodistria nella seduta del giorno 29 giugno 2017 ha
approvato il

Uradni list Republike Slovenije
DECRETO
sui provvedimenti provvisori di istituzione
del vincolo di tutela, finalizzati alla
sistemazione territoriale di una parte della zona
d’insediamento con destinazione d’uso abitativa
KS-24 (particelle catastali nella zona oggetto
della sistemazione 467/2, 467/6, 467/12, 459/7,
459/19, 467/7 tutte c.c. Semedella)
Articolo 1
(area d’intervento)
Con il presente decreto vengono adottati i provvedimenti
provvisori di istituzione del vincolo di tutela di una parte della
zona d'insediamento con destinazione d'uso abitativa (parte
dell'unità di pianificazione KS-24). L'area degli interventi provvisori comprende le particelle con i numeri 467/2, 467/6, 467/12,
459/7, 459/19, 467/7 tutte del c.c. 2606 Semedella.
Articolo 2
(finalità del decreto)
Lo scopo dei suddetti provvedimenti provvisori è quello di
prevenire difficoltà che implicherebbero l’impossibilità o gravi
difficoltà nell’attuazione della sistemazione territoriale ovvero
un aumento sproporzionato dei rispettivi costi della sua attuazione ossia che si rendano necessari maggiori interventi nei
diritti e negli interessi legali dei proprietari di beni immobili e
d’altri soggetti coinvolti.
Articolo 3

Št.

Articolo 4
(area protetta)
L'area interessata dai provvedimenti provvisori comprende le particelle con i numeri 467/2, 467/6, 467/12, 459/7,
459/19, 467/7 tutte c.c. 2606 Semedella.
Articolo 5
(tipologia dei provvedimenti provvisori)
(1) I provvedimenti provvisori adottati per il periodo che
precede l’approvazione del previsto strumento urbanistico
sono:
– il divieto di lottizzazione e di commercializzazione dei
terreni e
– l'esecuzione di opere edili.
(2) A prescindere dalle disposizioni del primo paragrafo
del presente articolo, nella zona interessata da provvedimenti
provvisori è ammesso compiere:
– rilevamenti geodetici ed altri lavori preparatori necessari per la predisposizione dell'atto di pianificazione territoriale, purché ciò sia nel pubblico interesse od in altri casi
giustificati,
– opere di costruzione destinate a migliorare le opere
d’urbanizzazione primaria,
– manutenzione di edifici come stabilito dalle norme vigenti,
– commercializzazione di terreni nella misura in cui questa non ostacoli o impedisca la futura sistemazione territoriale.
(3) Le opere di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse a garanzia di conformità con:
– il Piano a lungo termine del comune di Capodistria
(Bollettino ufficiale, nr. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98) e con il Piano sociale del comune di Capodistria
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(Bollettino ufficiale, nr. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95,
11/98) e con il Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli
elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del
Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nr. 16/99 33/01
e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nr. 96/04,
97/04, 79/09),
– Decreto sulle norme tecniche di attuazione del Comune
città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nr. 19/88, 7/01, 24/01
e della Gazzetta ufficiale della RS, nr. 49/05, 95/06, 124/08,
22/09, 65/10, 29/12, 50/12, 47/16) ovvero
– Decreto sul Piano di sito per la ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria (Gazzetta ufficiale della Repubblica
di Slovenia, nr. 84/06) e
– l’autorizzazione dell'ufficio competente del Comune città
di Capodistria.
(4) I proprietari ovvero gli utenti degli immobili ubicati
nella zona interessata dal vincolo di tutela hanno l'obbligo di
consentire l'accesso agli immobili e l’esecuzione dei rilevamenti
geodetici ed altri interventi necessari per l’elaborazione dello
strumento urbanistico o per l'esecuzione di lavori di pubblico
interesse.
Articolo 6
(durata dei provvedimenti provvisori)
(1) I provvedimenti provvisori, previste di cui all’articolo
precedente, rimangono in vigore per il periodo di quattro anni
dall’approvazione del presente decreto.
(2) A prescindere dal paragrafo precedente i provvedimenti provvisori cessano di avere efficacia dopo l'entrata in
vigore del Piano regolatore comunale.

(basi giuridiche della prevista sistemazione territoriale
nel piano regolatore)
La sistemazione territoriale pianificata è basata sulla delibera del Sindaco in merito alla predisposizione del piano
regolatore comunale.
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DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7
(procedure di registrazione nel registro catastale)
In seguito all'entrata in vigore del presente decreto, il
Comune città di Capodistria predispone l'adeguata documentazione per la registrazione degli interventi provvisori nel registro
catastale.
Articolo 8
(entrata in vigore)
Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Nr. 3505-15/2017
Capodistria, 29 giugno 2017
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Comune città di Capodistria
Alberto Scheriani m.p.

KOZJE
1971.

Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine
v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 16. redni seji dne
29. 6. 2017 sprejel naslednji
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SKLEP
I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču:
Zap. št.

K. o.

Parc. št.

Velikost (m2)

1

PODSREDA

1638/2

971

2

VETRNIK

1198/1

851

3

VETRNIK

1198/3

103

4

VETRNIK

1198/5

1686

5

ZAGORJE

1669/12

93

6

ZAGORJE

1669/14

129

7

ZAGORJE

1642/3

14

8

ZAGORJE

1654/3

23

9

ZAGORJE

1654/4

22

10

ZAGORJE

1657/2

238

11

ZAGORJE

1657/3

169

12

ZAGORJE

1657/4

126

13

ZAGORJE

1657/8

27

14

ZAGORJE

1657/9

246

15

ZAGORJE

1657/11

96

16

ZDOLE

1530/12

269

17

PILŠTANJ

1326/4

40

18

PILŠTANJ

723/7

2138

II.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-16/6
Kozje, dne 29. junija 2017
Županja
Občine Kozje
Milenca Krajnc l.r.

U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US: U-I-43/13-19) in 22. člena Statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17, 16/17) je
Mestni svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 21. 6. 2017
sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 74/14) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za
del območja BI 42 – Zgornje Bitnje (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelala RRD, REGIJSKA RAZVOJNA
DRUŽBA d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora,
Domžale pod številko projekta 07/2015.
(3) Za OPPN, skladno odločbi Ministrstva za okolje in
prostor, Direktorata za okolje št. 35409-155/2015/2 z dne
15. 12. 2015, celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno
izvesti.
2. člen
(vsebina in namen OPPN)
(1) OPPN določa:
– območje obravnave,
– program dejavnosti,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja
prostora,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne
dediščine,
– 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,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN.
(2) Z OPPN se določajo merila in pogoji za posege v
prostor v obravnavanem območju in predstavljajo podlago za
pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih
o graditvi objektov ter podlago za gradnjo nezahtevnih in
enostavnih objektov.
3. člen
(sestavni deli OPPN)

KRANJ
1972.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje
Bitnje

Na podlagi 55. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US:

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje odlok, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatke o prostorski ureditvi in
priloge po seznamu.
(3) Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom
lege prostorske ureditve na širšem območju,
– območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
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– zazidalna situacija,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno
javno dobro,
– prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
pred požarom,
– načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličenje.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Obravnavano območje OPPN je izdelano za del
območja EUP BI 42, določeno z OPN MOK.
(2) Ureditveno območje obsega zemljišča s parc.
št. 536/1, 536/7, 2723 – del, 534/4 – del, 531/1 – del, 530/1
– del in 2724 – del, vse v katastrski občini Bitnje. Površina
območja znaša 1,39 ha.
(3) Naselje Bitnje predstavlja del predmestnega naselja
mesta Kranj, ki predstavlja središče Gorenjske statistične
regije. Obravnavano območje se nahaja na zahodnem ravninskem delu Zgornjih Bitenj, ob vzhodnem obrobju Škofjeloškega hribovja in zahodno od potoka Žabnica. Območje
na zahodu meji na gozdne površine, na severu in jugu na
obstoječo poselitev, na vzhodu pa meji na kmetijska zemljišča. V osrednjem delu obravnavanega območja se nahaja
enklava kmetijskega zemljišča (parc. št. 532, k.o. Bitnje).
(4) Izven ureditvenega območja tega OPPN se s tem
odlokom urejajo tudi robna območja zemljišč, ki so potrebna
za priključevanje gospodarske javne infrastrukture in priključevanje na obstoječe prometno omrežje.
5. člen
(program dejavnosti)
(1) Območje OPPN za del območja EUP BI 42 je namenjeno individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše).
(2) Stanovanjske stavbe so lahko eno- ali dvostanovanjske. Stanovanjske stavbe so namenjene bivanju brez
spremljajočih dejavnosti.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(oblikovanje območja)
(1) Območje obravnave OPPN je razdeljeno na sedem
funkcionalnih celot, in sicer na tri funkcionalne celote načrtovanih novih stanovanjskih stavb (stavbne strukture) FC S1,
FC S2 in FC S3 ter na štiri funkcionalne celote prometne
infrastrukture FC I1, FC I2, FC I3 in FC I4.
(2) Funkcionalna celota FC S1 obsega štiri funkcionalne enote. Na treh funkcionalnih enotah (parcelah, namenjenih gradnji) FC S1/1, FC S1/2in FC S1/3 se načrtuje gradnja
treh individualnih prostostoječih stanovanjskih stavb (tipa C
in E) s pomožnimi objekti. Funkcionalna enota FC S1/4 je
namenjena rekonstrukciji ceste Žabnica–Bitnje–Stražišče.
(3) Funkcionalna celota FC S2 obsega dve funkcionalni
enoti. Na funkcionalni enoti Fe S2/1 (parcela, namenjena
gradnji) je predvidena gradnja ene individualne prostostoječe stanovanjske stavbe (tipa D). Funkcionalna enota FC
S2/2 je namenjena rekonstrukciji ceste Žabnica–Bitnje–Stražišče.
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(4) Funkcionalna celota FC S3 obsega dvanajst funkcionalnih enot. Na osmih funkcionalnih enotah (parcelah,
namenjeni gradnji) (Fe S3/1, Fe S3/2, Fe S3/3, Fe S3/4,
Fe S3/5, Fe S3/6, Fe S3/7, Fe S3/8) se načrtuje gradnja
osmih individualnih prostostoječih stanovanjskih stavb (tipa
A in B) s pomožnimi objekti. Funkcionalna enota (parcela,
namenjena gradnji) Fe S3/8 se lahko poveča za funkcionalno enoto Fe S3/9, funkcionalna enota Fe S3/5 (parcela
namenjena gradnji) pa se lahko poveča za funkcionalno
enoto Fe S3/10. Funkcionalni enoti FE S3/11 in Fe S3/12 sta
namenjeni rekonstrukciji ceste Žabnica–Bitnje–Stražišče.
(5) Funkcionalna celota FC I1 predstavlja del obstoječe
javne poti (JP 684 661).
(6) Funkcionalni celoti FC I3 in FC I4 sta namenjene
rekonstrukciji obstoječih javnih poti (JP 684641, 684 671).
(7) Funkcionalna celota FC I2 je namenjena izgradnji
nove dostopne poti.
(8) Lega, velikost in oblika funkcionalnih celot in enot
ter lega objektov na zemljišču so razvidni iz grafičnega dela
OPPN.
(9) Za zagotovitev komunalne opremljenosti bo potrebno območje urejanja priključiti na obstoječo komunalno
infrastrukturo, ki se nahaja znotraj območja urejanja in izven
meje območja urejanja. Poteki teh priključkov so razvidni iz
grafičnega dela OPPN. Poleg navedenih zemljišč v 4. členu
je v območje posegov izven ureditvenega območja OPPN
možno dodati tudi druge parcelne številke, ki se izkažejo kot
potrebne za priključevanje na obstoječo gospodarsko javno
infrastrukturo.
7. člen
(velikost in oblikovanje stavb)
(1) Tlorisne dimenzije načrtovanih prostostoječih individualnih stanovanjskih stavb so:
– stavbe tipa A so dimenzij 8,0 m × 14,0 m z možnostjo
pritličnega aneksa (pomožni objekt) dimenzij 7,0 m × 6,0 m
(oziroma 4,0 m × 6,0 m);
– stavbe tipa B so dimenzij 8,0 m × 16,0 m z možnostjo
pritličnega aneksa (pomožni objekt) dimenzij 8,0 m × 6,0 m
oziroma 8,0 m × 5,0 m;
– stavbe tipa C so dimenzij 9,0 m × 18,0 m z možnostjo
pritličnega aneksa (pomožni objekt) dimenzij 9,0 m × 7,0 m;
– stavba tipa D je dimenzij 8,0 m × 18,0 m;
– stavba tipa E je atrijska dimenzij 8,0 m × 20,0 m +
8,0 m × 6,5 m + 5,5 m × 1,5 m.
Izven tlorisnih dimenzij stavb se poleg napuščev lahko
načrtuje zunanja stopnišča, zunanje klančine, nadstreški,
balkoni in zimski vrtovi.
(2) Za stavbe tipa A, B, C in D je etažnost v primeru
izvedbe ravne strehe (K) + P + 1, v primeru izvedbe dvokapnice pa (K) + P + M s kolenčnim zidom do 1,50 m. Stavba
tipa E je pritlična (K) + P z neizrabljenim podstrešjem. Pri
vseh tipih objektov višina slemena ne sme presegati višine
9,50 m nad urejenim terenom.
(3) Oblikovanje streh:
– strehe stavb so lahko dvokapne s smerjo slemena v
smeri daljše stranice naklona 30° do 40°, razen stavbe na
Fe S1/3 ki ima štirikapno streho z naklonom od 20° do 25°.
Stanovanjske stavbe, razen stanovanjske stavbe tipa E,
imajo lahko tudi ravno streho.
Pomožni objekti imajo praviloma ravne strehe minimalnega naklona tako, da je omogočeno odvodnjavanje,
enokapni nadstreški pa so dovoljeni v naklonu do 8°;
– za osvetlitev mansarde (oziroma prostorov, ki se nahajajo pod streho) je dovoljena izvedba strešnih oken ali svetlobnikov in frčad enakega tipa (dvokapne frčade ali frčade
na plašč), ki ne smejo biti višji od slemena osnovne strehe;
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– strešna kritina mora dajati videz drobne strukture sive
barve, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo ali steklu podobni brezbarvni materiali;
– dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic
in sončnih sprejemnikov na ali v streho – postavljeni morajo
biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.
(4) Oblikovanje fasad:
– fasade stavb morajo biti zasnovane skladno, ob upoštevanju sodobnih trendov v arhitekturi, izdelane v klasičnem
zaglajenem ometu (barve iz spektra svetlih naravnih tonov
do temnejših peščenih in zemeljskih tonov), lesu, lokalnemu
kamnu, steklu ali iz fasadnih plošč v imitaciji lesa;
– razmestitev in oblikovanje fasadnih odprtih ter drugih
fasadnih elementov morajo biti enostavni, fasadne odprtine
morajo praviloma biti pokončne in pravokotne;
– okrogli elipsasti balkoni niso dovoljeni, balkonske ograje morajo biti preproste lesene, kovinske ali steklene;
– napušči brez masivnih elementov;
– fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno
uporabljati tudi kot elemente oblikovanja fasad (nadstreški,
balkonske ograje ipd.).
(5) Pri oblikovanju stavb je potrebno upoštevati še naslednje:
– lega osnovnih stavb je določena z eno koordinatno
točko in z gradbeno linijo, ki jo je potrebno upoštevati;
– medposestne ograje in podporni zidovi so ob soglasju
lastnikov zemljišč praviloma postavljene na parcelne meje
oziroma do meje;
– stavbe so lahko grajene klasično ali montažno;
– zasnova stavb mora upoštevati veljavne standarde
za toplotno zaščito, priporoča se gradnja nizkoenergetskih
lesenih stavb;
– oblikovanje stavb mora zagotavljati način in razpored
prostorov, ki omogoča 45 stopinjski kot osončenja namenjenega za bivanje in delo.
8. člen
(pomožni objekti)
(1) Na območju tega OPPN je dovoljena gradnja ali ureditev ograj in podpornih zidov, rezervoarjev za vodo, priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih zajetij
in objektov za akumulacijo vode in namakanje ter pomožnih
komunalnih objektov.
(2) Poleg pomožnih objektov iz prvega odstavka tega
člena in (možnih) pomožnih objektov iz 6. člena tega odloka,
je v funkcionalnih celotah FC S1, FC S2 in FC S3 dovoljena
tudi gradnja garaž, savn, fitnesov, zimskih vrtov, lop, ut, nadstreškov, senčnic, letnih kuhinj ipd.
(3) Pri gradnjah pomožnih objektov iz drugega odstavka
tega člena je treba upoštevati še naslednje:
– dopustna je le enoetažna izvedba;
– lahko so samostojni ali prislonjeni k osnovi stavbi;
– oblikovani morajo biti skladno z osnovno stavbo, strehe so lahko tudi ravne, ute in senčnice je dovoljeno oblikovati
tudi kot oblikovne posebnosti;
– nezahtevni in enostavni objekti, ki so stavbe morajo biti
od javne poti oddaljene najmanj 2,0 m, razen garaž, kjer mora
biti odmik pri uvozu najmanj 5,0 m;
– minimalna oddaljenost ponikovalnic na posameznih
funkcionalnih enotah mora biti od parcelne meje cest min.
2,5 m;
– površina vseh pomožnih objektov je dovoljena pod
pogojem, da skupna pozidanost (zahtevnih, enostavnih in
nezahtevnih objektov) na funkcionalnih enotah stanovanjske
stavbe strukture ne presega razmerja 30 % pozidanega proti
70 % nepozidanega zemljišča oziroma 35 % pozidanega proti
65 % nepozidanega zemljišča v Fe S2/1.
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9. člen
(zunanja ureditev)
(1) Dostopne poti, manipulativne in parkirne površine
je potrebno primerno utrditi in tlakovati ter ustrezno odvod
njavati.
(2) Pri ureditvi okolice objektov je potrebno upoštevati
konfiguracijo terena. Višina zemljišča na parcelni meji mora
biti prilagojena sosednjemu zemljišču.
(3) Na posameznih funkcionalnih enotah stavbne strukture je potrebno zagotoviti minimalno 30 % zelenih površin,
ki se uredijo kot zelenice, zelenjavni ali sadni vrt.
(4) Medposestne ograje in podporni zidovi so ob soglasju lastnikov praviloma postavljene na parcelne meje,
brez soglasja pa do meje sosednjih zemljišč, vendar tako,
da se z gradnjo ne posega v sosednja zemljišča. Ograje in
podporni zidovi ob javni poti, v primeru ko ni možno drugačno zavarovanje brežin, morajo biti v odmiku min. 0,5 m od
cestišča. Za postavitev ograj ob cesti je potrebno pridobiti
soglasje upravljavcev, s katerim ti preverijo ustrezne odmike
in višine, tako, da se ne ovira preglednosti in vzdrževanja
cest.
(5) Ograje so lahko visoke največ 1,2 m. Ograje so
praviloma lesene, žične ali kot žive meje.
(6) Višinske razlike in nasipne in odkopane brežine je
potrebno zatraviti. Podporni zidovi so dopustni le na mestih,
kjer brežin ni mogoče drugače zavarovati.
(7) Vstopna in uvozna vrata se morajo odpirati proti
parceli in ne proti cesti, oziroma so lahko drsna.
(8) Na vsaki funkcionalni enoti stavb je potrebno zagotoviti potrebne manipulativne površine in za vsako stanovanjsko enoto minimalno dve parkirni mesti (v stavbi ali
zunaj).
(9) Pri urejanju okolice objektov se smiselno ohranja
koncept mejic obstoječe kvalitetne drevesne vegetacije, ki
jo je potrebno zavarovati pred poškodbami.
(10) Nova drevesna vegetacija ob cestah s krošnjo
ne sme posegati v prosti profil ceste in pločnika, koreninski
sistem pa ne sme poškodovati ceste in pločnika.
(11) Po končani gradnji je potrebno odstraniti provizorje
in odvečni material ter hortikulturno urediti okolico, tako da
se doseže enoten izgled območja.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
10. člen
(splošno)
(1) Za stanovanjske stavbe je treba zagotoviti oskrbo s
pitno vodo, oskrbo z električno energijo, odvajanje odpadnih
in meteornih voda, odvoz smeti ter dostop do javne ceste.
(2) Pri zagotavljanju komunalne oskrbe je treba upoštevati predpise, tehnične standarde in pogoje upravljavcev.
11. člen
(prometno urejanje)
(1) Obravnavano območje se prometno navezuje na
obstoječe javne poti JP 684 661, JP 684 641 in JP 684 671.
(2) Načrtovane nove stanovanjske stavbe se na obstoječe cestno omrežje v naselju priključujejo direktno s
priključki max. širine 5,0 m, razen stanovanjskih stavb v
funkcionalnih enotah Fe S3/1, Fe S3/2, Fe S3/3 in Fe S3/4,
ki se na obstoječe cestno omrežje priključujejo preko nove
dostopne poti (FC I2).
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(3) Predvidena je rekonstrukcija obstoječih cest v FC I3
in FC I4 tako, da se predvidi enostranski hodnik za pešce v
širini 1,20 m, na nasprotni strani pa bankina 0,5 m ter rekonstrukcija obstoječe ceste FC I1 v širini 4,0 m z bankinama
2 × 0,5 m.
(4) Nova dostopna pot (FC I2) se izvede v širini 4,0 m
z enostranskim pločnikom širine 1,20 m na južni strani in
bankino 0,5 m na severni strani, z ustreznima priključkoma
na obstoječe cestno omrežje. Med pločnikom in cesto se
izvede nizek robnik, ki omogoča vožnjo kolesarjem tudi
preko pločnika.
(5) Pri prometni infrastrukturi je potrebno upoštevati, da:
– se hišni priključki izvedejo pregledno in uredijo tako,
da ne ovirajo prometa;
– se manipulacijske površine (dvorišča) posameznih
stavb uredijo tako, da se prepreči vzvratno priključevanje
na cesto;
– je širina priključka max. 5,0 m;
– je priključek ustrezno utrjen (asfaltiran ali tlakovan) v
dolžini min. 5,0 m od vozišča ceste oziroma pločnika;
– se prometno omrežje izvede v asfaltni izvedbi;
– se zagotovi ustrezen prečni nagib vozišča, ki bo omogočal odvodnjavanje meteorne vode;
– ima prometno omrežje zakonsko predpisano vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter
– so površine ob prometnicah ustrezno zazelenjene.

(3) Padavinske vode s streh stavb in utrjenih površin zaradi nenavadne geologije ni mogoče ponikati, zato se
padavinske vode vodijo v obstoječa meteorna kanala (M5
DN 400 in M5-P DN 200), ki sta sposobna prevzeti hidravlično
obremenitev nove pozidave, pri čemer novo priklapljanje na
kanal M5-P ni več možno. Pred izpustom padavinskih voda v
meteorna kanala je potrebno te vode z zadrževalniki zadržati
na funkcionalnih enotah (na mestu nastanka) in jih nato kontrolirano prazniti preko dušilk. Reducirane vode se nato preko
obstoječih meteornih kanalov M5 DN 400 in M5-P DN 200
vodijo v glavni odvodnik Žabnico. Za zadrževanje meteorne
vode je na vsaki funkcionalni enoti predviden lokalni zadrževalnik s kapaciteto 4 m3, razen na funkcionalnih enotah Fe
S3/7 in Fe S3/8, kjer je predviden zadrževalnik s kapaciteto
5 m3. Voda iz zadrževalnika se lahko uporabi kot dodatni vir
vode za namene pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti pitne
vode (splakovanje stranišč, pranje perila, zalivanje ipd.).
(4) Prav tako je potrebno predhodno očiščene padavinske vode s ceste (FC I2) pred izpustom v meteorno
kanalizacijo M5-P DN 200 zadržati v cevnem zadrževalniku
(DN 800, dolžine 36 m) s kapaciteto 18,08 m3.
(5) Padavinske vode iz funkcionalnih enot ne smejo
pritekati na javno pot.

12. člen

(1) Na obravnavanem območju je zgrajeno obstoječe
vodovodno omrežje, na katerega je potrebno priključiti načrtovane stanovanjske hiše.
(2) Severni del območja (FC S1 in FC S2) se bo oskrboval iz že obnovljenega omrežja vodovoda, ki poteka po poti
parc. št. 272/3, k.o. Bitnje (FC I1).
(3) Oskrba s pitno vodo za južni del območja (FC S3)
bo zagotovljena z izgradnjo nove krožne zanke sekundarnega vodovodnega omrežja, ki se priključuje na obstoječe
vodovodno omrežje, ki poteka pod obstoječo potjo (FC I4).
(4) Ob izgradnji sekundarnega vodovodnega omrežja
se izvedejo tudi odcepi hišnih priključkov za načrtovane
stavbe, ki morajo biti uvlečeni v zaščitne cevi in locirani
1,0 m v funkcionalnih enotah ter na koncu blindirani. Posamezen objekt se mora priključiti na javno vodovodno omrežje
s samostojnim priključkom vode. Priključek na vodovodno
omrežje se izvede s tipskim vodomernim jaškom z vodomerom. Priključek mora biti obdelan v projektni dokumentaciji
za vsako stavbo posebej.
(5) Na obstoječem vodovodnem omrežju je zgrajeno
hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti lomljive izvedbe,
ki zagotavljajo zadostno količino požarne vode.

(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)
(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način,
ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in obrambno-zaščitne
zahteve ter v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri
izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upoštevati zasnove
upravljavcev posameznih gospodarskih infrastruktur.
(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med
infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za priključitev
na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se
dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje
za infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja.
(3) Potek infrastrukturnih omrežij mora biti medsebojno
usklajen. Pod asfaltiranimi površinami je treba vse električne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko
kanalizacijo.
(4) Na severnem delu funkcionalnih enot (Fe S3/1,2,3,4)
je potrebno zagotoviti 1,0 m širok koridor z omejeno lastninsko pravico za obnovo objektov in omrežij komunalne in
energetske infrastrukture.
13. člen
(zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadne vode)
(1) V naselju Zgornje Bitnje je kanalizacijsko omrežje
zgrajeno v ločenem sistemu.
(2) Vse načrtovane stanovanjske hiše morajo biti priključene na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje za odpadne vode. Načrtovane stanovanjske stavbe v funkcionalnih
celotah FC S1 in FC S2 se lahko direktno priključujejo na
obstoječe javno kanalizacijsko omrežje za odpadne vode, ki
je izvedeno pod javno potjo 684 661 (FC I1). Za načrtovane
stanovanjske stavbe v funkcionalni celoti FC S3 je potrebno
izvesti sekundarno kanalizacijsko omrežje za odpadne vode
s priključkom na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, ki
se nahaja na jugu, izven območja v križišču ceste FC I3 in
FC I4.
Kanal za odpadno vodo bo omogočal gravitacijski odvod iz pritličja vseh stavb.

14. člen
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje)

15. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) Zgrajena elektroenergetska infrastruktura v sosednjih območjih ima zadostne proste kapacitete za napajanje
novih stanovanjskih stavb. Za oskrbo z električno energijo
bo potrebno nadgraditi obstoječe nizkonapetostno omrežje.
(2) Severni del območja (FC S1 in FC S2) se bo napajal iz obstoječe TP 1122 Zgornje Bitnje – Tiskarna preko
obstoječe priključno merilno razdelilne omarice, ki je locirana
na meji parcele št. 548/8, k.o. Bitnje iz katere se izvede NN
kabelski odcep do posameznih stavb.
(3) Južni del območja (FC S3) se bo napajal iz obstoječe TP 1193 Zgornje Bitnje – Kabelska preko obstoječega
NN kabla, ki poteka po zemljišču parc. št. 2725/1 k.o. Bitnje.
V križišču cest s parc. št. 2725/1 in 2727/6 k.o. Bitnje se
na rob cestišča postavi prostostoječa razdelilna omarica, v
kateri se iz obstoječega NN kabla izvede NN kabelski odcep
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do posameznih stavb. Za izvedbo NN omrežja se uporabi
obstoječa elektro-kabelska kanalizacija.
(4) Novo NN omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji,
pod prometnimi površinami, do razdelilnih omaric ob posameznih funkcionalnih enotah. Priključno merilne omarice
morajo biti locirane na stalno dostopnih mestih.
(5) Severni del obravnavanega območja je opremljeno
z javno razsvetljavo.
16. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez)
(1) Stavbe se lahko priključi na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
(2) Severni del območja se lahko direktno priključuje na
zgrajeno telekomunikacijsko omrežje. Za južni del območja je
potrebno zgraditi sekundarno omrežje, ki se na severovzhodnem delu priključi na obstoječe omrežje.
(3) Sekundarno omrežje se izvede s kabelsko kanalizacijo za TK omrežje, kjer se predvidi tudi kasnejša vgradnja
optičnih kablov za izboljšanje TK omrežja.
(4) Priključne omarice za TK omrežje se izvede na stalno
dostopnih mestih ob obstoječi notranji zbirni cesti.
(5) Pred pričetkom del je potrebno označiti in ustrezno
zaščititi obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
(6) Za priključitev na TK omrežje je potrebno pridobiti
soglasje upravljavca.
17. člen
(ogrevanje)
(1) Na območju urejanja je zgrajen sistem daljinskega
ogrevanja (plinovodno omrežje).
(2) Načrtovane stanovanjske stavbe je možno priključiti na obstoječe plinovodno omrežje 1,0 bar. Za priključitev
objektov na sistem zemeljskega plina je potrebno pridobiti
soglasje sistemskega operaterja.
(3) Dovoljena je uporaba ogrevanja stanovanjskih stavb
z obnovljivimi viri energije oziroma delna uporaba električne
energije – IR paneli.
(4) Zasnova in izvedba stavb mora upoštevati toplotno
zaščito, ki bo zagotovila čim manjše izgube toplotne energije.
18. člen
(grajeno javno dobro)
Del območja, ki se ureja z OPPN, predstavlja grajeno
javno dobro. V grajeno javno dobro bo vključena celotna
prometna infrastruktura in gospodarska javna infrastruktura.
19. člen
(roki za infrastrukturno opremljanje)
Investitorji so v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil
za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb dolžni,
da zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja
(ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno
z izgradnjo posamezne zaključene celote.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Na območju, ki ga obravnava OPPN, se ne nahaja
nobena registrirana enota kulturne dediščine, zato rešitve in
ukrepi za varovanje in celostno ohranjanje kulturne dediščine
niso potrebni.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
21. člen
(varstvo tal, voda in zraka)
(1) Pri posegih v prostor je treba zavarovati plodno
zemljo pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal
med izvajanjem gradbenih del.
(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in
deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev.
(3) Zaradi preprečitve nevarnosti širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst dovažanje zemljin od drugod ni zaželeno.
(4) Obravnavano območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode in ni poplavno ogroženo.
(5) Geologija tal na obravnavanem območju ne omogoča ponikanja meteornih voda, zato se te vode odvaja v
obstoječo meteorno kanalizacijo, ki ima izpust v vodotok
Žabnica. Da se poplavne razmere dolvodno zaradi teh voda
ne bodo poslabšale so predvideni omilitveni ukrepi, ki pri
vsaki hiši določajo izvedbo zadrževalnika meteornih voda
ter cevni zadrževalnik na območju priklopa na kanal M5-P.
(6) Na transportnih in gradbenih površinah ter deponijah gradbenih materialov se ob sušnem in vetrovnem vremenu preprečijo emisije prahu z vlaženjem.
(7) V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod, zagotoviti takojšnje ukrepanje za
to usposobljenih delavec. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti
zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.
(8) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je
treba nastalo situacijo takoj sanirati, snovi ustrezno pobrati
in predati pooblaščenim organizacijam.
(9) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je
potrebno biotehnično, ekološko, krajinsko ustrezno urediti.
(10) Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnovesja
na labilnih tleh in slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju
ni dovoljeno.
(11) V stavbah je treba zagotoviti racionalno (učinkovito) rabo energije na področjih toplotne zaščite, ogrevanja,
hlajenja, prezračevanja, priprave tople vode in razsvetljave.
22. člen
(varstvo gozdov)
Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN bo po izgradnji stavb sodilo v območje III. stopnje varstva pred hrupom.
(2) V času gradenj na območju je potrebno predvideti
vse ukrepe, da bo obremenitev okolja s hrupom čim manjša.
Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in gradbenimi stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za
hrup gradbenih strojev. Hrupna gradbena dela naj potekajo
v delovnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.
24. člen
(odpadki)
(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za
odpadke (zabojnik za mešane odpadke, odpadno embalažo
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in biološke odpadke) na zbirnem mestu. Zbirno mesto je potrebno urediti na posamezni funkcionalni enoti v ali ob stanovanjski stavbi. Velikost zbirnega mesta mora ustrezati številu
zabojnikov za odpadke. Zbirno mesto mora biti utrjeno, da je
možno čiščenje in mora ustrezati funkcionalnim, estetskim,
higiensko tehničnim ter požarnovarstvenim pogojem in ne
sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah. V času
odvažanja odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na
mesta, dostopna vozilom za odvoz.
(2) Posamezne stanovanjske hiše lahko organske odpadke zbirajo v kompostnikih za predelavo v kompost. V
takšnih primerih zabojnika za biološke odpadke ni potrebno
zagotavljati.
(3) Gradbene odpadke mora investitor ločevati in jih
deponirati neposredno na za to urejenem odlagališču, ki se
ga določi v fazi priprave projektne dokumentacije.
(4) Odvečni izkopani material, ki ga ni možno uporabiti
za ureditev okolice, mora investitor deponirati na za to urejenem odlagališču, ki se ga določi v fazi priprave projektne
dokumentacije.
25. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju, ki ga obravnava OPPN, ni naravnih
vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(2) Zaradi ohranjanja habitata zahodno od obravnavanega območja (gozdne površine Škofjeloškega hribovja)
je potrebno na zahodnem robu območja urejanja ohranjati
20 m pas nepozidan.
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(5) V objektih ni predvideno skladiščenje nevarnih snovi, zato ne obstaja nevarnost za razlitje le-teh.
(6) Po podatkih Agencije RS za okolje je na območju
OPPN vrednost projektnega pospeška tal 0,225 (g) (potresna nevarnost). Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v
skladu s cono potresne ogroženosti.
28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V območju OPPN in okolici ni dejavnosti, objektov in
ureditev, ki bi predstavljali požarno ogroženost okolja.
(2) V območju OPPN ni predvidena uporaba požarno
nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, ki predstavljajo
požarna tveganja za nastanek požara. Odmiki od sosednjih
zemljišč, sosednjih objektov in gozda preprečujejo možnost
širjenja požara ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja.
(3) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je,
z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele, omejeno
širjenje požara na sosednje objekte.
(4) Zadostne količine požarne vode so zagotovljene iz
obstoječega hidrantnega omrežja.
(5) Za objekte, ki so določeni s predpisom o študiji
požarne varnosti, je treba izdelati študijo požarne varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana,
mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati
iz dokumenta »zasnova požarne varnosti«. Študija oziroma
zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
29. člen

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
26. člen
(splošno)
(1) Za zaščito v primeru naravnih in drugih nesreč so
zagotovljene ustrezne evakuacijske in intervencijske poti ter
površine za evakuacijo.
(2) Ob posegih v prostor je potrebno zagotoviti neoviran
in varen dostop za gašenje in reševanje. Ureditev dovozov,
dostopov, postavitvenih in delovnih površin za gasilce ob
stavbi se uredi v skladu s predpisi s področja varnosti pred
požari in veljavnim standardom.
27. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje urejanja se ne nahaja na vodovarstvenem
območju.
(2) Za območje OPPN je bila izdelana strokovna podlaga Hidrološko hidravlični elaborat za OPPN BI 42 (H-1/2017,
EHO PROJEKT d.o.o.), ki je pri določitvi poplavnih razmer
izhajala iz Hidrološko hidravlične študije celotnega povodja
Mestne občine Kranj (H-30/2012, EHO PROJEKT d.o.o.). Iz
strokovne podlage izhaja, da območje urejanja ni poplavno
nevarno in problematično, saj se nahaja izven dosega tako
stoletnih kot petstoletnih voda pri obstoječem stanju kot pri
predvidenem stanju ureditev. Predvidene ureditve po OPPN
tudi ne posegajo v načrtovane celovite ukrepe, ki so predvideni s Hidrološko hidravlično študijo celotnega povodja
Mestne občine Kranj.
(3) Območje urejanja se ne nahaja na območju erozije.
(4) Ob izkopih gradbenih jam za posamezne stavbe
je obvezna prisotnost geologa ali geomehanika, ki mora
določiti nosilnost tal.

(zunanje osvetljevanje)
(1) Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati
ukrepe za zmanjšanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo veljavni predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja
okolja.
(2) Ob obstoječi javni poti JP 684 671 (Stražišče–Bitnje–Žabnica) je v primeru gradnje javne razsvetljave potrebno svetilke postavljati in oblikovati tako, da ne osvetljujejo
gozda v območju Natura 2000 (svetilke morajo usmerjati
svetlobo navzdol z žarnicami, ki svetijo rumeno in oranžno
barvo).
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
30. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Območje se bo urejalo etapno, vsaka etapa mora
biti načrtovana na način, da ne bo povzročala škodljivih
vplivov na vodni režim in stanje voda.
(2) Gradnja stavb v severnem območju (FC S1 in
FC S2) sodi v prvo etapo, glede nato, da je potrebna infrastruktura že zgrajena. Vsaka stavba se lahko gradi ločeno
neodvisno od ostalih stavb, oziroma je faznost odvisna od
izkazanega interesa lastnikov zemljišč. Vsaka stavba pa
mora izvesti interno infrastrukturno omrežje ter ustrezno
zunanjo ureditev.
(3) Južno območje (FC S3) se izvaja v dveh etapah.
Prvo etapo predstavlja izgradnja prometne infrastrukture in
izgradnja sekundarnega infrastrukturnega omrežja. V drugo etapo sodi gradnja stavb. Vsaka stavba se lahko gradi
ločeno od ostalih stavb, oziroma je faznost odvisna od izkazanega interesa lastnikov zemljišč. Vsaka stavba pa mora
izvesti interno infrastrukturno omrežje ter ustrezno zunanjo
ureditev.
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IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
31. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji komunalne infrastrukture so dopustna
odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom,
če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve,
ki so primernejše z prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in
okoljski pogoji. Odstopanje ne sme biti v nasprotju z javnimi
interesi.
(2) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov prostostoječih stanovanjskih stavb do ±1,5 m tako, da se ohranja
gradbena linija osnovnih stavb.
(3) Na funkcionalnih enotah Fe S3/2 in Fe S3/3 je dopustna tudi gradnja stanovanjskega dvojčka.
(4) Dopustne so spremembe zunanjih ureditev glede
manipulacijskih površin in umestitve pomožnih objektov.
(5) Dovoljena so odstopanja od načrtovanih infrastrukturnih vodov na območju OPPN do ±5,0 m, za priključna omrežja izven OPPN do oskrbovanih sistemov pa do
±10,0 m.
(6) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se dovoljena odstopanja, ki jih dopušča ta odlok,
prikaže.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
32. člen
(usmeritve)
(1) Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih
ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve, ki
zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja
prostora.
(2) V območju je s prostorskimi izvedbenimi pogoji
potrebno:
– upoštevati regulacijsko linijo za izgradnjo (rekonstrukcije) ceste Žabnica–Bitnje–Stražišče.
(3) Po zaključeni gradnji se dovoljuje:
– vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov,
– rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov,
– odstranitev objektov,
– gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega
objekta v skladu z določili tega odloka,
– gradnja pomožnih objektov v skladu z določili tega
odloka.
XI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(vpogled)
OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku
za okolje in prostor Mestne občine Kranj in na Upravni enoti
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
34. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
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35. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2015-24
Kranj, dne 22. junija 2017
Župan
Metne občine Kranj
Boštjan Trilar
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Boris Vehovec l.r.

KRIŽEVCI
1973.

Dopolnitev Sklepa o pripravi (2) drugih
sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Križevci

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A
108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C 43/10, ZPNačrt-B 57/12,
ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNačrt-C 109/12, Odločba US 6/14
in ZUUJFO 14/15) in na podlagi 17. člena Statuta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je župan Občine Križevci
dne 29. 6. 2017 sprejel

DOPOLNITEV SKLEPA
o pripravi (2) drugih sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 30/17)
(1) Sklep št. 031-01/2017-543 z dne 5. junija 2017 se
dopolni v 2. točki in sicer se dopolni drugi odstavek tako, da se
glasi: »Veljavni OPN ne omogoča Občini Križevci razvijati in
izpeljati občinskih programov v objektih in na površinah določenih namenskih rab. Ob pripravi gospodarske cone SZ od Stare
Nove vasi je zaradi različnih razlogov izpadlo območje s parc.
št. 1088/1 in 1088/2, k.o. 231 – Bučečovci. S spremembo namenske rabe bo zaokroženo gospodarsko razvojno območje.
Zaradi naštetih razlogov se pripravi (2) spremembe in
dopolnitve OPN.«
(2) Sklep se dopolni v 3. točk in sicer tako, da se doda še
tretja alineja z naslednjim tekstom:
»– sprememba namenske rabe iz primarne rabe kmetijskih zemljišč v stavbno za proizvodno gospodarsko cono na
podlagi gospodarske razvojne pobude za povečanje proizvodnih zmogljivosti.«
(3) Dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in v svetovnem spletu na strani www.obcina-križevci.
si ter velja z dnem objave.
Občina Križevci v skladu z zakonom posreduje dopolnjen
sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam Radenci, Murska Sobota, Veržej, Ljutomer in Sveti Jurij ob Ščavnici.
Št. 031-01/2017-593
Križevci, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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KRŠKO
1974.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad
ni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16
– odločba US RS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16
– ZIPRS1718) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in
79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 24. seji, dne 6. 7.
2017, sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško
za leto 2017
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Uradni
list RS, št. 86/16) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da
glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

Naziv konta

Rebalans
proračuna 2017

1

2

3

I.

70

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

38.130.397

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

31.878.293

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

19.089.673

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

590.300
2.030
12.788.620
2.676.870
16.000

712 Globe in druge denarne kazni

57.080

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

74.720

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

73

2.858.400

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki
72

15.638.943

9.963.949
541.000
6.000
535.000

PREJETE DONACIJE (730+731)

49.500

730 Prejete donacije iz domačih virov

49.500

731 Prejete donacije iz tujine

0
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TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

II.

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

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

8.163.372
1.767.964
291.788
5.519.871

383.650

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

13.673.090
802.500

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

7.895.882

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.149.890

413 Drugi domači transferi

3.824.819

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)

0
16.649.177
16.649.177
639.535

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

152.396

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

487.139

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

–994.778

3.542

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

3.542

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev

0

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

VIII.

39.125.174

409 Rezerve

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V.

16.256

200.100

414 Tekoči transferi v tujino

43

5.645.347

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

5.661.604

3.542

534.207
534.207

ODPLAČILA DOLGA (550)

1.762.933

550 Odplačila domačega dolga

1.762.933

IX.

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

–2.219.961

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–1.228.726

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

994.778

XII.

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

3.936.171

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Spremeni se 15. člen odloka in glasi:
»15. člen
(obseg zadolževanja občine)
(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Krško za proračun leta 2017 lahko
zadolži do višine 534.207 EUR pri državnem proračunu.
(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 %
sprejetega proračuna.
(3) O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča
župan.«.
3. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2017
sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-86/2017-O802
Krško, dne 6. julija 2017
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

LENDAVA
1975.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za mesto Lendava

Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; 106/10 – popr. in 43/11 – ZKZ-C,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi
21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. člena
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo – Statut UPB) župan Občine Lendava izdaja

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za mesto
Lendava
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom, se začne priprava Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lendava (v
nadaljevanju: SD PUP mesto Lendava), in sicer:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 87/01, 66/02).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD PUP je Zakon o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – (106/10 – popr.) – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO)
(v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07).
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(3) Ob uveljavitvi SD PUP mesta Lendava bodo nova
določila vključena v določila sedaj veljavnih odlokov, zaradi sprememb prostorsko ureditvenih pogojev glede oblikovanja objektov, korekcije meje predmetnega akta ter razmestitve dejavnosti
in drugih sprememb, če se v postopku priprave izkaže potreba.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
V veljavi so za mesto Lendava prostorsko ureditveni pogoji, ki so sprejeti z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 87/01 in 66/02)
(PUP mesto Lendava). PUP za mesto Lendava v nekaterih
členih sicer določa podrobno ureditvene pogoje za oblikovanje
objektov, vendar drugačno oblikovanje streh (ravnih in enokapnih), odlok ne vključuje. Zaradi širitve strnjene pozidave naselja Lendava v območje Lendavskih goric, ki pa gravitacijsko,
funkcionalno in oblikovno bolj pripadajo k mestu Lendava, se
v ta namen meja PUP mesto Lendava korigira oziroma razširi.
Prav tako se spremeni razmestitev dejavnosti na območju, kjer
so stavbna zemljišča, namenjena turizmu in rekreaciji, že vrsto
let nepozidana in neizkoriščena. Na podlagi navedenega se območje nameni intenzivni kmetijski proizvodnji – rastlinjakom. Za
vključitev novih pogojev urejanja prostora je potrebno veljavni
PUP mesta Lendava spremeni in dopolni.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
Območje SD PUP mesta Lendava zajema območje kot je
določeno v odloku PUP mesto Lendava in grafičnih prikazih.
4. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev prostorsko
izvedbenih aktov)
(1) Predmet izdelave SD PUP mesto Lendava je vključitev
določil v tekstualni del odloka za možnost gradnje drugačno
oblikovanih streh, sprememba dejavnosti na nekaterih območjih
ter sprememba meje območja PUP mesta Lendava. Zaradi
spremembe meje območja PUP mesta Lendava se spreminja
tudi grafični del.
(2) Načrtovalec sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov bo predal pripravljavcu, to je Občini Lendava,
tri izvode akta v analogni obliki in tri izvode v digitalni obliki.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri SD PUP mesto Lendava pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena. Izdane bodo smernice nosilcev urejanja prostora, ki bodo služile kot podlaga za pripravo sprememb
in dopolnitev odloka.
6. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev prostorsko
izvedbenih aktov)
V skladu z 18. členom ZPNačrt-a se za SD PUP mesto
Lendava izvede postopek, ki je predpisan za njegovo pripravo
in sprejem.
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta
– pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih
smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila
(CPVO)*
– javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi
vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev najmanj 30 dni in javna obravnava
– priprava in sprejem stališč do podanih pripomb
– priprava predloga akta
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– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na
okolje (CPVO)*
– objava odloka v uradnem glasilu.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)

Uradni list Republike Slovenije
(krajše: SD OPN 3 Loški Potok), sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 86/10; v nadaljevanju OPN) in Odlokom o spremembah
in dopolnitvah Odloka o OPN Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 44/16, 83/16).
(2) SD OPN 3 Loški Potok bodo izvedene po rednem
postopku.
2. člen

(1) Glede na predvidene SD PUP mesto Lendava so pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na
osnutek in predlog SD PUP mesta Lendava le:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor ter
– na podlagi pristojnosti po Zakonu o varstvu okolja; Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za Strateško presojo vplivov
na okolje, ki v skladu z določili 58. člena ZPNačrt-a in Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B)
odloči, ali je za predmetni akt potrebno izvesti celovito presojo
vplivov njegove izvedbe na okolje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave
tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo
delovno področje.

(1) Konec leta 2010 je bil sprejet OPN Občine Loški Potok, leta 2016 pa so bile sprejete spremembe in dopolnitve, ki
so se nanašale na novelacijo pretežnega dela besedila odloka
ter na podlagi številnih neskladij med posameznimi deli OPN,
novih pobud za spremembo namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, tudi na spremembe kartografskega dela ter spremenjeno poimenovanje enot urejanja prostora
(v nadaljevanju EUP). Spremembe in dopolnitve OPN v letu
2016 so v celoti nadomestile OPN iz leta 2010.
(2) Po uveljavitvi sprememb in dopolnitev (2016), so bile
s strani občine dane razvojne potrebe za spremembo namenske rabe prostora in s tem povezane spremembe in dopolnitve
prostorskih izvedbenih pogojev, z namenom izboljšanja energetske oskrbe.

8. člen

3. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
SD PUP mesto Lendava)
Finančna sredstva za izdelavo SD PUP mesto Lendava
zagotovi Občina Lendava.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
začne veljati osmi dan po njegovi objavi.
Št. 032-0069/2016
Lendava, dne 4. julija 2017
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LOŠKI POTOK
1976.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 3 Loški
Potok)

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 7.
in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15)
je občinski svet na 12. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Loški
Potok (krajše: SD OPN 3 Loški Potok)
1. člen
(vsebina sklepa in vrsta postopka)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)

(območje in predmet postopka)
(1) SD OPN 3 Loški Potok se izdelajo za celotno območje
Občine Loški Potok.
(2) Predmet načrtovanja SD OPN 3 Loški Potok so vsebine, ki okvirno obsegajo:
– spremembo namenske rabe prostora in spremembo
prostorskih izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi
razvojnih potreb in pobud,
– uskladitev grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN
s položajno in vsebinsko izboljšano katastrsko in topografsko
podlago,
– posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki
se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med
EUP, umeščanje objektov v prostor in njihovo oblikovanje ter s
tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih
pogojev,
– uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili
spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
– spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega
dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta
oziroma njegovih vsebin,
– vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po
uveljavitvi sprememb in dopolnitve v letu 2016 ali na podlagi
zahtev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP),
– spremembo posameznih rešitev, na podlagi ustreznosti
in dosedanje uporabe OPN
– ter ostale vsebine, ki se bodo dodatno izkazale.
(3) V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo
vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih
prilog. SD OPN 3 Loški Potok se pripravijo v okvirih, kot jih
določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitev
strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic
NUP se po potrebi dopolni tudi strateški del OPN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri strokovnih rešitvah se upoštevajo obstoječe strokovne podlage, ki so se izdelale pri pripravi veljavnega OPN,
prikaz stanje prostora, splošne smernice NUP in njihove razvojne potrebe, razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene
razvojne pobude drugih oseb.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

(2) Zbrane razvojne potrebe in pobude za SD OPN 3
Loški Potok se strokovno preveri v skladu z določili 6. točke
47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb
ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage,
se le-te izdelajo v skladu s predpisi.
(3) Dodatno se izdelajo strokovne podlage, ki jih v fazi
tega postopka zahtevajo posamezni NUP.
5. člen
(okvirni roki za pripravo SD OPN 3 Loški Potok)
(1) Okvirni roki posameznih postopkovnih faz priprave SD
OPN 3 Loški Potok in izdelave prostorskega akta:
Delovna faza postopka
priprava osnutka SD OPN 3 Loški
Potok za pridobitev prvih mnenj
in mnenja o obveznosti izvedbe
CPVO
pridobivanje prvih mnenj NUP
priprava dopolnjenega osnutka
SD OPN 3 Loški Potok

Okvirni rok
90 dni po prejemu
gradiva
70 dni po objavi
osnutka prostorskega
akta na spletu
60 dni po prejemu
zadnjega prvega
mnenja
30 dni

javna razgrnitev (JR) SD OPN 3
Loški Potok z javno obravnavo
preučitev pripomb in predlogov javnosti 30 dni po zaključku JR
iz JR, sprejem stališč do pripomb
na seji občinskega sveta (OS)
priprava predloga SD OPN 3 Loški
60 dni po prejemu
Potok
stališč in pripomb
na OS
usklajevanje z NUP in pridobivanje
120 dni po izdelavi
drugih mnenj NUP
predloga prostorskega
akta
priprava usklajenega predloga SD
60 dni
OPN 3 Loški Potok
sprejem usklajenega predloga SD
/
OPN 3 Loški Potok na seji OS
ter objava sprejetega prostorskega
akta v uradnem listu
roki.
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– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za
kulturo; Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– za področje učinkovite rabe energije in obnovljive vire
energije: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
– za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za energijo,
– za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za energijo,
– za področje cestnega prometa in trajne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,
– za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
– za cestno omrežje: Občina Loški Potok,
– za električno omrežje: Elektro Ljubljana, DE Kočevje,
– za področje oskrbe s pitno vodo: Hydrovod d.o.o.,
– za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter
ravnanja z odpadki na lokalni ravni: Komunala Ribnica d.o.o.,
– za telekomunikacije: Telekom Slovenije d.d.
(2) V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave
izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
7. člen
(financiranje priprave SD OPN 3 Loški Potok)
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN 3 Loški Potok
bodo zagotovljena iz proračuna Občine Loški Potok.
8. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Loški Potok, www.loski-potok.si.
Št. 350-0002/2014-05
Hrib - Loški Potok, dne 6. julija 2017
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.

(2) Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni

(3) V primeru, da NUP v fazi pridobivanja prvih mnenj
zahtevajo izvedbo celovite presoje vplivov na okolje ali izdelavo
dodatnih strokovnih podlag, se okvirni roki, skladno z zahtevami, ustrezno spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
(1) Nosilci urejanja prostora oziroma organizacije, ki skladno z ZPNačrt za nosilce pripravljajo smernice in mnenja glede
predlaganih prostorskih ureditev, ki bodo sodelovali pri pripravi
SD OPN 3 Loški Potok so:
– za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja,
– za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; Zavod za gozdove Slovenije,
– za področje rabe in upravljanja z vodami: MOP, Direkcija
RS za vode,
– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo
narave,
– za področje strateških presoj vplivov na okolje: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,

PIRAN
1977.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN Marička

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN Marička,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne
21. 2. 2017.
Št. 3505-6/2013
Piran, dne 21. februarja 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
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Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi
17. člena Statuta Občine Piran (UPB2, Uradni list RS, št. 5/14)
je Občinski svet Občine Piran na 18. redni seji dne 21. februarja
2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN Marička
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
Odloka programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
OPPN Marička (Uradni list RS, št. 99/15) (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je izdelala družba Inštitut za urbano
ekonomiko, družba za projektiranje in urejanje prostora, d.o.o.,
Petkova ul. 69, Ljubljana.
2. člen
Besedilo in tabela v 10. členu odloka se nadomesti z
naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
znašajo 144.793,99 EUR in so izračunani kot razlika stroškov
posamezne vrste obstoječe in nove komunalne opreme:
Obračunsko območje

Skupaj obstoječa komunalna
oprema (EUR)

Nova komunalna oprema (EUR)

Razlika (obstoječa – nova
komunalna oprema) =
obračunski stroški obstoječe
komunalne opreme (EUR)

CE-PIRAN

55.314,08

0,00

CE1-2-3

66.951,45

60.326,80

6.624,65

VO-PIRAN

39.219,13

0

39.219,13

VO1-2-3

13.671,80

62.417,70

0,00

KA-PIRAN

20.931,49

0

20.931,49

KA1-2-3

18.691,31

116.688,32

0,00

JP1-2-3

21.618,71

0,00

21.618,71

1.085,94

0,00

1.085,94

237.483,90

239.432,82

144.793,99

OD-PIRAN
Skupaj

55.314,08

Izračun obračunskih stroškov za obstoječo komunalno
opremo kot primerjava stroškov posamezne vrste komunalne
opreme je razviden v poglavju 5 Programa opremljanja, ki je
priloga tega odloka.«
3. člen
Besedilo in tabela v 11. členu odloka se nadomesti z
naslednjim besedilom:
»Skupaj znašajo obračunski stroški za novo in za obstoječo komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega
prispevka, 384.226,81 EUR.
Obračunska območja

CE-PIRAN
CE1-2-3
VO-PIRAN

Obračunski stroški za obstoječo
primarno in sekundarno
komunalno opremo (EUR)

Obračunski stroški za novo
komunalno opremo (EUR)

Skupaj (EUR)

55.314,08

0

55.314,08

6.624,65

60.326,80

66.951,45

39.219,13

0

39.219,13

Uradni list Republike Slovenije
Obračunska območja
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Obračunski stroški za obstoječo
primarno in sekundarno
komunalno opremo (EUR)
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38 / 14. 7. 2017 /

Obračunski stroški za novo
komunalno opremo (EUR)

Stran

Skupaj (EUR)

0,00

62.417,70

62.417,70

20.931,49

0

20.931,49

KA1-2-3

0,00

116.688,32

116.688,32

JP1-2-3

21.618,71

0,00

21.618,71

1.085,94

0,00

1.085,94

144.793,99

239.432,82

384.226,81

KA-PIRAN

OD-PIRAN
SKUPAJ

5545
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4. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Parcele in neto tlorisne površine objektov na območju OPPN so določene v občinskem podrobnem prostorskem
načrtu in so podane v poglavju 6 Programa opremljanja, ki je
priloga tega odloka.«
5. člen
Tabela, ki je v 13. členu odloka, se nadomesti z naslednjo
tabelo:

»
Komunalna oprema
– obračunska
območja

Obstoječa komunalna oprema
(EUR/m2)

Nova komunalna oprema
(EUR/m2)

Cpi

Cti

Cpi

Cti

14,47

43,99

–

1,73

5,27

15,78

–

14,47

43,99

47,98

17,52

53,25

10,26

31,19

–

–

10,26

31,19

–

–

16,33

49,64

16,33

49,64

5,48

16,65

–

–

5,48

16,65

KA1-2-3

–

–

30,53

92,81

30,53

92,81

JP1-2-3

5,66

17,19

–

–

5,66

17,19

OD-PIRAN

0,28

0,86

–

–

0,28

0,86

37,88

115,16

62,65

190,43

100,53

305,60

CE-PIRAN
CE1-2-3
VO-PIRAN
VO1-2-3
KA-PIRAN

Skupaj

Cpi

Cti

Skupaj (EUR/m2)

«
6. člen
Drugo besedilo odloka ostane nespremenjeno.
7. člen
Program opremljanja – spremembe in dopolnitve je na
vpogled pri pristojnem organu Občine Piran.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2013
Piran, dne 21. februarja 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale-2,
76/08, 79/09 e 51/10) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di
Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato
ufficiale-2)
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PROMULGO IL DECRETO
sulle modifiche e integrazioni al Decreto
sul programma delle opere di urbanizzazione
dei terreni edificabili per il comprensorio
del PRPC Marička
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella seduta del 21 febbraio 2017.
N. 3505-6/2013
Pirano, 21 febbraio 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale – ZPNačrt (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 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
– sentenza della Corte Costituzionale e 14/15 – ZUUJFO),
il Regolamento sui contenuti del programma delle opere di
urbanizzazione dei terreni edificabili (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia, n. 80/07), il Regolamento sui criteri
per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 95/07), nonché ai sensi dell'articolo 17
dello Statuto del Comune di Pirano (Testo ufficiale consoli-

Zona tariffaria

CE-PIRAN (strade)
CE1-2-3 (strade)
VO-PIRAN (acqua)
VO1-2-3 (acqua)
KA-PIRAN (fognature)
KA1-2-3 (fognature)
JP1-2-3 (aree pubbl.)
OD-PIRAN (rifiuti)
TOTALE

Totale delle opere
di urbanizzazione esistenti
(EURO)
55.314,08
66.951,45
39.219,13
13.671,80
20.931,49
18.691,31
21.618,71
1.085,94
237.483,90
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dato 2, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14)
il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 18a seduta
ordinaria del 21 febbraio 2017 approva il seguente

DECRETO
di modifica ed integrazione al Decreto
sul Programma delle opere di urbanizzazione
dei terreni edificabili per il comprensorio
del PRPC “Marička”
Art. 1
Con il presente decreto sono approvate le Modifiche e
integrazioni al Decreto sul Programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC
“Marička” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia,
n. 99/2015) (in seguito: Programma di urbanizzazione), realizzato dall’impresa Istituto per l’economia urbana, società di
progettazione e regolamentazione del territorio S.r.l., Petkova
ul. 69, Lubiana.
Art. 2
Il testo e la tabella di cui all’art. 10 sono sostituiti dal
seguente testo:
»I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti
ammontano a 144.793,99 Euro e sono calcolati dalla differenza
delle spese dei singoli tipi di opere di urbanizzazione esistenti
e da quelle nuove:

Opere di urbanizzazione nuove
Differenza (esistenti – nuove
(EURO)
opere di urbanizzazione) = costi
di calcolo delle opere
di urbanizzazione esistenti
(EURO)
0,00
55.314,08
60.326,80
6.624,65
0
39.219,13
62.417,70
0,00
0
20.931,49
116.688,32
0,00
0,00
21.618,71
0,00
1.085,94
239.432,82
144.793,99

Il computo dei costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti è evidente, quale confronto dei costi del singolo
tipo di opere di urbanizzazione, nel capitolo 5 del Programma
di urbanizzazione in allegato al presente decreto.«
Art. 3
Il testo e la tabella di cui all’art. 11 sono sostituiti dal seguente testo:
»I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove e quelle esistenti, che sono la base per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, in totale ammontano a
384.226,81 Euro.
Zone tariffarie
CE-PIRAN (strade)
CE1-2-3 (strade)
VO-PIRAN (acqua)
VO1-2-3 (acqua)
KA-PIRAN (fognature)

Costi di calcolo per le opere
di urbanizzazione primarie
e secondarie esistenti (EURO)
55.314,08
6.624,65
39.219,13
0,00
20.931,49

Costi di calcolo per
le nuove opere
di urbanizzazione (EURO)
0
60.326,80
0
62.417,70
0

Totale (EURO)
55.314,08
66.951,45
39.219,13
62.417,70
20.931,49

Uradni list Republike Slovenije
Zone tariffarie

Št.

Costi di calcolo per le opere
di urbanizzazione primarie
e secondarie esistenti (EURO)

OD-PIRAN (rifiuti)
TOTALE

Stran

Costi di calcolo per
le nuove opere
di urbanizzazione (EURO)

Totale (EURO)

0,00

116.688,32

116.688,32

21.618,71

0,00

21.618,71

KA1-2-3 (fognature)
JP1-2-3 (aree pubbliche)
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1.085,94

0,00

1.085,94

144.793,99

239.432,82

384.226,81

5547

«
Art. 4
»Nell’area del PRPC le particelle catastali e le superfici
planimetriche nette dei fabbricati sono definite nel piano regolatore particolareggiato comunale e sono presentate nel capitolo
6 del Programma di urbanizzazione in allegato al presente
decreto.«
Art. 5
La tabella di cui all’art. 13 è sostituita dalla seguente
tabella:

»
Opere di urbanizzazione –
zone tariffarie
CE-PIRAN (strade)
CE1-2-3 (strade)
VO-PIRAN (acqua)
VO1-2-3 (acqua)
KA-PIRAN (fognature)
KA1-2-3 (fognature)
JP1-2-3 (aree pubbl.)
OD-PIRAN (rifiuti)
TOTALE

Opere di urbanizzazione
esistenti (EURO/m2)

Nuove opere di urbanizzazione
(EURO/m2)
Cpi

Cti

Totale (EURO/m2)

Cpi

Cti

Cpi

Cti

14,47

43,99

–

–

14,47

43,99

1,73

5,27

15,78

47,98

17,52

53,25

10,26

31,19

–

–

10,26

31,19

–

–

16,33

49,64

16,33

49,64

5,48

16,65

–

–

5,48

16,65

–

–

30,53

92,81

30,53

92,81

5,66

17,19

–

–

5,66

17,19

0,28

0,86

–

–

0,28

0,86

37,88

115,16

62,65

190,43

100,53

305,60
«

Art. 6
Altre parti del decreto rimangono invariate.
Art. 7
Il Programma di urbanizzazione, ovvero le modifiche e
integrazioni allo stesso sono in visione presso l’organo competente del Comune di Pirano.
Art. 8
Il presente Decreto entra in vigore 15 giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Slovenia.
N. 3505-6/2013
Pirano, 21 febbraio 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

1978.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OPPN Marička (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
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RAZGLAŠAM ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN Marička
(uradno prečiščeno besedilo),
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne
21. 2. 2017.
Št. 3505-6/2013
Piran, dne 21. februarja 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 74. člena ZakonA o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi
17. člena Statuta Občine Piran (UPB2, Uradni list RS, št. 5/14)
je Občinski svet Občine Piran na 18. redni seji dne 21. februarja
2017 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN Marička
(uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
Odloka programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
OPPN Marička (Uradni list RS, št. 99/15) (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je izdelala družba Inštitut za urbano
ekonomiko, družba za projektiranje in urejanje prostora, d.o.o.,
Petkova ul. 69, Ljubljana.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
V Programu opremljanja so izračunani stroški izgradnje
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena (v nadaljevanju: komunalna oprema). To so objekti in omrežja ter
površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih
služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE
KOMUNALNE OPREME
4. člen
Obstoječa in predvidena komunalna oprema sta prikazani
v grafičnih prilogah OPPN.
Območje OPPN se priključuje na naslednjo gospodarsko
javno infrastrukturo lokalnega pomena: vodovodno, kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu in cestno omrežje ter gospodarsko javno infrastrukturo državnega pomena: elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.
Komunalna oprema, ki jo bo potrebno zgraditi, je: vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje v ločenem sis-
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temu ter ureditev dveh priključkov z glavne ceste na interno
priključno cesto in rekonstrukcijo ceste do objektov A1, B1,
B2 in B3.
Poleg komunalne opreme iz tretjega odstavka tega člena
bo potrebna izgradnja gospodarske javne infrastrukture državnega pomena: nizkonapetostnega električnega omrežja, trafo
postaje in telekomunikacijsko omrežje.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Skupni stroški komunalne opreme so enaki obračunskim
stroškom in zajemajo: dva priključka z glavne ceste na interno
priključno cesto, rekonstrukcijo ceste do objektov A1, B1, B2
in B3, vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu. V obračunskih stroških so vključeni tudi stroški
priprave zemljišča; to so: stroški izdelave OPPN in programa
opremljanja, stroški inženiringa (vodenja in nadzor) ter stroški
izdelave projektne in investicijske dokumentacije v višini 7 odstotkov od vrednosti investicije.
Ureditev zelenih površin, internih priključnih cest in parkirnih mest ter ureditev odjemnih mest za zbiranje in odvoz
odpadkov je strošek investitorjev. Zato navedeni stroški niso
vključeni v skupne oziroma obračunske stroške.
V skupnih oziroma obračunskih stroških niso vključeni
morebitni stroški pridobitve služnostne pravice ali posebne
pravice uporabe javnega dobra za izgradnjo komunalne infrastrukture ali morebitni stroški odkupa zemljišča. Vsi navedeni
stroški bodo bremenili investitorje gradnje novih objektov v
enoti urejanja Eu-2.
Skupni stroški oziroma obračunski stroški nove komunalne opreme znašajo 239.432,82 EUR.
Višina skupnih stroškov komunalne opreme je po vrstah
komunalne opreme razvidna v poglavju 4 Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno
vrsto komunalne opreme na območju OPPN je višina obračunskih stroškov komunalne opreme.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih
stroškov določene vrste komunalne opreme, ki se po načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz
sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov, in bremenijo
določljive zavezance.
Višina obračunskih stroškov komunalne opreme se izračuna tako, da se od skupnih stroškov odštejejo stroški, ki niso
določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem
je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunsko območje
2. Obračunski stroški za novo in za obstoječo komunalno
opremo
3. Parcele in neto tlorisne površine objektov
4. Preračun obračunskih stroškov za novo in za obstoječo
komunalno opremo na enoto mere
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka,
ki so:
a) razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine,
b) faktor dejavnosti,
c) olajšave zavezancem.
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1. Obračunsko območje
8. člen
Obračunska območja za obstoječo primarno in sekundarno komunalno opremo so določena v Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino
Piran (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 106/12).
Območje OPPN se nahaja v obračunskem območju 1-2-3.
Območje OPPN Marička je razdeljeno na dve obračunski
območji z oznakama Eu-1 in Eu-2. V obračunskem območju
Eu-1, v skladu z OPPN Marička in Programom opremljanja
stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička, ni predvidena
gradnja nove komunalne opreme. Gradnja nove komunalne
opreme je, na podlagi OPPN Marička in Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička, predvidena
samo na območju Eu-2. Obračunsko območje za gradnjo nove
komunalne opreme obsega samo območje Eu-2.

38 / 14. 7. 2017 /

Stran

5549

2. Obračunski stroški za novo in za obstoječo
komunalno opremo
9. člen
Obračunski stroški za novo komunalno opremo zajemajo: izgradnjo prometne in komunalne opreme lokalnega
pomena, stroške izdelave OPPN in programa opremljanja,
projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme, stroške inženiringa (vodenja in nadzor). Skupaj znašajo obračunski stroški za novo komunalno opremo
239.432,82 EUR.
V obračunskih stroških gradnje komunalne opreme niso
vključeni stroški financiranja. V vseh stroških, razen za vodovodno omrežje in odpadno kanalizacijo, je vključen DDV.
Višina obračunskih stroškov za novo komunalno opremo
po vrstah komunalne opreme je razvidna v poglavju 4 Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.

10. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo 144.793,99 EUR in so izračunani kot razlika stroškov
posamezne vrste obstoječe in nove komunalne opreme:
Obračunsko območje

Skupaj obstoječa komunalna
oprema (EUR)

Nova komunalna oprema (EUR)

Razlika (obstoječa – nova
komunalna oprema) =
obračunski stroški obstoječe
komunalne opreme (EUR)

CE-PIRAN

55.314,08

0,00

55.314,08

CE1-2-3

66.951,45

60.326,80

6.624,65

VO-PIRAN

39.219,13

0

39.219,13

VO1-2-3

13.671,80

62.417,70

0,00

KA-PIRAN

20.931,49

0

20.931,49

KA1-2-3

18.691,31

116.688,32

0,00

JP1-2-3

21.618,71

0,00

21.618,71

OD-PIRAN
Skupaj

1.085,94

0,00

1.085,94

237.483,90

239.432,82

144.793,99

Izračun obračunskih stroškov za obstoječo komunalno
opremo kot primerjava stroškov posamezne vrste komunalne
opreme je razviden v poglavju 5 Programa opremljanja, ki je
priloga tega odloka.
11. člen
Skupaj znašajo obračunski stroški za novo in za obstoječo
komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega
prispevka 384.226,81 EUR.

Obračunska območja

CE-PIRAN
CE1-2-3
VO-PIRAN
VO1-2-3
KA-PIRAN
KA1-2-3
JP1-2-3
OD-PIRAN
Skupaj

Obračunski stroški
za obstoječo primarno
in sekundarno komunalno
opremo (EUR)

Obračunski stroški za novo
komunalno opremo (EUR)

Skupaj (EUR)

55.314,08
6.624,65
39.219,13
0,00
20.931,49
0,00
21.618,71
1.085,94
144.793,99

0
60.326,80
0
62.417,70
0
116.688,32
0,00
0,00
239.432,82

55.314,08
66.951,45
39.219,13
62.417,70
20.931,49
116.688,32
21.618,71
1.085,94
384.226,81
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12. člen
Parcele in neto tlorisne površine objektov na območju
OPPN so določene v občinskem podrobnem prostorskem načrtu in so podane v poglavju 6 Programa opremljanja, ki je
priloga tega odloka.
4. Preračun obračunskih stroškov za novo in obstoječo
komunalno opremo na enoto mere
13. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov,
ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju (Cpi) in kvadratni meter neto
tlorisne površine objekta (Cti).
Preračun obračunskih stroškov na enoti mere iz prejšnjega odstavka tega člena za novo in obstoječo komunalno
opremo je po vrstah komunalne opreme naslednji:
Komunalna
oprema –
obračunska
območja

Obstoječa komunalna oprema
(EUR/m2)

Nova komunalna oprema
(EUR/m2)

Cpi

Cti

Cpi

Cti

CE-PIRAN

14,47

43,99

–

–

14,47

43,99

CE1-2-3

1,73

5,27

15,78

47,98

17,52

53,25

VO-PIRAN

10,26

31,19

–

–

10,26

31,19

–

–

16,33

49,64

16,33

49,64

VO1-2-3
KA-PIRAN

Cpi

Cti

Skupaj (EUR/m2)

5,48

16,65

–

–

5,48

16,65

KA1-2-3

–

–

30,53

92,81

30,53

92,81

JP1-2-3

5,66

17,19

–

–

5,66

17,19

OD-PIRAN

0,28

0,86

–

–

0,28

0,86

Skupaj

37,88

115,16

62,65

190,43

100,53

305,60

5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka
14. člen
Posebna merila so:
a) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine; pri izračunu komunalnega prispevka je: Dp = 30 odstotkov in Dt = 70 odstotkov;
b) Faktor dejavnosti: Faktor dejavnosti za enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe je Kd = 0,9; za druge objekte v
skladu z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za Občino Piran;
c) Olajšave za zavezance niso predvidene.
15. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe iz 12., 13. in 14. člena tega odloka.
V skladu s četrto točko 6. člena Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka se komunalni prispevek za
določeno vrsto komunalne infrastrukture izračuna na naslednji
način:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
Posamezne oznake pomenijo:
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– A parcela: površina parcele,
– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
opreme,

– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
(0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne
površine objekta na obračunskem območju za posamezno
vrsto komunalne opreme,
– A tlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka (0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– K dejavnost: za enostanovanjske in dvostanovanjske
stavbe, Kd = 0,9; za druge objekte v skladu z Odlokom o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran,
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka se na podlagi dokazil
o plačilih upoštevajo že izvršena plačila financiranja izdelave
OPPN in programa opremljanja.
Pri odmeri komunalnega prispevka bo lahko občina upoštevala tudi plačilo komunalnega prispevka za obstoječi objekt
s št. 556, k.o. Sečovlje, ki se ruši, na lokaciji gradnje novega
objekta C-1 in nestanovanjske dele objekta, če bo investitor
predložil dokazila o plačilu komunalnega prispevka.
Po tem odloku se odmerja komunalni prispevek samo za
investitorje gradnje objektov in nove komunalne opreme v enoti
urejanja Eu-2. Investitorjem gradnje objektov v enoti urejanja
Eu-1 se komunalni prispevek odmerja na podlagi veljavnega
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Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran.
17. člen
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju
z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo (Ct(ij)) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen
za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela –
ostala nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum
uveljavitve programa opremljanja.
18. člen
Občina bo na podlagi sprejetega odloka o programu opremljanja oziroma programa opremljanja sklenila z investitorjem
gradnje objektov pogodbo o opremljanju.
S pogodbo o opremljanju se investitor in občina dogovorita, da bo investitor zgradil novo komunalno opremo za
zemljišče, na katerem namerava graditi. Investitor bo zgradil
komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi,
ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena
v programu opremljanja.
V pogodbi o opremljanju se zagotovi nadzor Občine Piran
pri izvedbi lokalne komunalne infrastrukture, predvidene s tem
odlokom.
Stroške izgradnje nove komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal
komunalni prispevek za komunalno opremo, ki jo je sam
zgradil. Občina je dolžna prevzeti novo komunalno opremo,
ki je zgrajena skladno z veljavnimi akti, ki to komunalno
opremo določajo (OPPN in Program opremljanja), je zanjo
sklenjena pogodba o opremljanju, je zanjo izdano uporabno
dovoljenje ter urejene pravice uporabe in vzdrževanja v
korist občine, javnega podjetja ali upravljavca, ki upravlja s
posamezno komunalno infrastrukturo v Občini Piran, če je
komunalna oprema zgrajena na zemljišču, ki ni javno dobro
ali ni v lasti občine.
19. člen
V skladu Z 48. členom Odloka o OPPN je na območju
OPPN možna faznost gradnje objektov.
Posamezni objekti se lahko gradijo ločeno, neodvisno
eden od drugega, pri tem da vsak posamezni objekt v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja zagotovi vse priključke na
javno komunalno infrastrukturo, skladno z določili OPPN.
20. člen
Program opremljanja je na vpogled pri pristojnem organu
Občine Piran.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2013
Piran, dne 21. februarja 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale-2,
76/08, 79/09 e 51/10) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di
Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato
ufficiale-2)
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PROMULGO IL DECRETO
sul programma delle opere di urbanizzazione
dei terreni edificabili per il comprensorio
del PRPC Marička
(testo consolidato ufficiale)
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella seduta del 21 febbraio 2017.
N. 3505-6/2013
Pirano, 21 febbraio 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale – ZPNačrt (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 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
– sentenza della Corte Costituzionale e 14/15 – ZUUJFO),
il Regolamento sui contenuti del programma delle opere di
urbanizzazione dei terreni edificabili (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia, n. 80/07), il Regolamento sui criteri
per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 95/07), nonché ai sensi dell'articolo 17
dello Statuto del Comune di Pirano (Testo ufficiale consolidato
2, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14) il
Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 18a seduta
ordinaria del 21 febbraio 2017 approva il seguente

DECRETO
sul Programma delle opere di urbanizzazione
dei terreni edificabili per il comprensorio
del PRPC “Marička”
(Testo ufficiale consolidato)
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1
Con il presente decreto sono approvate le Modifiche e
integrazioni al Decreto sul Programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC
“Marička” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n.
99/15) (in seguito: Programma di urbanizzazione), realizzato
dall’impresa Istituto per l’economia urbana, società di progettazione e regolamentazione del territorio S.r.l., Petkova ul. 69,
Lubiana.
Art. 2
Il programma delle opere di urbanizzazione comprende
quanto segue:
– la presentazione delle opere di urbanizzazione esistenti
e previste,
– gli investimenti nella costruzione delle nuove opere di
urbanizzazione,
– i criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione comunale.
Art. 3
Nel programma di urbanizzazione sono calcolate le
spese di costruzione dell’infrastruttura economica pubblica
a carattere locale (in seguito: opere di urbanizzazione). Tra
queste rientrano i fabbricati e le infrastrutture, nonché le aree
in gestione degli esecutori dei servizi pubblici di rilevanza
economica e locale, per i quali è possibile commisurare gli
oneri di urbanizzazione.
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II. PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
ESISTENTI E PREVISTE
Art. 4
Le opere di urbanizzazione esistenti e previste sono presentate negli allegati grafici del PRPC.
Il comprensorio del PRPC si allaccia alla seguente infrastruttura economica pubblica a carattere locale: idrica, infrastruttura fognaria a sistema separato e infrastruttura stradale,
nonché all’infrastruttura pubblica statale di rilevanza economica: infrastruttura elettrica e della telecomunicazione.
Le opere di urbanizzazione che sarà necessario costruire sono: la rete idrica e la rete di canalizzazione fognaria a
sistema separato, nonché la sistemazione di due allacciamenti
dalla strada principale alla strada interna di connessione e la
ricostruzione della strada fino agli edifici A1, B1, B2 e B3.
Oltre alle opere di urbanizzazione del terzo comma del
presente articolo, sarà necessaria la costruzione dell'’infrastruttura economica pubblica a carattere statale: le reti elettriche
a bassa tensione, le stazioni di trasformazione e la rete di
telecomunicazione.
III. INVESTIMENTI NELLA COSTRUZIONE DELLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE
Art. 5
Le spese complessive delle opere di urbanizzazione sono
uguali ai costi di calcolo che includono: due allacciamenti dalla
strada principale alla strada interna di connessione, la ricostruzione della strada fino agli edifici A1, B1, B2 e B3, la rete
idrica e la rete di canalizzazione fognaria a sistema separato.
Nei costi di calcolo sono incluse anche le spese di preparazione del terreno, ossia: le spese di realizzazione del PRPC
e del programma di urbanizzazione, le spese di ingegneria
(direzione e controllo), nonché le spese di realizzazione della
documentazione di progetto e di investimento, pari al 7 % del
valore dell’investimento.
L’assetto delle aree verdi, delle strade interne di connessione e degli stalli di sosta, nonché la sistemazione dei punti di
raccolta e asporto rifiuti, sono a carico degli investitori. Perciò
tali spese non sono incluse nei costi complessivi ovvero di
calcolo.
Nei costi complessivi, ovvero di calcolo, non sono incluse
le eventuali spese di ottenimento del diritto di usufrutto o diritti
particolari di utilizzo del demanio pubblico per costruire le opere
di urbanizzazione o eventuali spese di acquisto del terreno. Tutte
le spese indicate saranno a carico degli investitori per la costruzione di nuovi fabbricati nell’unità di regolamentazione Eu-2.
I costi complessivi ovvero di calcolo delle nuove opere di
urbanizzazione ammontano a 239.432,82 EUR.
L’ammontare dei costi complessivi delle opere di urbanizzazione è evidente in base al tipo di opere di urbanizzazione
nel capitolo 4 del Programma di urbanizzazione, che è allegato
al presente decreto.
IV. CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE
Art. 6
I criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, per un determinato tipo di opere di urbanizzazione
nell’ambito del PRPC, sono l’ammontare dei costi di calcolo
delle opere di urbanizzazione.
I costi di calcolo delle opere di urbanizzazione, sono quella parte di costi complessivi di un determinato tipo di opere di
urbanizzazione, i quali in base al piano dei programmi di sviluppo del bilancio comunale vengono finanziati dai fondi ricavati
dai pagamenti degli oneri di urbanizzazione e sono a carico di
determinati contribuenti.
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Per calcolare l’ammontare dei costi di calcolo delle opere
di urbanizzazione si sottraggono dalle spese complessive i
costi che non sono definiti nel piano dei programmi di sviluppo
del bilancio comunale.
Art. 7
Per le necessità di commisurazione degli oneri di urbanizzazione ai contribuenti, è necessario commutare i costi di
calcolo conteggiati nell’unità di misura, che si adopera per la
commisurazione degli oneri di urbanizzazione.
I criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione sono:
1. La zona tariffaria.
2. I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti
e per quelle nuove.
3. Le particelle catastali e le superfici nette dei fabbricati.
4. Il computo dei costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti e per quelle nuove per unità di misura.
5. I criteri particolari per la commisurazione degli oneri di
urbanizzazione, che sono:
a) Il rapporto tra il criterio della particella catastale e il
criterio della superficie netta dell’edificio,
b) Il fattore dell’attività,
c) Le agevolazioni ai contribuenti.
1. Zona tariffaria
Art. 8
Le zone tariffarie per le opere di urbanizzazione primarie
e secondarie esistenti sono definite nel Decreto sul programma
di realizzazione delle opere di urbanizzazione e sui criteri per
la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per il Comune
di Pirano (testo ufficiale consolidato, Gazz. Uff. RS, n. 106/12).
L’area del PRPC si trova nella zona tariffaria 1-2-3.
La zona tariffaria del PRPC “Marička” è suddivisa in due
zone tariffarie contrassegnate Eu-1 ed Eu-2. In conformità al
PRPC “Marička” e al Programma delle opere di urbanizzazione
dei terreni edificabili per l’area del PRPC “Marička”, nella zona
tariffaria Eu-1 non è prevista la costruzione di nuove opere di
urbanizzazione. In base al PRPC “Marička” e al Programma
delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per l’area
del PRPC “Marička”, la costruzione delle nuove opere di urbanizzazione è prevista soltanto nel comprensorio Eu-2. La zona
tariffaria per la costruzione delle nuove opere di urbanizzazione
include solo il comprensorio Eu-2.
2. I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione
esistenti e per quelle nuove
Art. 9
I costi di calcolo per le nuove opere di urbanizzazione includono: la costruzione dell’infrastruttura viaria e urbana di carattere
locale, le spese di realizzazione del PRPC e del programma di
urbanizzazione, la documentazione di progetto e di investimento
per la costruzione delle opere di urbanizzazione, le spese di ingegneria (direzione e controllo). I costi di calcolo complessivi per le
nuove opere di urbanizzazione ammontano a 239.432,82 Euro.
Nei costi di calcolo di costruzione delle opere di urbanizzazione sono incluse le spese di finanziamento. In tutte le
spese è inclusa l’IVA, eccetto in quelle per la rete idrica e la
canalizzazione di scarico.
L’ammontare dei costi complessivi delle nuove opere di
urbanizzazione è evidente, in base al tipo di opere di urbanizzazione, nel capitolo 4 del Programma di urbanizzazione in
allegato al presente decreto.
Art. 10
I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti
ammontano a 144.793,99 Euro e sono computati quale differenza delle spese dei singoli tipi di opere di urbanizzazione
esistenti e quelle nuove:
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Zona tariffaria

CE-PIRAN (strade)
CE1-2-3 (strade)
VO-PIRAN (acqua)
VO1-2-3 (acqua)
KA-PIRAN (fognature)
KA1-2-3 (fognature)
JP1-2-3 (aree pubbliche)
OD-PIRAN (rifiuti)
TOTALE

Št.

Totale delle opere
di urbanizzazione esistenti
(EURO)

55.314,08
66.951,45
39.219,13
13.671,80
20.931,49
18.691,31
21.618,71
1.085,94
237.483,90
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Opere di urbanizzazione
nuove (EURO)

0,00
60.326,80
0
62.417,70
0
116.688,32
0,00
0,00
239.432,82

Stran

Differenza
(esistenti – nuove opere
di urbanizzazione) = costi
di calcolo delle opere
di urbanizzazione esistenti
(EURO)
55.314,08
6.624,65
39.219,13
0,00
20.931,49
0,00
21.618,71
1.085,94
144.793,99

Il computo dei costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti è evidente, quale confronto dei costi del singolo
tipo di opere di urbanizzazione, nel capitolo 5 del Programma
di urbanizzazione in allegato al presente decreto.
Art. 11
I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove
e per quelle esistenti, che sono la base per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, in totale ammontano a
384.226,81 Euro.

Zone tariffarie
CE-PIRAN (strade)
CE1-2-3 (strade)
VO-PIRAN (acqua)
VO1-2-3 (acqua)
KA-PIRAN (fognature)
KA1-2-3 (fognature)
JP1-2-3 (aree pubbliche)
OD-PIRAN (rifiuti)
TOTALE

Costi di calcolo per le opere
di urbanizzazione primarie
e secondarie esistenti (EUR)
55.314,08
6.624,65
39.219,13
0,00
20.931,49
0,00
21.618,71
1.085,94
144.793,99

Costi di calcolo per le nuove
opere di urbanizzazione (EUR)
0
60.326,80
0
62.417,70
0
116.688,32
0,00
0,00
239.432,82

3. Particelle catastali e superfici planimetriche
nette dei fabbricati
Art. 12
Nell’area del PRPC le particelle catastali e le superfici
planimetriche nette dei fabbricati sono definite nel piano regolatore particolareggiato comunale e sono presentate nel
capitolo 6 del Programma di urbanizzazione in allegato al
presente decreto.
4. Computo dei costi di calcolo per le opere
di urbanizzazione nuove e per quelle esistenti
per unità di misura
Art. 13
Le unità di misura per computare i costi di calcolo quantificati, usati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione
ai contribuenti, sono il metro quadrato di particella catastale
con determinate opere di urbanizzare nella zona tariffaria (Cpi)
e il metro quadrato della superficie planimetrica netta del fabbricato (Cti).
Il computo dei costi di calcolo per unità di misura, dal
comma precedente del presente articolo, per le opere di urbanizzazione nuove e per quelle esistenti in base al tipo di opere
di urbanizzazione, è il seguente:
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Totale (EUR)
55.314,08
66.951,45
39.219,13
62.417,70
20.931,49
116.688,32
21.618,71
1.085,94
384.226,81

Stran
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Opere di urbanizzazione –
zone tariffarie
CE-PIRAN (strade)
CE1-2-3 (strade)
VO-PIRAN (acqua)
VO1-2-3 (acqua)
KA-PIRAN (fognat.)
KA1-2-3 (fognature)
JP1-2-3 (aree pubbl.)
OD-PIRAN (rifiuti)
TOTALE

Opere di urbanizzazione
esistenti (EURO/m2)
Cpi
Cti
14,47
43,99
1,73
5,27
10,26
31,19
–
–
5,48
16,65
–
–
5,66
17,19
0,28
0,86
37,88
115,16

5. Criteri particolari di commisurazione degli oneri
di urbanizzazione
Art. 14
I criteri particolari sono:
a) Rapporto tra i criteri della particella catastale e i criteri
della superficie planimetrica; nel calcolo degli oneri di urbanizzazione è: Dp = 30 % e Dt = 70 %;
b) Fattore di attività: il fattore di attività per gli edifici unifamiliari e bifamiliari è Kd = 0,9; per i rimanenti fabbricati in
conformità al Decreto sul programma di urbanizzazione e ai
criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per
il Comune di Pirano;
c) Per i contribuenti non sono previste agevolazioni.
Art. 15
Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione si considerano le
disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 del presente decreto.
In conformità al punto 4 dell’articolo 6 del Regolamento sui
criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, gli
stessi oneri per un determinato tipo di infrastruttura comunale
vengono calcolati nel seguente modo:
KPij = (A particella x Cpij x Dp) + (K attività x A planimetria x Ctij x Dt)
Le singole sigle indicano:
– KPij: l’importo di una parte degli oneri di urbanizzazione
che appartiene a un determinato tipo di opere di urbanizzazione
nella singola zona tariffaria,
– A particella catastale: superficie della particella catastale,
– Cpij: costi di calcolo computati al m2 di particella catastale nella zona tariffaria per un determinato tipo di opere di
urbanizzazione,
– Dp: quota della particella catastale nel calcolo degli oneri
di urbanizzazione (0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij: costi di calcolo computati al m2 della superficie
planimetrica netta del fabbricato nella zona tariffaria per un determinato tipo di opere di urbanizzazione,
– A planimetria: superficie planimetrica netta del fabbricato,
– Dt: quota della superficie planimetrica netta del fabbricato
nel calcolo degli oneri di urbanizzazione (0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– K attività: per gli edifici unifamiliari e bifamiliari, Kd = 0,9;
per i rimanenti fabbricati in conformità con il Decreto sul programma di urbanizzazione e criteri per la commisurazione degli
oneri di urbanizzazione per il Comune di Pirano,
– i: singoli tipi di opere di urbanizzazione,
– j: singola zona tariffaria.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
Nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione si considerano, in base agli attestati di pagamento, i pagamenti già
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Nuove opere
di urbanizzazione (EURO/m2)
Cpi
Cti
–
–
15,78
47,98
–
–
16,33
49,64
–
–
30,53
92,81
–
–
–
–
62,65
190,43

Totale (EURO/m2)
Cpi
14,47
17,52
10,26
16,33
5,48
30,53
5,66
0,28
100,53

Cti
43,99
53,25
31,19
49,64
16,65
92,81
17,19
0,86
305,60

effettuati per il finanziamento della realizzazione del PRPC e del
Programma di urbanizzazione.
Il Comune nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione potrà anche considerare il pagamento degli oneri di
urbanizzazione per il fabbricato esistente al n. 556, c.c. Sicciole, il quale viene demolito, nel luogo di costruzione del nuovo
fabbricato C-1 e le parti non abitative del fabbricato, qualora
l’investitore presenterà l’attestato di avvenuto pagamento degli
oneri di urbanizzazione.
In base al presente decreto vengono commisurati gli oneri
di urbanizzazione soltanto per gli investitori della costruzione
di fabbricati e delle nuove opere di urbanizzazione nell’unità
di regolamentazione Eu-2. Agli investitori della costruzione di
fabbricati nell’unità di regolamentazione Eu-1, gli oneri di urbanizzazione vengono commisurati in base al vigente Decreto sul
programma di urbanizzazione e ai criteri per la commisurazione
degli oneri di urbanizzazione per il Comune di Pirano.
Art. 17
I costi di calcolo per l’urbanizzazione di un metro quadrato
di particella catastale ovvero di una sua parte, in una determinata
zona tariffaria con un determinato tipo di opere di urbanizzazione (Cp(ij)) e le spese di urbanizzazione per metro quadrato di
superficie planimetrica netta di un fabbricato con un determinato
tipo di opere di urbanizzazione (Ct(ij)), nella commisurazione
degli oneri di urbanizzazione vengono indicizzati con l’utilizzo
dell’indice medio annuale di crescita dei prezzi per il singolo
anno, pubblicato dall’Associazione per l’edilizia nell’ambito della
Camera di commercio della Slovenia alla voce “Lavori edili – altre opere di genio civile”.
Quale data di origine per l’indicizzazione viene considerata
la data di applicazione del programma di urbanizzazione.
Art. 18
In base al Decreto sul programma di urbanizzazione ovvero al programma di urbanizzazione approvato, il Comune
stipulerà il contratto di urbanizzazione con l’investitore delle
costruzioni di fabbricati.
L’investitore e il Comune si accordano con il contratto di
urbanizzazione che l’investitore costruirà le nuove opere di urbanizzazione per il terreno sul quale ha intenzione di edificare.
L’investitore costruirà le nuove opere di urbanizzazione per il
terreno, sul quale ha intenzione di edificare, a prescindere se
la costruzione di tali opere di urbanizzazione è prevista nel programma di urbanizzazione.
Nel contratto delle opere di urbanizzazione si garantisce la supervisione del Comune di Pirano nella realizzazione
dell’infrastruttura locale comunale prevista dal presente decreto.
Le spese di costruzione delle nuove opere di urbanizzazione sono a carico dell’investitore. In tal modo, si considera
che l’investitore ha pagato in natura gli oneri per le opere di
urbanizzazione, da lui stesso costruite. Il Comune ha l’obbligo
di rilevare le nuove opere di urbanizzazione costruite ai sensi
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degli atti vigenti che tali opere definiscono (PRPC e Programma di urbanizzazione), per le quali è stato stipulato il contratto
di urbanizzazione, è stato rilasciato il permesso di agibilità,
nonché regolati i diritti di usufrutto e manutenzione a favore del
Comune, dell’azienda pubblica o dell’amministratore, che gestisce la singola infrastruttura comunale nel Comune di Pirano,
qualora le opere di urbanizzazione siano costruite sul terreno
che non appartiene al demanio pubblico o che non siano di
proprietà del Comune.
Art. 19
Ai sensi dell'articolo 48 del Decreto sul PRPC, è possibile
la costruzione di fabbricati per fasi nel comprensorio del PRPC.
I singoli fabbricati si possono costruire separatamente,
indipendentemente uno dall’altro, dove ogni singolo fabbricato,
nel procedimento di acquisizione del permesso di costruire,
garantisca tutti gli allacciamenti all’infrastruttura pubblica comunale in conformità alle disposizioni del PRPC.
Art. 20
Il Programma di urbanizzazione è in visione presso l’organo competente del Comune di Pirano.
Art. 21
Il presente Decreto entra in vigore 15 giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Slovenia.
N. 3505-6/2013
Pirano, 21 febbraio 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

PREBOLD
1979.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
L4/4 Krožišče – Latkova vas

Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12
– ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) ter 15. člena Statuta Občine
Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 24. redni seji dne 29. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
L4/4 Krožišče – Latkova vas
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
L4/4 Krožišče – Latkova vas (Uradni list RS, št. 76/08) se 2. člen
dopolni tako, da se na koncu doda nova E točka, ki glasi:
»(E) vsebina sprememb in dopolnitev OPPN
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.«.
2. člen
V 3. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek,
ki glasi:

Št.
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Stran

5555

»Predmet sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta L4/4 Krožišče – Latkova vas je
ureditveno območje, ki je na južnem delu omejeno z obstoječo
stanovanjsko gradnjo, na vzhodu z nepozidanimi površinami ter
na severu in zahodu z novozgrajenim krožiščem Latkova vas.
Velikost območja sprememb in dopolnitev prostorske ureditve
znaša cca 570,00 m2 in zajema zemljiški kompleks s parc. štev.
1164/8-del, 1161/4-del vse k.o. Latkova vas.«.

glasi:

3. člen
V 6. členu se za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se

»– manj zahtevni objekti, in sicer: stanovanjski objekti,
poslovni objekti.«.
4. člen
Doda se nov 7.a člen, ki glasi:
»7.a. člen
(funkcionalna in oblikovna merila in pogoji za gradnjo stavbe
na parceli št. 1161/4 k.o. Latkova vas)
– lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji so določene gradbene meje znotraj katerih je možna pozidava objekta,
pod pogojem, da se ne presega določene gradbene linije. Na
južni strani je potrebno za odmik objekta od parcelne meje,
če bo manjši od 4,00 m pridobiti soglasje lastnika parcele
št. 1164/8 k.o. Latkova vas,
– horizontalni gabariti: Objekt ne sme presegati določene
gradbene meje. Pri dimenzioniranju objekta se naj upošteva zadostna manipulativna površina za potrebe dejavnosti in
ustrezno število parkirnih mest,
– vertikalni gabarit: max. višina objekta je do 10,00 m nad
koto ± 0,00 m (kota pritličja), etažnost (K)+P+1+M,
– konstrukcija: montažna, betonska, jeklena in klasična
zidana,
– streha: streha objekta je lahko ravna ali v naklonu
poljubnih oblik in obdelave, pri čemer je potrebno upoštevati
splošno podobo naselja. Dovoljena je postavitev in vgradnja
fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov,
– fasada: je klasično ometana ali obložena s fasadnimi prefabriciranimi elementi iz armiranega betona, vlaknasto cementnih plošč in stekla. Objekti se lahko obložijo s prefabriciranimi
fasadnimi paneli iz jeklene profilirane pločevine. Možna je tudi
kombinacija navedenih fasadnih oblog. Osvetlitev fasad mora
biti projektirana in izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z
namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– zunanja ureditev parcele: parkirišče je lahko iz travnatih
tlakovcev, tlakovano, ali asfaltirano, manipulativne površine se
asfaltirajo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi,
– faznost gradnje objekta: objekti kot etažnost objekta
znotraj parcele se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza
konstrukcijska in funkcionalna celota.«.
5. člen
V 8. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Prometno omrežje za stavbo na parceli 1161/4 k.o. Latkova vas: Prometno se bo območje navezovalo na občinsko cesto preko dovozne ceste, ki bo potekala po parcelah št. 1161/6,
1160/10 in 1160/9 vse k.o. Latkova vas na obstoječo cesto, ali
pa variantno po parcelah št. 1161/5 in 1161/6 k.o. Latkova vas
in se navezovalo na predvideno občinsko cesto za industrijsko
cono. Objekt na območju urejanja mora imeti zadostno število
parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti in zagotovljeno obračanje vozil na lastni parceli.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca
ceste za priključevanje nanjo in gradnjo v varovalnem pasu
regionalne ceste.«.

Stran
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6. člen
Doda se nov 9.a člen, ki glasi:
»9.a člen
(komunalno omrežje stavbe na parceli št. 1161/4
k.o. Latkova vas)
Kanalizacijsko omrežje:
Fekalne vode iz objekta se bodo odvajale v javno kanalizacijo. Čiste meteorne vode lahko ponikajo v podtalje ali se
vodijo v površinski odvodnik, onesnažene pa je potrebno pred
tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora
investitor pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji upravljavca za priključek na kanalizacijsko omrežje.
Vodovodno omrežje:
Na območju bo možna priključitev na javno vodovodno
omrežje, preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi NL DN
100 mm, ki poteka jugozahodno od obravnavanega območja.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora
investitor pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja za priključek.
Odpadki:
Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče
komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.«.
7. člen
V 10. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek,
ki glasi:
»Električno omrežje za stavbo na zemljišču parc.
št. 1161/4 k.o. Latkova vas: Energija za napajanje objekta je
na razpolago na prosti varovalčni letvi v razdelilni omarici Rp na
parceli št. 1160/13 k.o. Latkova vas. Na parceli št. 1161/4 se na
stalno dostopnem mestu predvidi nova prostostoječa priključno
merilna omara v kateri se bosta nahajala dva merilna mesta
predvidenega objekta. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
za objekt si mora investitor pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca Elektro Celje.«.
8. člen
V 13. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek,
ki glasi:
»Varstvo voda: Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali
začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, lahko izvedejo
samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za
pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.«.
9. člen
V 16. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek,
ki glasi:
»Tolerance za stavbo na parceli št. 1161/4 k.o. Latkova
vas:
– za lego objekta: načrtovani objekt se lahko gradi na novi
parceli po načrtu parcelacije z večjim odmikom kot je določeno
v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen
odmik od sosednjih parcel in določena gradbena meja,
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekt se lahko gradi
večjega ali manjšega tlorisnega gabarita, pod pogojem da
je zagotovljena požarna varnost objekta in ustrezno število
parkirnih mest,
– za vertikalni gabarit: maksimalna višina objektov je
10,00 m,
– za koto tal pritličja objekta je toleranca do ±50 cm, kote
manipulativnih površin, ki se prilagajajo vozišču ceste,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali
uvozov na parcelo za gradnjo, pod pogojem, da je zagotovljena
preglednost na cesti in varnost prometa,
– dovoljena je združitev uvozov pod pogojem, navedenim
v prejšnji alineji,
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– dovoljena je združitev in delitev gradbenih parcel,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, v kolikor se
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob
pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta
izvedbenega načrta.«.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-18/2016
Prebold, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

1980.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 52/13) in Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Prebold
na 24. redni seji dne 29. 6. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parcelah:
1485/8 – k.o. 1004 – Gornja vas ID 6400702
1485/12 – k.o. 1004 – Gornja vas ID 6517508
1488/1 – k.o. 1004 – Gornja vas ID 6370808
kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in se pri njih vknjiži lastninska pravica
na ime Občina Prebold, Hmeljarska 3, p. Prebold, matična
številka 1357654.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3506-13/2017-1
Prebold, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

ROGAŠOVCI
1981.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo

Na podlagi 21. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (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) 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06) in 17. člena Statuta

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03,
88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na
16. seji dne 6. 7. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 10/09,
34/11, 90/11, 39/15) se spremeni prvi stavek 10. člena tako, da
po novem glasi: »Na obstoječem poselitvenem območju, kjer
je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev
na javni vodovod in njegova uporaba obvezna.«
2. člen
V prvem odstavku 46. člena se doda se nova točka 4, ki
glasi: »krši določbe 19. člena tega odloka;«. Ostale točke se
ustrezno preštevilčijo.
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Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
2. Zbiranje bioloških odpadkov

Stran
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Cena
v EUR/kg
0,14522 €
0,16381 €

V cene ni vključen 9,5 % DDV.
II.
Občinski svet potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju
cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci za leto 2017.
III.
Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Cene storitev se uporabljajo od 1. 8. 2017.
Št. 354-1/2017-48
Rogašovci, dne 6. julija 2017

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

Št. 007-2/2009-28
Rogašovci, dne 6. julija 2017

SLOVENJ GRADEC

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

1982.

1983.

Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov

Na podlagi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe Zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci za leto 2017,
Občinski svet Občine Rogašovci v skladu s 17. členom Statuta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03,
88/05, 79/06 in 69/10) sprejme

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 –
odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 7. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB) je Svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 27. redni seji dne 28. 6. 2017 sprejel

SKLEP
o novih cenah zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2017

I.
Nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje:

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se prvi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTO

v EUR

NAZIV KONTA

1

1. REBALANS 2017
2

3

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

17.766.680,79

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

15.104.160,51

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

11.915.050,39

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

9.166.096,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

2.501.854,39

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

71

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

247.100,00
3.189.110,12

Stran
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710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.108.008,10

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

1.643.821,73

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.

73

PREJETE DONACIJE (730)

25.000,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

25.000,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

993.698,55

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.

885.748,55

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE

107.950,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.045.257,02
5.000,00
29.045,00
1.800,00

51.590,71
1.592.231,02

19.448.938,75

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

5.484.704,61

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

1.522.223,00

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

18.566,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

7.367.215,33

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

7.367.215,33

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)

35.000,00

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM,
KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI

35.000,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)

230.580,00
3.529.492,41
68.953,00
133.456,20
6.562.018,81
69.669,55
3.135.811,26
696.878,00
2.641.094,00

–1.682.257,96

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)

50.000,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

50.000,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)

50.000,00

440

DANA POSOJILA

50.000,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB

0,00

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

0,00

0,00

C

RAČUN FINANCIRANJA

50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

682.002,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

682.002,00

55

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

682.002,00

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

682.002,00

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

–1.682.257,96
0,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.682.257,96

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

1.682.257,96

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
V 3. členu odloka se črta šesti odstavek in se prenese v novi
3.a člen, ki se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih
financah1, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse, ki se uporabijo za sofinanciranje
nalog varstva pred požarom;
– transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije
in tekočo porabo;
– prejeta sredstva iz EU in drugih tujih institucij za investicije
in tekočo porabo;
– prejeta sredstva za odpravljanje posledic naravnih nesreč;
– kupnine in najemnine za stanovanja, ki se uporabijo za
nakup, izgradnjo in vzdrževanje stanovanj;
– koncesijske dajatve;
– prihodki od najemnin za upravljanje javne komunalne
infrastrukture (parkirnine, čistilna naprava, javna infrastruktura,
Kocerod), ki se uporabijo za namene glavnega programa:
– 1302 – cestni promet in infrastruktura,
– 1603 – komunalna dejavnost,
– 1502 – zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor;
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se nameni za
vzdrževanje gozdnih cest;
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere
se pobirajo;
– prihodki od komunalnega prispevka, ki se namenijo za
gradnjo komunalne opreme;
– prihodki od turistične takse, ki se uporabijo za spodbujanje
razvoja turizma;
– vnovčene garancije in drugi instrumenti zavarovanja;
– drugi prihodki, ki jih občina prejme namensko za financiranje določenih nalog.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan
ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno
dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev
v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in
proračun.«
3. člen
(obseg zadolževanja mestne občine)
Spremeni se prvi odstavek 12. člen Odloka o proračunu
Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 in se glasi:
»Mestna občina Slovenj Gradec se bo v letu 2017 dolgoročno zadolžila do višine 682.002,00 EUR za izvrševanje občinskega
proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
4. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje
z dolgom občinskega proračuna)
Spremeni se 13. člen Odloka o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2017 in se glasi:
1 Prvi odstavek 43. člena ZJF: Namenski prejemki proračuna so
donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne
dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od
okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega
stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Z zakonom, ki se nanaša na izvrševanje državnega proračuna, oziroma v
odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, se lahko določijo tudi
druge vrste namenskih prejemkov in izdatkov proračuna.
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»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se mestna
občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 250.000,00 EUR.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0038/2017
Slovenj Gradec, dne 29. junija 2017
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

1984.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone
Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice
Stari trg

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim
odstavkom 97. člena in 61. členom Zakona o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt (33/07, 70/08 – ZVO-1B, 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 prečiščeno besedilo) ter na
podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj
Gradec sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu poslovnostoritvene cone Slovenj Gradec – Ozare
in severne obvoznice Stari trg
(Uradni list RS, št. 104/06, 1/17)
V Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene
cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
(Uradni list RS, št. 24/17 z dne 12. 5. 2017), se spremenijo in
dopolnijo naslednja določila.
1. člen
V poglavju II. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in
severne obvoznice Stari trg in njegovih posameznih faz se
besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Obravnavano območje se ureja z Odlokom o občinskem
lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec –
Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06,
1/17). Veljavni prostorski akt območje deli na 6 prostorskih
enot. Spremembe in dopolnitve OLN so načrtovane na južnem
delu območja OLN, v prostorski enoti območje 5, v manjši meri
pa tudi v prostorski enoti 6.
S spremembami in dopolnitvami OLN se predvidi:
1. sprememba prostorskih ureditev na območju stavb D
v zahodnem delu prostorske enote območje 5: spremeni se
funkcija stavbe, širina stavbe in notranja prometna ureditev;
2. sprememba načrta parcelacije in prilagoditev poteka
nasipa z zidom (varovalnega pasu) spremembam parcelacije
v prostorski enoti območje 5;
3. sprememba ureditve najjužnejšega odseka zelenega pasu ob poti vzdolž Suhodolnice (ažuriranje na podlagi
SD OLN iz januarja 2017).
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Obrazložitev sprememb in dopolnitev ter opis ureditev:
1. V zahodnem delu prostorske enote območja 5, kjer je
načrtovana gradnja stavb tipa D, želi investitor umestiti stavbo
za skladiščne, trgovske, storitvene, poslovne in gostinske dejavnosti. Zaradi skladiščenja je potrebno zagotoviti zadostne
manipulativne površine za tovorna vozila, zaradi ostalih dejavnosti pa zadostno število parkirnih mest. Hkrati se dimenzije
stavbe prilagajajo tehnologiji za nakladanje in skladiščenje. V
stavbi bodo poleg skladiščnih prostorov tudi pisarniški poslovni
prostori, trgovina in restavracija.
Poleg trgovske, storitvene in poslovne funkcije za stavbo D se s SD OLN opredelijo tudi skladiščenje, proizvodna
(manjši obrati) in gostinstvo. Širina stavbe D se poveča za 4 m.
Prometna ureditev na funkcionalnem zemljišču se prilagodi
potrebam dejavnosti in dimenzijam stavbe. Na severni strani
bo manipulativna površina za tovorna vozila, parkirne površine pa se uredijo ob robovih gradbene parcele. Parkirni pas
ob južnem robu (ob reguliranem potoku Gmajnica) se uredi s
tratnimi ploščami in funkcionira kot javna parkirna površina.
Priključek na gradbeno parcelo se zamakne proti jugu. Zaradi
lažjega vzdrževanja potoka Gmajnica se robnik na južni strani
priključka vse do regulacije potoka poglobi.
Zaradi umestitve načrtovane stavbe ni treba spreminjati
ureditev na drugih gradbenih parcelah ali prometnem omrežju.
2. Pri menjavi zemljišč v delu prostorske enote območje 5
je bila zahteva lastnika, da se opravi drugačna parcelacija kot jo
predvideva veljavni OLN. Zaradi tega želi pobudnik spremeniti
OLN tako, da se v južnem delu območja 5 spremeni načrt parcelacije. Drugačni parcelaciji je treba prilagoditi nasip z zidom,
ki je načrtovan kot varovalni pas proti stanovanjskim stavbam
južno od stavb trgovske, poslovne in storitvene dejavnosti.
Z drugačnim potekom nasipa z zidom, se nekoliko zmanjšata gradbeni parceli dveh stavb F v območju 5, vendar ne
do take mere, da načrtovano pozidavo v območju 5 ne bi bilo
moč realizirati, sploh ob dejstvu, da se ob vzhodni strani ukinja
dostopna pot do parka, katere površina je lahko postane del
gradbene parcele, ob južni strani stavb pa je odmik od zidu
zadosten za vzdrževalna dela.
3. S spremembami in dopolnitvami predmetnega OLN v
letu 2017 je med drugim na prostorski enoti območje 6 namesto
manjše parkovne površine načrtovana gradnja enostanovanjske stavbe, parkovna površina pa ni več načrtovana. S temi
SD OLN se ukine dostopna pot do parkovne površine in poti,
ki so vodile od poti vzdolž Suhodolnice do parka, čemur se
prilagodi zasaditev južnega odseka zelena pasu ob poti vzdolž
Suhodolnice; nasip z zidom pa se podaljša vse do zelenega
pasu ob poti vzdolž Suhodolnice.«
2. člen
V poglavju III. Območje sprememb in dopolnitev se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Območje SD OLN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč
z naslednjimi parcelnimi številkami vse k.o. Slovenj Gradec
(850): 251/11, 254/1, 261, 262, 289/4, 289/5, 289/9, 1008/34,
1057. Veljavni prostorski akt območje deli na 6 prostorskih enot.
SD OLN so načrtovane predvsem v prostorski enoti območje 5,
v manjši meri pa tudi v prostorski enoti območje 6.
Območje sprememb in dopolnitev OLN se v fazi izdelave
lahko spremeni.«
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne
veljati z dnem objave.
Št. 350-0003/2017
Slovenj Gradec, dne 5. julija 2017
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1985.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.2)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – u.p.b.), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 14/15, 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 27. redni seji
dne 28. 6. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.2)
1. S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na
zemljiščih s parc. št. 328/6, k.o. 857 – Veluna (ID 6704805) in
parc. št. 328/5, k.o. 857 – Veluna (ID 6704807).
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo
imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine
Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0024/2017
zveza spis št. 478-80/2017
Slovenj Gradec, dne 29. junija 2017
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

1986.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.3)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – u.p.b.), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 14/15, 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 27. redni seji
dne 28. 6. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.3)
1. S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1083/21, k.o. 861 – Dobrava pri Šmartnem
(ID 6170092), in parc. št. 1083/22, k.o. 861 – Dobrava pri
Šmartnem (ID 6170093).
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo
imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine
Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0024/2017
zveza spis št. 478-61/2015
Slovenj Gradec, dne 29. junija 2017
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.
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SLOVENSKE KONJICE
1987.

Odlok o prenehanju veljavnosti Tehničnega
popravka Odloka o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta »Obrtna
cona Slovenske Konjice«

Na podlagi 35. 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) in
16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 26. seji dne 29. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Tehničnega popravka
Odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta
»Obrtna cona Slovenske Konjice«
1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Tehnični
popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice« (Uradni list RS, št. 18/11).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0008/2008
Slovenske Konjice, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1988.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Slovenske
Konjice

Na podlagi 74. 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), 29. 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), Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter
na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na 26. seji dne 29. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Slovenske Konjice, ki ga je aprila
2017 izdelalo podjetje ZaVita d.o.o. in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice.
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2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument,
na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč
s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega
prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive
zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene
uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je
možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora
zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
3. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Slovenske Konjice je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Slovenske Konjice;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme
na območju Občine Slovenske Konjice;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in
predvidene komunalne opreme;
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti
komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino
parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti
komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Slovenske Konjice sprejme občinski svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo v Občini Slovenske Konjice:
– ceste (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);
– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– toplovod (oznaka obračunskih območij T);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme
s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah,
ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja stavbnih zemljišč se hrani v prostorih Občine
Slovenske Konjice.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo ali;
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali;
– spreminja njegovo namembnost.
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II. IZRAČUN VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji
formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka:
KP(i) = ((A(p)*C(pi)*D(pi)) + (K*A(t)*C(ti)*D(ti)))
pri čemer je:
– KP(i) … komunalni prispevek za določeno vrsto
komunalne opreme
– A(p) … površina parcele (m2)
– A(t) … neto tlorisna površina objekta (m2)
–K…
faktor dejavnosti
– D(pi) … delež površine parcele pri izračunu
komunalnega prispevka
– D(ti) … delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka
– C(pi) … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju
– C(ti) … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta
z določeno komunalno opremo na
obračunskem območju.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:
KP = ∑KP(i) * i
pri čemer je:
KP(i) … izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto komunalne opreme, na katero se objekt
priključuje
KP … celotni izračunani komunalni prispevek
I…
indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način,
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena,
se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov
občine.
(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s
faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva
kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po
standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2.
6. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan
v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri
kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na
obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta,
če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se
za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna
površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe
tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo,
ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino
objekta oziroma faktor dejavnosti.

Uradni list Republike Slovenije
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto
tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno
površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega
objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek
obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po
naslednji formuli:
KP(i) = (A(tN) – A(tO)) * C(ti) * D(ti) * K
pri čemer je:
– KP(i)
komunalni prispevek za določeno vrsto
komunalne opreme
– A(tO)
neto tlorisna površina obstoječega objekta
(m2)
– A(tN)
neto tlorisna površina novega objekta (m2)
–K
faktor dejavnosti
– D(ti)
delež neto tlorisne površine objekta
pri izračunu komunalnega prispevka
– C(ti)
stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem
območju.
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri
kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na
obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če
se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun
komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le
neto tlorisna površina objekta,
– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo
priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna
površina objekta.
(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo
določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na
parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno
opremo na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste
komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v
preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno
površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem
se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega
prispevka v takem primeru se izvede po naslednjem postopku:
a) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti po
naslednji formuli:
KP(iO) = (A(tN) – A(tO)) * C(ti) * D(ti) * K
pri čemer je:
– KP(iO) komunalni prispevek za določeno vrsto
komunalne opreme, na katero se je objekt
priključeval že v preteklosti
– A(tO) neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
– A(tN) neto tlorisna površina novega objekta (m2)
–K
faktor dejavnosti
– D(ti) delež neto tlorisne površine objekta
pri izračunu komunalnega prispevka
– C(ti) stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju.
b) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se objekt priključuje na novo po naslednji formuli:
KP(iN) = ((A(p)*C(pi)*D(pi)) + (K*A(t)*C(ti)*D(ti)))
pri čemer je:
– KP(iN) komunalni prispevek za določeno vrsto
komunalne opreme, na katero se objekt
priključuje na novo
– A(p) površina parcele (m2)
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– A(t)
–K
– D(pi)

neto tlorisna površina objekta (m2)
faktor dejavnosti
delež površine parcele pri izračunu
komunalnega prispevka
– D(ti) delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
– C(pi) indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju
– C(ti) indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju.
(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja
dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru
se izvede po naslednji formuli:
KP(i) = (K(N)-K(O)) * C(ti)*D(ti)*A(t)
pri čemer je:
– KP(i) komunalni prispevek za določeno vrsto
komunalne opreme
– A(t)
neto tlorisna površina stavbe (m2)
– K(N) faktor dejavnosti novega objekta
– K(O) faktor dejavnosti obstoječega objekta
– D(ti) delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka
– C(ti) stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju.
(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost,
se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se
odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu
upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi
fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za
neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela,
kateremu se namembnost spreminja.
(8) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu
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opremljanja stavbnih zemljišč, se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo.
Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s
podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
(9) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi
za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove
komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že
zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na
podlagi tega odloka po naslednji formuli:
C(piS) = C(piO) * 0,2 + C(piN) oziroma C(tiS) = C(tiO) * 0,2 + C(tiN)
pri čemer je:
– C(piS) skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, na katerem
se na novo ureja komunalna oprema
– C(tiS) skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju,
na katerem se na novo ureja komunalna
oprema
– C(piN) stroški opremljanja kvadratnega metra parcele
z določeno novo komunalno opremo
na obračunskem območju (območje,
ki se opremlja z novo komunalno opremo)
– C(tiN) stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju (območje,
ki se opremlja z novo komunalno opremo)
– C(piO) obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, določeni s tem
odlokom
– C(tiO) obstoječi stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju,
določeni s tem odlokom.
7. člen
(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene
komunalne opreme znašajo:

Vrsta komunalne opreme
Oznaka obračunskega območja
Vrednost [€]
Ceste
OBO_C_1
23.104.678,19
Kanalizacijski sistem 1
OBO_K_1
4.547.455,94
Kanalizacijski sistem 2
OBO_K_2
689.162,27
Kanalizacijski sistem 3
OBO_K_3
627.395,04
Kanalizacijski sistem 4
OBO_K_4
489.342,17
Vodovod
OBO_V_1
11.832.865,83
Toplovod Slovenske Konjice
OBO_T_1
447.568,01
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
2.967.754,84
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta opreme
Ceste
Kanalizacijski sistem 1
Kanalizacijski sistem 2
Kanalizacijski sistem 3
Kanalizacijski sistem 4
Vodovod
Toplovod Slovenske Konjice
Javne površine in parkirišča

Oznaka obračunskega
območja
OBO_C_1
OBO_K_1
OBO_K_2
OBO_K_3
OBO_K_4
OBO_V_1
OBO_T_1
OBO_JP_1

Površine parcel
[m2]
7.348.971,75
2.598.657,30
396.287,74
290.084,07
292.365,72
6.848.518,17
307.180,01
7.348.971,75

Vrednost [€]
23.104.678,19
4.547.455,94
689.162,27
627.395,04
489.342,17
11.832.865,83
447.568,01
2.967.754,84

Cena na enoto
[€/m2]
3,144
1,750
1,739
2,163
1,674
1,728
1,457
0,404
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(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta opreme

Oznaka obračunskega
območja

Neto tlorisne površine
objektov [m2]

Vrednost [€]

Cena ne enoto
[€/m2]

Ceste

OBO_C_1

1.846.441,13

23.104.678,19

12,513

Kanalizacijski sistem 1

OBO_K_1

725.441,01

4.547.455,94

6,269

Kanalizacijski sistem 2

OBO_K_2

70.920,24

689.162,27

9,717

Kanalizacijski sistem 3

OBO_K_3

64.912,72

627.395,04

9,665

Kanalizacijski sistem 4

OBO_K_4

54.118,20

489.342,17

9,042

Vodovod

OBO_V_1

1.545.068,01

11.832.865,83

7,658

Toplovod Slovenske Konjice

OBO_T_1

138.917,80

447.568,01

3,222

Javne površine in parkirišča

OBO_JP_1

1.846.441,13

2.967.754,84

1,607

8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega
odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
9. člen
Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izračunu komunalnega prispevka in deležem neto tlorisne površine
stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi:Dti =
0,3:0,7. Tako je delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,3, delež neto tlorisne površine objekta
pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,7.
10. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev,
ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor
dejavnosti po tem odloku je:
Klas. št. Klasifikacija

Faktor K

111

Enostanovanjske stavbe

1,0

1121

Dvostanovanjske stavbe

1,1

1122

Tri- in večstanovanjske stavbe

1,1

1130

Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine

0,7

121

Gostinske stavbe

1,2

122

Poslovne in upravne stavbe

1,2

123

Trgovske stavbe in stavbe za storitvene
dejavnosti

1,2

12303

Bencinski servisi

1,3

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje
komunikacij

1,3

125

Industrijske stavbe in skladišča

0,8

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

0,7

1265

Stavbe za šport

0,7

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,7

12712

Stavbe za rejo živali

0,7

12714

Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

0,7

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,7

2411

Športna igrišča

0,7

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti
za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji
tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz
zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo

in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta
ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor
dejavnosti po tem odloku 1.
11. člen
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti
na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne
obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture,
ki je na območju ni.
(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega
odstavka tega člena velja le za individualno infrastrukturo, ki se
nanaša na vodovod in kanalizacijo, ne pa za javno infrastrukturo oziroma infrastrukturo, ki je opredeljena kot grajeno javno
dobro in ki se nanaša na ceste, površine za ravnanje z odpadki
in javne površine.
III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca ali;
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani upravne enote v
zavezančevem imenu;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno površino in
ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka
prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O
izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev
po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje
alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil
njegovo namembnost.
(6) Zoper odločbo iz prve alineje tretjega odstavka je
dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve. O pritožbi
odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva
prejema pritožbe.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
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13. člen
(1) Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Slovenske Konjice.
(2) Občina Slovenske Konjice lahko sredstva zbrana po tem
odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v
skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku, lahko pa se z Občino Slovenske Konjice dogovori tudi
o plačilu komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Občino Slovenske Konjice sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega
prispevka.
(2) Odmerjeni komunalni prispevek se lahko plača v največ 12-ih zaporednih mesečnih obrokih, vendar višina posameznega obroka ne sme biti nižja od 200 €.
(3) Kolikor zavezanec zamudi s plačilom dveh zaporednih
obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg, ki se izterja
preko e-izvršbe, oziroma se takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.
(4) V primeru plačila na obroke, zavezanec plačilo dolga
zavaruje z zastavo nepremičnine ali z zavarovanjem pri zavarovalnici. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni
stroški ipd.) bremenijo zavezanca.
(5) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa ne
vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ali mu to ni
izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila
komunalnega prispevka v višini nerevaloriziranega zneska.
15. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo
posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil
o plačilu in za tako ugotovljene amortizirane prispevke zniža
plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
16. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o
opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka
tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek
Občini Slovenske Konjice za izvedbo komunalne opreme, ki jo
je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno
opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere
investitor je.
17. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku
30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
18. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu
s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor
je občina ali država oziroma pravna oseba v lasti občine ali
države.

Št.

38 / 14. 7. 2017 /

Stran

5565

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 104/13).
(2) Postopki za odmero komunalnega prispevka začeti
pred uveljavitvijo tega odloka se končajo po do sedaj veljavnih
predpisih samo v kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši.
V nasprotnem primeru se uporabljajo določbe tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2017(134)
Slovenske Konjice, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1989.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o predkupni pravici Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici na 20. redni seji dne 28. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o predkupni pravici Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici
1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 9/06, 6/11, 48/11, 62/11, 51/12, 5/13,
22/17), se v 2. členu spremeni šesta alineja, tako da se glasi:
»– zemljišča parc. št. 172/4, 172/6, 173/1 in 174, k.o. Terbegovci;«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0021/2017-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 28. junija 2017
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
1990.

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.),
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101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03,
106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji na 16. redni seji občinskega sveta dne 28. 6. 2017
sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2016.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je
podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovim spremembam tekom leta 2016 ter njihovi
realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
2016 v splošnem delu izkazuje:

Konto

Splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016

Realizacija
2016 (v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

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

4.663.217

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.230.532

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.546.298

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.130.461

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

277.390

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

136.035

706

DRUGI DAVKI

70

71

2.412

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

684.234

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

549.865

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.156

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

9.900

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

1.696
119.617

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

41.611

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

38.845

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

73

0
2.766

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

391.073

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

386.119

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

78
787

4.954

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)

0

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.562.679

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.512.636

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

REZERVE

41

Št.

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

410

SUBVENCIJE

228.272
32.431
1.134.511
76.892
40.531
1.913.447
10.984

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

113.747

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

486.438

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.023.703

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.023.703

420
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

1.302.278

112.893

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI

74.403

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

38.489

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

100.537

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV.

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

V.

127
0
0
127

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

0

440

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE
V SVOJI LASTI
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0
127

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

121.743
121.743

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

0

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

0

5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

5004

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550

121.743
0
206.436

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

206.436

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

206.436

5502

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

0

5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

0

5504

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

0
15.971
–84.693
–100.537
103.932
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

166.699

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

156.670

741

PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU

10.029

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)

0

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.407.961

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.681.649

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

ODLOK
o rebalansu proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) se spremeni tako, da se
glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

43.450

409

REZERVE

56.300

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

127.708

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

497.633

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.575.247

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

1.575.247

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

75.000

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

74.023

Št. 400-002/2017
Šmartno pri Litiji, dne 28. junija 2017
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

1991.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. in 40. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.),
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03
in 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 16. redni
seji občinskega sveta dne 28. 6. 2017 sprejel

Splošni del proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2017

Konto
A.

Rebalans
2017
(v EUR)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

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

5.334.768

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.871.329

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

3.899.537

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.445.537

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

365.000
89.000

706

DRUGI DAVKI

71

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

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

178.962

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

296.740

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

II.

III.

0
971.792
773.231

B.

0

283.016
42.562
1.256.322

2.002.041
21.000
1.355.700

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

149.023

–73.193

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (75)

150

75

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

150

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

14.000

127.152

169.588

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

3.100

2.500

0

150

Uradni list Republike Slovenije
V.

Št.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

0

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

0

440

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN NALOŽB

0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443

POVEČANJE NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

0

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

150

44

VI.

C.

ZADOLŽEVANJE (500)

166.221

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

166.221
212.825

55

ODPLAČILA DOLGA (550)

212.825

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

212.825

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–119.647

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–46.604

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

73.193

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

5569

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 400-013/2016
Šmartno pri Litiji, dne 28. junija 2017
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

166.221

50

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

Stran

drugega odstavka 56. člena ZIPRS1718 se ta zadolžitev ne
všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega
odstavka 10.b člena ZFO-1, prav tako pa za takšno zadolžitev
občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za
finance, iz šestega odstavka 10.a člena ZFO-1.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina
Šmartno pri Litiji, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine
glavnic 30.000 eurov.«

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)

38 / 14. 7. 2017 /

119.903

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri
Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) se spremeni tako, da se
glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do
višine 166.221 eurov.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
(ZIPRS1718; Uradni list RS, št. 80/16) se občinam sredstva v
višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki
odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Občina Šmartno pri Litiji lahko na podlagi zgoraj navedenega za
izvrševanje proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017
(investicije, predvidene v proračunu) najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 139.221 eurov. Na podlagi

1992.

Odlok o spremembi meje območij naselij Dvor
in Mala Kostrevnica

Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US), 12. člena
Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju
naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03,
34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na
16. redni seji dne 28. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi meje območij naselij Dvor
in Mala Kostrevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Dvor in
Mala Kostrevnica v Občini Šmartno pri Litiji.
2. člen
Meja med naseljema Dvor in Mala Kostrevnica se spremeni tako, da se območje v obsegu zemljišča na parc. št. 2023,
2018/2 in 2018/3, vse k.o. 1846 Liberga, izvzame iz naselja
Dvor in priključi naselju Mala Kostrevnica.
3. člen
Grafični prikaz nove meje je razviden iz elaborata »Sprememba meje med naseljema Dvor in Mala Kostrevnica« in je
sestavni del tega odloka.
4. člen
Geodetska uprava v registru prostorskih enot evidentira
spremembo podatkov o območju naselij.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 021-1/2009-42
Šmartno pri Litiji, dne 28. junija 2017
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Jože Cestnik

1952/4

zemljiško katastrski prikaz k.o. 1847 Šmartno
(vir: GURS, CBZK, februar 2017)

zemljiško katastrski prikaz k.o. 1846 Liberga
(vir: GURS, CBZK, februar 2017)

predlagana NOVA meja med naseljema Dvor in Mala Kostrevnica
(vir: GURS, RPE, februar 2017)

obstoječa meja med naseljema Dvor in Mala Kostrevnica
(vir: GURS, RPE, februar 2017)

2021

2022

215/1

2021

2021

2020

2019

2019

1051

2018/1

2018/2

2018/3

2017

2016

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
K.O. 1846 Liberga
naselje Dvor - MID10108446

2023

214/2

2072

1062

220/2

220/1

219/1

219/2

214/3

214/4

M 1:1000, © GEOS 8

221

106
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LEGENDA

217

216

215/2

215/3

199/8

199/6

Št.

199/4

199/7

199/6
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OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
K.O. 1847 Šmartno
naselje Mala Kostrevnica - MID 10109027

SPREMEMBA MEJE MED NASELJEMA DVOR IN MALA KOSTREVNICA
199/5

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
TOLMIN
1993.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Tolmin – SD OPN 1

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/16 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 13/09, 17/11, 106/15) župan Občine Tolmin sprejema

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Tolmin – SD OPN 1
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 1
Občinski prostorski načrt Občine Tolmin (v nadaljevanju
OPN) je bil sprejet na 19. redni seji Občinskega sveta Občine
Tolmin dne 25. 9. 2012 in je začel veljati 30. 10. 2012. Objavljen
je bil v Uradnem listu RS, št. 78/12.
Od začetka veljavnosti OPN je bila na podlagi sodbe
(72/14 – UPRS sodba III) sprejeta obvezna razlaga OPN (37/15
– obv. razlaga).
Sprejet in objavljen je bil Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Industrijska cona Čiginj (ČG 05) (Uradni
list RS, št. 22/16), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu stanovanjska zazidava Modrej (MD 04) (Uradni list RS,
št. 58/15), v pripravi je občinski podrobni prostorski načrt stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01).
Veljati je začela Uredba o državnem prostorskem načrtu
za obvoznico Tolmin (Uradni list RS, št. 44/13).
V obdobju od uveljavitve OPN so nastale spremembe v
geodetskih podlagah za prikaz OPN.
Pri uporabi OPN kot podlagi za izdajo gradbenih dovoljenj
in izvedbo drugih posegov v prostor so bile ugotovljene posamezne napake, pomanjkljivosti, nejasnosti in neusklajenost v
besedilnem delu oziroma med besedilnim in grafičnim delom
OPN.
Od uveljavitve OPN so se spremenili predpisi in vsebine
podlag, ki vplivajo na vsebino OPN in prikaz stanja prostora
(PSP).
Občina je od obdobja priprave OPN, ko pobud ni bilo več
možno vključevati v postopek do zaključka sprejemanja pobud
na podlagi javnega poziva v letu 2014, prejela večje število
predlogov za spremembe in dopolnitve prostorskega akta.
Pobude, ki se pretežno nanašajo na spremembe namenske
rabe zemljišč in določil izvedbenega dela OPN se v postopku
priprave SD OPN 1 obravnavajo skladno z zakonom.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka
priprave SD OPN 1
SD OPN 1 se nanašajo na celotno območje Občine Tolmin.
Predmet SD OPN 1 so predvsem sledeče vsebine:
a) spremembe osnovne in podrobnejše namenske rabe
prostora na podlagi razvojnih potreb občine ter prejetih in predhodno vrednotenih pobud;
b) spremembe splošnih, podrobnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi razvojnih potreb občine, predlogov strokovnih služb, načrtovalcev ter
prejetih pobud;
c) spremembe vsebine OPN na podlagi ugotovljene neustreznosti ob uporabi akta;
d) spremembe, ki se nanašajo na meje, obseg in posebna
določila za posamezne enote urejanja prostora (EUP);
e) spremembe in dopolnitve določil OPN, ki so se z uporabo izkazala kot nejasna oziroma dvoumna, uskladitve med
besedilnim in grafičnim delom akta ter uskladitve znotraj teh
vsebin;

Št.
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f) uskladitev grafičnega dela OPN z novimi geodetskimi
podlagami;
g) uskladitev vsebine OPN s predpisi, ki so bili sprejeti po
uveljavitvi prostorskega akta;
h) vključevanje vsebin strokovnih podlag izdelanih po
uveljavitvi OPN oziroma v okviru priprave SD OPN 1;
i) morebitne druge spremembe, ki se bodo v postopku
priprave izkazale kot potrebne in smiselne.
Po potrebi se spremeni in dopolni strateški del OPN in
priloge.
Razvojne potrebe in pobude občanov se strokovno ovrednoti v skladu s 6. točko 47. člena ZPNačrt. Pobude, ki izpolnjujejo pogoje bodo uvrščene v postopek priprave prostorskega
akta.
Priprava SD OPN 1 bo potekala po rednem postopku, ki
je z zakonom predpisan za pripravo OPN.
3. Način pridobivanja strokovnih rešitev
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN se upošteva
prikaz stanja prostora (PSP), splošne smernice NUP in njihove
razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine, usmeritve iz
nadrejenih aktov, strokovne podlage (SP), izdelane v okviru
priprave OPN in SD OPN 1.
Ob ugotovitvi, da podano pobudo oziroma predlog zaradi nezadostnih podatkov ni možno zadovoljivo obravnavati
in ovrednotiti je predlagatelj dolžan na zahtevo pripravljavca
predlog dopolniti s strokovno podlago. Dopolnitev pobude, ki
izkazuje skladnost z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt služi
izdelovalcu kot podlaga za izdelavo osnutka prostorskega akta.
Pobuda dopolnjena s strokovno podlago ni zagotovilo za
vključitev le-te v prostorski akt.
4. Rok za pripravo SD OPN 1 oziroma njegovih posameznih faz
Priprava SD OPN 1 je predvidena v skladu s spodaj navedenimi roki:
Faza

Rok

Objava sklepa o začetku pripra- julij 2017
ve sprememb in dopolnitev OPN
Priprava osnutka prostorskega
akta, objava na spletu, vloga
NUP za prva mnenja, vloga za
odločitev o obveznosti izvedbe
postopka celovite presoje vplivov
na okolje (CPVO)

45 dni od objave sklepa,
prejema vseh pobud, SP
in podpisa pogodbe z izdelovalcem sprememb in
dopolnitev OPN

Pridobitev prvih mnenj nosilcev 30 dni
urejanja prostora in odločitve o
obveznosti izvedbe CPVO
Priprava dopolnjenega osnutka 30 dni po pridobitvi prvih
SD OPN 1, vloga za objavo do- mnenj in priprave morebipolnjenega osnutka SD OPN 1 tnih strokovnih podlag
Javno naznanilo o javni razgrnitvi 7 dni
dopolnjenega osnutka SD OPN 1
z javno razpravo
Zaključek javne razgrnitve SD 30 dni
OPN 1
Priprava stališč do pripomb in 15 dni po zaključku javne
predlogov javnosti
razgrnitve
Priprava predloga prostorskega 15 dni po sprejemu sklepa
akta, vloga za pridobitev drugega o stališčih do pripomb
mnenja NUP, vloga za odločitev in predlogov
o sprejemljivosti vplivov izvedbe
SD OPN 1 na okolje
Pridobivanje drugih mnenj nosil- 30 dni
cev urejanja prostora in odločitve o sprejemljivosti izvedbe SD
OPN 1 na okolje

Stran
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Faza

Uradni list Republike Slovenije
Rok

Usklajevanje mnenj in priprava 30 dni po pridobitvi vseh
končnega predloga SD OPN 1, drugih mnenj
sprejemanje odloka na seji občinskega sveta
Izdelava končnega dokumenta

10 dni po objavi Odloka
v Uradnem listu RS

Predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se
roki ustrezno dopolnijo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku
priprave SD OPN 1:
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za
področje razvoja poselitve);
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
(za področje kmetijstva);
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva);
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin (za področje gozdarstva);
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja
z vodami);
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica;
7. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave);
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (za področje ohranjanja narave);
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne
dediščine);
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa);
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa);
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno
mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti);
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva);
15. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike);
16. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite
in reševanja);
17. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe);
18. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in
žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (za
področje vojnih in prikritih grobišč);
19. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih
rezerv);

20. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravstva);
21. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b,
p.p. 3720, 1001 Ljubljana (za področje prenosa zemeljskega
plina);
22. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana
(za področje prenosa in distribucije električne energije);
23. Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin
(za področje lokalne GJI);
24. Telekom Slovenije, Sektor za dostopov na omrežja,
Center za dostopov na omrežja Koper-Nova Gorica, Cesta
25. junija 1, 5000 Nova Gorica (za področje telekomunikacij);
25. Elektro Primorska d.d., DE Tolmin, Poljubinj 100,
5220 Tolmin (za področje oskrbe z električno energijo);
26. Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
(za področje občinskih cest).
V postopek priprave SD OPN se vključi Ministrstvo za
okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki
odloči o obveznosti izvedbe CPVO, poda mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (OP) in odloči o sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN ugotovi,
da je potrebno sodelovanje drugih nosilcev urejanja prostora
ali drugih udeležencev, ki niso navedeni oziroma se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno
področje se jih vključi med postopkom priprave prostorskega
akta.
6. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Tolmin, veljati pa začne z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0014/2014
Tolmin, dne 5. julija 2017
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

TRŽIČ
1994.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Tržič

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 18. člena Statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet
Občine Tržič na 24. redni seji dne 22. 6. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Tržič
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09 in
53/13 – v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V 6. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti
(JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) spremeni naslednje
vrstice pod zaporednimi številkami in navedba skupne dolžine
javnih poti:

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.
60
60.2

Cesta
928750

Odsek

Začetek
odseka

928752

JP 928-751

Št.

Potek
Predilniška cesta
Predilniška cesta (JP 751) – BPT

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tržič znaša
68.338 m (68,338 km).
3. člen
Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka,
se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.
4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo,
št. 37162-3/2017-119 (507) z dne 19. 6. 2017.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2017(204)
Tržič, dne 22. junija 2017
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

ŽALEC
1995.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Arnovski gozd

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski
svet Občine Žalec na 19. redni seji dne 29. junija 2017 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu (OPPN)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Arnovski gozd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim
načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr,
92/13 – obv. razl.) sprejme občinski podrobni prostorski načrt
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Spremeni in dopolni se:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),

Konec
odseka
BPT
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Dolžina
[m]
798
466

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]
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Namen
uporabe
V
V

– Odlok o OPPN, Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09).
(3) OPPN je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora
iz Celja pod št. proj. 322/16 ter vsebuje tekstualni in grafični del
z naslednjo vsebino:
– Tekstualni del
– Odlok
– Priloga I do VII
– Grafični del
1.0 Izrez iz zazidalnega načrta Arnovski
gozd
M 1:1000
2.0 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
M 1:5000
3.0 Situacija obstoječega stanja z mejo
M 1:1000
4.0 Ureditvena situacija
M 1:1000
5.0 Geodetsko kotirana situacija
M 1:1000
6.0 Situacija komunalnih in energetskih
vodov
M 1:1000
II. OBMOČJE OPPN
2. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN je pretežno izgrajeno ter vključuje
kareje, stavbe A1-5, A1-6, A1-7, A1-8 in A1-9.
(2) Ureditveno območje OPPN vključuje zemljišča parc.
št. 1455/229, 1455/230, 1455/231, 1455/232, 1455/233,
1455/223, 1455/224, 1455/234, 1455/239, 1455/256, 1455/237,
1455/238, 1455/227, 1455/228, 1455/226 vse k.o. Levec.
(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede
na grafični prikaz, velja grafični prikaz.
(4) Ureditveno območje meri 3,23 ha.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
V 4. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo,
ki se glasi:
»Predvidi se povezava kareja A1-9 in A1-6 za gradnjo
prizidka – nadstrešnice in povezovalnega hodnika v nadstropju
med stavbo A1-9 in A1-6.«
4. člen
V 4. členu se v četrtem odstavku, zadnji stavek nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi: »Osrednji del območja v smeri
vzhod zahod se nameni parkirnim površinam z opredeljenimi
gradbenimi parcelami k pripadajočim objektom kareja.«
5. člen
V 5. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo,
ki se glasi:
»Predvidi se povezava kareja A1-9 in A1-6 za gradnjo prizidka – nadstrešnice in povezovalnega hodnika v nadstropju s pogoji:
– Nadstrešnica
– Tlorisne dimenzije: cca 20.00 m x 20.00 m + 37.55 m
x 4.65 m (zahodni del).
– Etažnost: nadstrešnica ne sme presegati višine
objekta A1-6.
– Načrtuje se v enem razponu brez vmesnih podpor.
– Minimalni svetli profil med koto ceste in spodnjim
robom stavbe nadstrešnice je minimalno 4,50 m.
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– Povezovalni most
– Tlorisne dimenzije: cca 3,70 m x 20,00 m.
– Etažnost: povezovalni most ne sme presegati višine
objekta A1-6
– Minimalni svetli profil med koto ceste in spodnjim
robom stavbe je minimalno 4,50 m.«
6. člen
V 7. členu se v drugi alineji, prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
– »spremeni se status cest naslednjim kategoriziranim
cestam: JP 993066 (del ceste K), JP 993064 (cesta in parkirišče severno od kareja A1-5, A1-6) ter JP 993065 (cesta in
parkirišče severno od kareja A1-7, A1-8), izvedeta se nova
cestna priključka iz ceste C na posamezno gradbeno parcelo
parkirišča, obstoječa cestna priključka iz ceste G se ukineta.«
7. člen
V 7. členu se besedilo pete alineje, prvega odstavka zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
– »(5) izgradnja parkirišč, predvidi se preureditev obstoječih parkirišč v dvostransko (134 parkirnih mest) z opredeljenimi
gradbenimi parcelami, preureditve parkirišč se izvajajo sočasno
za kareje A1-5 in A1-6, ter za kareje A1-7 in A1-8«
8. člen
V 26. členu se na koncu prvega odstavka doda nova
alineja, ki se glasi:
– »pred spremembo statusa in kategorizacije občinskih
cest in spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih javnih
cest morajo biti predhodno izpolnjeni pogoji, ki jih opredeli s
pogodbo občinska služba ob zagotavljanju vseh pridobljenih
pravic iz upravnih dovoljenj pravnim subjektom na predmetnem
območju v smislu zagotavljanja dovoza in dostopa ter upravljavcem gospodarske javne infrastrukture.«
IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
(seznanitev javnosti)
Dokumentacija 1. člena odloka je stalno na vpogled na
Občini Žalec, Uradu za prostor in gospodarstvo in pri Upravni
enoti Žalec.
10. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot
v Občini Žalec
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot v Občini Žalec (Uradni
list RS, št. 94/09) se drugi stavek 3. člena spremeni tako, da
se glasi: »V volilni enoti se voli 27 članov Občinskega sveta
Občine Žalec«.
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem
objave razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev
županov za naslednje mandatno obdobje.
Št. 006-07-0001/2017
Žalec, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1997.

Na podlagi 20. člena Statuta Obče Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 19. redni
seji dne 29. junija 2017 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih projektov v Občini Žalec
1. člen
V prvem odstavku 5. člena Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih projektov v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 125/04)
se v točki e) črta besedilo: »b)«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-04-0004/2017
Žalec, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Št. 350-03-0003/2016
Žalec, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1998.
1996.

Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih
enot v Občini Žalec

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno
prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07 in
Uradni list RS, št. 45/08 in 83/12) ter 20. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 19. redni seji dne 29. junija 2017 sprejel

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini
Žalec

Sklep o ukinitvi javnega dobra in podelitvi
statusa javnega dobra

Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 –
ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04, 62/04 – odl. US, 14/05, 92/05
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl.
US, 19/15) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne
29. junija 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa
javnega dobra
I.
Ukine se javno dobro parc. št. 174/34 k. o. Gotovlje,
parc. št. 181/8 k. o. Gotovlje, parc. št. 183/8 k. o. Gotovlje,
parc. št. 428/7 k. o. Šempeter, parc. št. 1126/4 k. o. Šempeter
in parc. št. 1126/6 k. o. Šempeter.
II.
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 174/34 k. o. Gotovlje,
parc. št. 181/8 k. o. Gotovlje, parc. št. 183/8 k. o. Gotovlje,
parc. št. 428/7 k.o. Šempeter, parc. št. 1126/4 k. o. Šempeter
in parc. št. 1126/6 k. o. Šempeter vknjiži lastninska pravica za
imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična
številka: 5881544, do celote.
III.
Zemljiščem parc. št. 1920/2 k.o. Zabukovica in
parc. št. 1920/4 k.o. Zabukovica se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – parkirišče, pločnik, zelenica.
IV.
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1920/2 k. o. Zabukovica in
parc. št. 1920/4 k. o. Zabukovica zaznamuje status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena – parkirišče, pločnik, zelenica.
V.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 460-00-0007/2017
Žalec, dne 29. junija 2017
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
1999.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Miren - Kostanjevica

Na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU
L 352, 24. 12. 2013), 5. člena Zakona o spremljanju državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 17. člena Statuta Občine
Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 28. redni seji dne
21. 6. 2017 sprejel
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vica (Uradni list RS, št. 43/16) se v 3. členu za zadnjo točko
doda naslednje besedilo:
»j) Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje
in sofinanciranje programov v občini, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene
konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 107. člen Pogodbe
o delovanju Evropske unije (Uradni list EU C 202, 7. 6. 2016).
k) Pomoči po pravilu de minimis so pomoči, ki zaradi
svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013; v nadaljevanju:
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
l) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
1. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
2. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
3. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
4. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk 1 do 4 tega
odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo
za enotno podjetje.«
2. člen
Na koncu prvega odstavka 18. člena se doda nov stavek,
ki se glasi: »Z odločbo se odloči tudi o morebitnih oprostitvah
in olajšavah plačila komunalnega prispevka.«
3. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedo »se« doda
besedilo »na zahtevo zavezanca za plačilo lahko«.

členi:

4. člen
Za 23. členom se doda novo poglavje s pripadajočimi

»VI. DRŽAVNE POMOČI
24. člen
(državna pomoč)
(1) Oprostitev plačila komunalnega prispevka na podlagi
drugega odstavka 23. člena tega odloka se odobri, v kolikor so
izpolnjeni pogoji iz Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013).
(2) Državna pomoč se bo obravnavala v skladu z zakoni
in drugimi predpisi, ki veljajo na področju državnih pomoči.
25. člen
(vsebina in namen državne pomoči)

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Miren - Kostanjevica

Sredstva po tem odloku se dodelijo za pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Namen
pomoči je spodbujanje gospodarske dejavnosti v Občini Miren
- Kostanjevica.

1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanje-

(pogoji in omejitve pomoči de minimis)

26. člen
(1) Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev:
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– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(5) Do pomoči niso upravičena mikro, majhna in srednje
velika enotna podjetja, ki:
– so po veljavni zakonodaji v postopku zaradi insolventnosti ali v postopku prisilnega prenehanja,
– so kapitalsko neustrezna,
– so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v postopku zaradi insolventnosti ali v
postopku prisilnega prenehanja,
– nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z
notranjim trgom,
– redno ne izplačujejo plač,
– redno ne plačujejo socialnih prispevkov,
– so davčni dolžniki.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
27. člen
(kumulacija)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo
de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do
zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
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ustrezne zgornje meje, navedene v šestem odstavku 26. člena
tega odloka.
28. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Občina Miren - Kostanjevica bo od prejemnika pomoči
pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo:
– o izpolnjevanju pogojev iz 26. člena tega odloka,
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje
prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih
dveh in tekočem proračunskem letu,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste
upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– o tem, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve
podjetja,
– o seznamu podjetij, s katerimi je povezan, tako da se
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z
njim povezana podjetja.
(2) V primeru kršitev določb prejšnjega odstavka in drugih
nepravilnosti se oprostitev plačila komunalnega prispevka ne
odobri oziroma se odmeri v skladu z določbami tega odloka.
(3) V kolikor prejemnik pomoči projekta ne izvede, ni
upravičen do oprostitve komunalnega prispevka po tem odloku.
(4) Občina Miren - Kostanjevica bo prejemnika pomoči
pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 in o znesku de
minimis pomoči.
(5) Prejemnik pomoči mora hraniti vso dokumentacijo, ki
je bila podlaga za odobritev pomoči po tem odloku, 10 let od
datuma prejema pomoči.
(6) Občina Miren - Kostanjevica bo hranila evidence o
individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve
pomoči.«
Dosedanje VI. poglavje postane VII. poglavje, dosedanji
24., 25. in 26. člen se ustrezno preštevilčijo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
veljavnostjo sprememb in dopolnitev tega odloka, se končajo
po do tedaj veljavnih predpisih.
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016-9
Miren, dne 21. junija 2017
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.
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Stran

5577

VSEBINA
1939.

1940.
1941.

1942.

1943.
1944.
1945.
1946.

1947.

1948.
1949.
1950.

1951.

DRŽAVNI ZBOR

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega
zbora (PoDZ-1E)

1959.
5419

VLADA

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 v letu 2018
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva 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
Odlok o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu

1961.
5422
1962.
1963.
5445

1964.

5456

1965.

MINISTRSTVA

Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano
med delom
Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami
Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

5461
5462
5462
5462

USTAVNO SODIŠČE

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2017 do 20. 12. 2017

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni
pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev
v finančnem sektorju
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2017

5469

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Razlagi določb Kolektivne pogodbe komunalnih
dejavnosti

1953.

1954.
1955.
1956.

1957.

1958.

1967.

Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini
Gornji Petrovci

1968.

Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah
Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Ajdovščina
Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka
za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine
Ajdovščina
Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2018
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Ajdovščina
Sklep o odstopu namestnika člana OVK in imenovanje novega namestnika člana

5503

5506

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za del ureditvenega območja za poselitev,
ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7,
459/19, 467/7, vse k.o. Semedela)

1972.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje

1973.

Dopolnitev Sklepa o pripravi (2) drugih sprememb
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci

5510

5510

CELJE

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center

5510

5529

5531

5532

5538

KRŠKO

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2017

5539

LENDAVA

1976.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 3 Loški Potok)

1999.

5528

KRIŽEVCI

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lendava

BOVEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec

5527

KRANJ

1975.
5509

5524

KOZJE

Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni
rabi

5507

5523

KOPER

1971.

1974.

5522

KANAL

1970.

AJDOVŠČINA

5521

KAMNIK

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2017

5501

5520
5521
5521

GORNJI PETROVCI

1969.

5501

5519

ČRNOMELJ

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za
leto 2017

5501

5515

ČRENŠOVCI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci

1966.

5467

OBČINE
1952.

1960.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA
CELJE, finančno - računovodske in svetovalne
storitve za zavode
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo
naselje – območje DN 10
Odlok spremembi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju
Sklep o ugotovitvi javne koristi na nepremičninah
Sklep št. 3/17 o ukinitvi statusa javnega dobra

5541

LOŠKI POTOK

5542

MIREN - KOSTANJEVICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren
- Kostanjevica

5575

Stran

1977.
1978.

1979.
1980.
1981.
1982.

1983.
1984.

1985.
1986.
1987.
1988.

5578 /
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PIRAN

1992.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
OPPN Marička
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN Marička (uradno prečiščeno
besedilo)

5543

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4
Krožišče – Latkova vas
Sklep o ukinitvi javnega dobra

1993.

5547

PREBOLD

5555
5556

5556
5557

SLOVENJ GRADEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto
2017
Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj
Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.2)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.3)

1990.

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2017

TRŽIČ

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Arnovski gozd
Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot
v Občini Žalec
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih projektov v Občini Žalec
Sklep o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa
javnega dobra

1997.

5571

5572

ŽALEC

5573
5574
5574
5574

5557
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5559
5560
5560

5561
5561

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Tolmin – SD OPN 1

1995.
1996.

5569

TOLMIN

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič

1998.

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o prenehanju veljavnosti Tehničnega popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice«
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Slovenske Konjice

Odlok o spremembi meje območij naselij Dvor in
Mala Kostrevnica

1994.

ROGAŠOVCI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo
Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

1989.

1991.
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5565

ŠMARTNO PRI LITIJI

5565
5568

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 38/17
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Drugo preklicujejo

1785
1815
1817
1819
1820
1821
1822
1823
1823
1823
1823
1825
1827
1828
1828
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