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Uredba o sevalnih dejavnostih

Na podlagi osmega in desetega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 18. člena, četrtega odstavka 21. člena, sedmega odstavka 33. člena, drugega odstavka 85. člena, tretjega
odstavka 138. člena in drugega odstavka 144. člena Zakona o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list
RS, št. 76/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o sevalnih dejavnostih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja:
– vire ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: viri
sevanja), za katere ni treba priglasiti namere o njihovi uporabi,
ter s temi viri sevanja povezane majhne količine radioaktivnih
snovi ali nizke specifične aktivnosti, s katerimi niso presežene
ravni izvzetja, in način ravnanja z viri sevanja, ki so izvzeti iz
nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji
in jedrsko varnost;
– sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti;
– merila za razvrščanje posameznih del v okviru izvajanja
sevalnih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo odprti viri sevanja;
– merila za določitev visokoaktivnih in nevarnih virov
sevanja;
– merila sprejemljivosti za uporabo predmetov splošne
rabe;
– ravni opustitve in merila za opustitev nadzora, na podlagi katerih se lahko opusti nadzor nad radioaktivnimi snovmi;
– merila in pogoje za razvrstitev dejavnosti, za katere je
potrebna registracija sevalne dejavnosti;
– sevalne dejavnosti, za izvajanje katerih je treba pridobiti
dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti;
– vrste virov sevanja, ki jih je treba pred uporabo le vpisati
v register virov sevanja;
– vrste virov sevanja, za katere je treba pred uporabo
pridobiti dovoljenje za uporabo;
– merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in
manj pomembne sevalne objekte;
– radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega
varovanja;
– merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje
sevalne dejavnosti, registracije sevalne dejavnosti, uporabo
vira sevanja in obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta ter

Leto XXVIII

– posamezne vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora umetnih in naravnih radionuklidov,
vrednosti za visokoaktivne vire, vrednosti za nevarne vire ter
količine jedrskih snovi za prevažanje, ki so določene v prilogi,
ki je sestavni del te uredbe.
(2) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013
o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1),
zadnjič popravljena s Popravkom Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih
standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega
sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom
(UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69).
2. člen
(izrazi)
V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
1. hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in
pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s;
2. pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za
izvajanje sevalne dejavnosti ali registracijo sevalne dejavnosti,
kot določa zakon, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in
jedrsko varnost;
3. radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega sevanja
radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil v človekovo
telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktivnimi lastnostmi
radionuklida kot s fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi elementa ter
njegovo presnovo v telesu ali organu, v katerega se vgradi;
4. specifična aktivnost je aktivnost snovi, deljena z maso
ali prostornino snovi, enota je Bq/kg, Bq/m3 ali Bq/l;
5. nevarni vir sevanja je vir sevanja, ki lahko povzroči
trajne poškodbe oseb, ki bi ravnale z njim ter ob tem ne bi
upoštevale ukrepov varnosti in varovanja. Nevarni vir sevanja
je določen v tabeli 5 priloge te uredbe. Za določitev kategorije
nevarnega vira sevanja se uporablja trenutna aktivnost;
6. zmerne količine materiala so količine materiala, ki so
velikostnega reda ene tone letno za posamezni objekt.
II. PRIGLASITEV NAMERE O IZVAJANJU SEVALNE
DEJAVNOSTI IN POGOJI ZA IZVZETJE
3. člen
(merila za izvzetje radioaktivnih snovi)
Radioaktivna snov se šteje za izvzeto in priglasitev namere zanjo ni potrebna, če sevalna dejavnost vključuje:
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– radioaktivne snovi, katerih celotna aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega ravni izvzetja,
določene v tretjem stolpcu tabele 3 iz priloge te uredbe, ali
– radioaktivne snovi, v katerih specifična aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega specifične
aktivnosti, določene v tabeli 1 iz priloge te uredbe, za naravne
radionuklide pa tiste, ki je določena v tabeli 2 iz priloge te
uredbe.
4. člen
(izvzetje radioaktivnih snovi glede na njihove količine)
(1) Za dejavnosti, ki vključujejo majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, primerljive z vrednostmi
za izvzetje iz tabel 1, 2 ali 3 iz priloge te uredbe, se šteje, da je
dejavnost sama po sebi varna.
(2) V dejavnostih, v katerih so količine radioaktivnih snovi
ali njihova specifična aktivnost nižje od vrednosti za izvzetje iz
tabele 1, 2 in 3 iz priloge te uredbe, se šteje, da je tveganje za
posameznike zaradi izpostavljenosti sevanjem tako majhno, da
ni potrebe po nadzoru pristojnega organa.
(3) V primeru zmernih količin materiala se za namen izvzetja za vrednosti specifičnih aktivnosti namesto vrednosti iz
tabele 1 iz priloge te uredbe uporabljajo vrednosti za specifično
aktivnost iz drugega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.
(4) Vrednosti iz tretjega stolpca iz tabele 3 priloge te
uredbe veljajo za celoten inventar radioaktivnih snovi, ki jih
v katerem koli trenutku poseduje oseba ali podjetje. Pristojni
organ lahko te vrednosti uporablja tudi za manjše enote ali
pakete, na primer za izvzetje prevoza ali skladiščenja izvzetih
predmetov splošne rabe, če so izpolnjena splošna merila za
izvzetje iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji
in jedrsko varnost.
5. člen
(posebni primeri izvzetja radioaktivnih snovi)
(1) Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 3 iz priloge te uredbe
ne vsebujeta, pristojni organ ravni izvzetja za aktivnosti in
specifične aktivnosti določi tako, da za njihove ravni izvzetja
prevzame ravni izvzetja tistih radionuklidov iz tabel 1 in 3 iz
priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem
radionuklidom.
(2) Radionuklidi se po radiotoksičnosti razvrščajo v naslednje skupine:
– prva skupina: raven izvzetja ≤ 104 Bq;
– druga skupina: 104 Bq < raven izvzetja ≤ 105 Bq;
– tretja skupina: 105 Bq < raven izvzetja ≤ 106 Bq;
– četrta skupina: 106 Bq < raven izvzetja ≤ 107 Bq in
– peta skupina: raven izvzetja >107 Bq.
(3) Kadar izvajanje sevalne dejavnosti vključuje materiale
z različnimi umetnimi radionuklidi, je pogoj za izvzetje izpolnjen,
če za radionuklide v radioaktivni snovi velja vsaj eden izmed
naslednjih pogojev:

ali

pri čemer je:
– A(i) aktivnost posameznega radionuklida,
– IVA(i) raven izvzetja za aktivnost posameznega radionuklida,
– KA(i) specifična aktivnost radionuklida in
– IVKA(i) raven izvzetja za specifično aktivnost posameznega radionuklida.
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(4) Kadar ni mogoče drugače, se pogoj iz prejšnjega
odstavka preveri na podlagi najboljših ocen sestave zmesi
radionuklidov.
(5) Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe veljajo posamezno za vsak radionuklid predhodnik.
6. člen
(merila sprejemljivosti za uporabo predmetov splošne rabe)
(1) Pristojni organ mora v postopku izdaje dovoljenja za
uvoz ali proizvodnjo predmetov splošne rabe, katerih predvidena uporaba lahko pomeni novo vrsto sevalne dejavnosti,
preveriti, ali:
– zasnova predmeta splošne rabe upravičuje njegovo
predvideno uporabo;
– zasnova predmeta splošne rabe zagotavlja kar se da
majhno izpostavljenost:
a) pri normalni uporabi,
b) zaradi posledic napačne uporabe in
c) na najnižjo možno raven ob naključni izpostavljenosti;
– je predmet splošne rabe zasnovan tako, da izpolnjuje
merila za izvzetje iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi
sevanji in jedrsko varnost, in aktivnost radionuklida v predmetu
splošne rabe ne presega vrednosti iz tretjega stolpca iz tabele 3
priloge te uredbe;
– je že tipsko odobren in ne zahteva posebnih previdnostnih ukrepov pri končnem odlaganju po prenehanju uporabe;
– je proizvod ustrezno označen in je za potrošnika pripravljena ustrezna dokumentacija z navodili za pravilno uporabo
in odlaganje po uporabi.
(2) V postopku iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ določi tudi pogoje glede tehničnih in fizikalnih značilnosti
predmeta splošne rabe.
(3) Za predmete splošne rabe, ki vsebujejo radionuklid
Th-232, se uporablja vrednost izvzetja 104 Bq.
7. člen
(posebni primeri sprejemljivosti predmetov splošne rabe
na podlagi ocene varstva pred sevanji)
Če v predmetu splošne rabe aktivnost radionuklida presega vrednosti iz tretjega stolpca iz tabele 3 priloge te uredbe, je
proizvodnja ali uvoz takih predmetov upravičena le, če iz ocene
varstva pred sevanji sledi, da posameznik iz prebivalstva med normalno uporabo ne bo prejel doze, večje od reda velikosti 10 μSv
na leto in med izrednim dogodkom večje od 1 mSv na leto, ob
predpostavki, da je verjetnost nesreče manj kot 0,01 na leto. Ocena varstva pred sevanji se izdela v postopku ocene upravičenosti.
8. člen
(uporaba predmetov splošne rabe, ki vsebuje radionuklide
in se že uporabljajo)
Za predmete splošne rabe, ki vsebujejo dodane radionuklide in se že uporabljajo, za njih pa nikoli ni bila narejena
ocena upravičenosti po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, mora pristojni organ presoditi
o upravičenosti njihove nadaljnje uporabe, javnost opozoriti
na morebitna tveganja, objaviti priporočene načine ravnanja s
takšnimi predmeti in prebivalcem, ki jih imajo v lasti, omogočiti
njihovo zbiranje in s tem zagotoviti varno nadaljnje ravnanje s
takimi predmeti.
9. člen
(razredi dela za odprte vire sevanja)
(1) Za namen priglasitve namere in izdaje dovoljenja za
izvajanje sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja
se dela v okviru izvajanja teh sevalnih dejavnosti razvrstijo v tri
razrede, in sicer glede na:
– vrsto radionuklida,
– maksimalno skupno aktivnost, s katero se ravna v katerem koli času, in
– način opravljanja dela z odprtim virom sevanja.
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(2) Posamezno delo v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti
z uporabo odprtega vira sevanja se razvrsti v posamezni razred
na podlagi vrednosti za maksimalno skupno aktivnost, s katero
se ravna v katerem koli času po naslednji tabeli:
Razred dela v okviru izvajanja sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja

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

III

II

I

A ≤ 10-kratna raven izvzetja*

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

A > 10.000-kratna raven izvzetja*

*Aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe

(3) Omejitev maksimalne skupne aktivnosti odprtega vira
sevanja iz tabele za razvrščanje dela v okviru izvajanja sevalnih
dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja iz prejšnjega odstavka je treba glede na način opravljanja dela z odprtim virom
sevanja pomnožiti z naslednjimi faktorji:
– 100-krat za shranjevanje,
– 10-krat za zelo preprosto delo s tekočinami (npr. razredčevanje osnovnih tekočin),
– 1-krat za običajno delo s kemikalijami (npr. standardni
kemijski postopki),
– 0,1-krat za kompleksno delo s tekočinami in delo s
snovmi, pri katerem delci lahko pridejo v zrak in je predpisana
uporaba zaščitnih sredstev.
III. RAZVRSTITEV DEJAVNOSTI IN VIROV SEVANJA
10. člen
(merila in pogoji za razvrstitev dejavnosti,
za katere je potrebna registracija sevalne dejavnosti)
(1) Registracija je potrebna za sevalne dejavnosti, pri
katerih so izpolnjeni naslednji pogoji:
– delavci niso razvrščeni med poklicno izpostavljene delavce,
– celotno tveganje sevalne dejavnosti je majhno glede
na merila v predpisu, ki določa vsebino ocene varstva pred
sevanji, in
– ukrepi varstva pred sevanji niso odvisni od prostora
uporabe in shrambe virov sevanja.
(2) Določbe za registracijo iz prejšnjega odstavka se ne
uporabljajo za sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu.
11. člen
(izvzetje na podlagi ocene varstva pred sevanji)
(1) Ne glede na prejšnji člen registracija ali dovoljenje
za izvajanje sevalne dejavnosti ni potrebno, če so aktivnosti
ali specifične aktivnosti radioaktivnih snovi iz tabel 1, 2 ali 3
iz priloge te uredbe presežene, vendar se v postopku priglasitve dejavnosti ali vira sevanja na podlagi ocene varstva
pred sevanji ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izvzetje iz
zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko
varnost, in zaradi izvajanja sevalne dejavnosti ali uporabe
vira sevanja:
– nobenega delavca zaradi tega ni treba obravnavati kot
izpostavljenega;
– pri uporabi umetnih radionuklidov efektivna doza, ki naj
bi jo predvidoma prejel posameznik iz prebivalstva zaradi izvzete dejavnosti, ne bo večja od reda velikosti 10 μSv na leto in
– zaradi naravnih radionuklidov, ki nastajajo zaradi izvzete
dejavnosti, in ob upoštevanju prevladujočega sevanja iz okolja
iz naravnih virov sevanja dodatna doza za posameznika iz
prebivalstva ne bo večja od 1 mSv na leto. Pri oceni doz za
posameznike iz prebivalstva se upoštevajo tako poti izposta-

vljenosti prek atmosferskih ali tekočinskih izpustov kot poti, ki
izhajajo iz odlaganja ali predelave trdnih ostankov.
(2) Z radioaktivnimi snovmi iz prejšnjega odstavka je treba
po prenehanju uporabe ravnati tako, kot je predvideno v oceni
varstva pred sevanji.
12. člen
(dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti)
(1) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba
pridobiti za:
1. upravljanje in razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta;
2. namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji
in izdelovanju predmetov splošne rabe ali zdravil ter uvoz ali
izvoz takega predmeta ali zdravila;
3. namerno dajanje radioaktivnih snovi osebam v zdravstvene namene;
4. namerno dajanje radioaktivnih snovi živalim za namen
veterinarskega pregleda, zdravljenja ali raziskav, če to vpliva
na izpostavljenost;
5. uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov;
6. odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih
snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo
iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti po
zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, za njih pa se pristojni organ ni odločil, da se ne
obravnavajo več po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi
sevanji in jedrsko varnost;
7. dejavnosti, pri katerih so značilni precejšnji plinski ali
tekočinski izpusti radioaktivnih snovi v okolje;
8. mešanje radioaktivnih in neradioaktivnih snovi za njihovo ponovno uporabo ali predelavo;
9. prevažanje jedrskih snovi;
10. prevažanje radioaktivnih snovi;
11. opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja;
12. upravljanje zračnih in vesoljskih plovil, v katerih člani
letalske posadke lahko prejmejo letne efektivne doze zaradi
kozmičnega sevanja, večje od 6 mSv;
13. vzdrževanje, proizvodnjo, servisiranje, umerjanje ali
druga podobna dela, ki se izvajajo pri virih sevanja, če to ni
vključeno v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih točk tega odstavka;
14. odstranitev (demontažo), vzdrževanje in servisiranje
ionizacijskih javljalnikov požara, pri katerem se posega v vir
sevanja;
15. opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ni treba pridobiti dovoljenja za:
1. dejavnost, katere izvajanja ni treba priglasiti po zakonu,
ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
2. dejavnost, pri kateri se uporabljajo radioaktivne snovi
iz 3., 4., 5. in 11. člena te uredbe;
3. dejavnosti, za katere je dovolj registracija iz 10. člena
te uredbe;
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4. prevažanje radioaktivnih snovi, katerih aktivnost ne presega aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 iz priloge te uredbe;
5. prevažanje jedrskih snovi, katerih količina ne presega
vrednosti, določenih v tabeli 6 iz priloge te uredbe;
6. uporabo ionizacijskih javljalnikov požara, ki izpolnjujejo
pogoje za uporabo ionizacijskih javljalnikov požara iz predpisa,
ki ureja uporabo virov sevanja in izvajanje sevalne dejavnosti;
7. delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji
izvajalec, za katerega je odgovoren imetnik dovoljenja in ima v
oceni varstva pred sevanji opredeljeno delo v nadzorovanem
območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec.
(3) Če imetnik dovoljenja v oceni varstva pred sevanji
nima opredeljenega dela, ki ga bo izvajal zunanji izvajalec,
mora izvajalec del v nadzorovanem območju ne glede na
7. točko prejšnjega odstavka pridobiti dovoljenje za izvajanje
sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da
bi posamezni delavci lahko prejeli efektivno dozo, ki presega
mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.
13. člen
(opustitev nadzora)
(1) Pristojni upravni organ dovoli opustitev nadzora nad
radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejavnosti, ki je pod nadzorom
po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko
varnost, če specifična aktivnost trdnega materiala, namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali
sežiganje, ne presega vrednosti iz drugega stolpca tabel 1 ali 2
iz priloge te uredbe.
(2) Za radioaktivno snov, ki vsebuje več umetnih radionuklidov, se dovoli opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo, če
je izpolnjen naslednji pogoj:

pri čemer je KAi specifična aktivnost in OVKAi raven specifične
aktivnosti posameznega radionuklida, ki ga vsebuje radioaktivna snov, pod katero se opusti nadzor.
(3) Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 2 iz priloge te uredbe
ne vsebujeta, ravni opustitve nadzora na zahtevo imetnika dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določi pristojni organ
tako, da za njihove ravni opustitve prevzame ravni opustitve
tistih radionuklidov iz tabele 1 ali 2 iz priloge te uredbe, ki so po
radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom. Vrednosti
v tabeli 2 iz priloge te uredbe veljajo posamezno za vsak radionuklid predhodnik v razpadni verigi in ne kot utežena vsota iz
prejšnjega odstavka.
(4) Pristojni organ lahko v postopku opustitve nadzora
nad radioaktivno snovjo za posebne materiale ali materiale, ki
izvirajo iz posebnih vrst dejavnosti ali specifičnih poti izpostavljenosti, določi vrednosti, ki so višje od tistih v tabeli 1 ali 2 iz
priloge te uredbe, če so izpolnjena splošna merila za opustitev
nadzora iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji
in jedrsko varnost, in merila za izvzetje iz 11. člena te uredbe.
14. člen
(posebni primer opustitve)
(1) Če gre za opustitev nadzora nad materiali, ki vsebujejo
naravno prisotne radionuklide, nastale med izvajanjem dovoljenih sevalnih dejavnosti, v katerih so se naravni radionuklidi
predelovali zaradi njihovih radioaktivnih, cepljivih ali oplodnih
lastnosti, je treba ne glede na to uredbo pri odločanju upoštevati merila za izvzetje iz druge alineje prvega odstavka 11. člena
te uredbe za umetne radionuklide.
(2) Če gre za uporabo zaprtih virov sevanja, lahko pristojni upravni organ dovoli opustitev nadzora nad njimi, če je
aktivnost zaprtega vira sevanja nižja kot aktivnost iz tretjega
stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.
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15. člen
(evidence o opustitvi)
O opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora izvajalec sevalne dejavnosti ali uporabnik vira sevanja najmanj
dve leti po opustitvi nadzora voditi evidenco, ki vsebuje najmanj
podatke o dnevu opustitve nadzora, količini radioaktivnih snovi
in načinu ravnanja po opustitvi nadzora nad radioaktivnimi
snovmi.
16. člen
(dovoljenje za uporabo vira sevanja in vpis vira sevanja
v register virov sevanja)
za:

(1) Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti

1. visokoaktivni vir sevanja, katerega aktivnost je določena v tabeli 4 iz priloge te uredbe, vključno z vsebnikom, če je
narejen iz osiromašenega urana;
2. rentgensko napravo, če je njena najvišja napetost
večja od 160 kV in iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da je
tveganje sevalne dejavnosti veliko po predpisu, ki ureja vsebino
ocene varstva pred sevanji;
3. pospeševalnik delcev;
4. odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega raven
izvzetja iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba za vire sevanja,
ki se uporabljajo v zdravstvene ali veterinarske namene, pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja, razen za kalibracijske
vire, katerih aktivnost ne presega vrednosti, določenih v tabeli
4 iz priloge te uredbe.
(3) Vir sevanja, ki ga je treba pred uporabo treba le vpisati
v register virov sevanja, je vir sevanja, ki ne dosega meril iz
prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Ob spremembah pri viru sevanja je treba pred njegovo
ponovno uporabo znova pridobiti dovoljenje za uporabo vira
sevanja ali vpisati spremembe pri viru sevanja v register virov
sevanja, če:
1. gre za poseg ali spremembo pri viru sevanja, ki lahko
vpliva na pogoje varstva pred sevanji, kot so določeni v oceni
varstva pred sevanji;
2. se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremični vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt, če iz ocene
varstva pred sevanji izhaja, da prostor uporabe pomembno
vpliva na ukrepe varstva pred sevanji, ali
3. je bila na rentgenski napravi zamenjana rentgenska
cev, razen za rentgenske naprave, za katere je proizvajalec v
tehnični dokumentaciji predvidel rutinsko menjavanje rentgenske cevi, ki jo izvede uporabnik te naprave in je takšna menjava
cevi opredeljena v oceni varstva pred sevanji.
IV. MERILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV
17. člen
(vrste objektov)
(1) Objekt se razvrsti med sevalne objekte, če se v njem:
1. proizvajajo ali obdelujejo radioaktivne snovi, pri čemer
je mogoče, da bi to povzročilo čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva;
2. uporabljajo viri sevanja za obsevanje predmetov ali
živil z visokimi hitrostmi doz, ki bi pod nekaterimi nenadzorovanimi pogoji uporabe lahko povzročile deterministične učinke
na ljudeh;
3. uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo, višjo od 25 MeV.
(2) Objekt se razvrsti med manj pomembne sevalne
objekte, če se v njem uporablja:
1. radioterapevtska naprava;
2. odprti vir sevanja pri delih z odprtimi viri sevanja, ki
so razvrščeni v I. ali II. razred v skladu z 9. členom te uredbe;
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3. pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo največ
25 MeV;
4. eden ali več zaprtih virov sevanja, ki na razdalji
enega metra brez zaščite povzročajo hitrost doze, večjo od
1 Sv/h.
V. MERILA ZA DOBO VELJAVNOSTI DOVOLJENJ
IN REGISTRACIJE
18. člen
(trajanje veljavnosti dovoljenj in registracije in vložitev vloge
za podaljšanje)
(1) Pri odločitvi o trajanju veljavnosti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se upoštevajo predvsem podatki iz
ocene varstva pred sevanji.
(2) Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se to dovoljenje izda za največ pet let.
(3) Veljavnost registracije sevalne dejavnosti se izda za
10 let.
(4) Pri odločitvi o obdobju veljavnosti dovoljenja za uporabo vira sevanja se upoštevajo predvsem podatki iz ocene
varstva pred sevanji, priporočena življenjska doba vira sevanja,
ki jo določi proizvajalec vira sevanja, aktivnost vira sevanja, če
gre za visokoaktivni vir sevanja ali nevarni vir sevanja, in podatki iz programa radioloških posegov, če gre za izpostavljenost v
zdravstvene namene.
(5) Pri odločitvi o obdobju obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta se upoštevajo predvsem podatki iz varnostnega
poročila.
(6) Vloga za podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne
dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja se lahko vloži
pri pristojnem organu, vendar ne prej kot dva meseca pred
iztekom veljavnosti dovoljenja.
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VI. UKREPI FIZIČNEGA VAROVANJA VIROV SEVANJA
19. člen
(fizično varovanje radioaktivnih snovi)
(1) Za nevarne vire sevanja kategorije 1, določene v tabeli
5 iz priloge te uredbe, je treba izvajati ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo fizično varovanje jedrskih objektov,
jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi.
(2) Ukrepe fizičnega varovanja iz prejšnjega odstavka je
treba izvajati tudi, če so v objektu nevarni viri sevanja z različnimi radionuklidi, katerih vsota kvocientov med aktivnostjo
posameznega radionuklida in vrednostmi, določenimi v tabeli
5 priloge te uredbe, je večja od 1.
VII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/17 in 76/17 –
ZVISJV-1).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-21/2018/1
Ljubljana, dne 21. marca 2018
EVA 2017-2550-0083
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA
Tabela 1:

Vrednosti specifičnih aktivnosti za umetne radionuklide za izvzetje ali
opustitev nadzora za kakršno koli količino in katero koli vrsto
trdnega materiala

Radionuklid

Specifična
aktivnost
(kBq/kg)

H-3

100

Be-7

10

C-14

1

F-18

10

Na-22

0,1

Na-24

1

Si-31

1000

P-32

1000

P-33

1000

S-35

100

Cl-36

1

Cl-38

10

K-42

100

K-43

10

Ca-45

100

Ca-47

10

Sc-46

0,1

Sc-47

100

Sc-48

1

V-48

1

Cr-51

100

Mn-51

10

Mn-52

1

Mn-52 m

10

Mn-53

100

Mn-54

0,1

Mn-56

10

Fe-52*

10

Fe-55

1000
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Radionuklid

Specifična
aktivnost
(kBq/kg)

Fe-59

1

Co-55

10

Co-56

0,1

Co-57

1

Co-58

1

Co-58 m

10000

Co-60

0,1

Co-60 m

1000

Co-61

100

Co-62 m

10

Ni-59

100

Ni-63

100

Ni-65

10

Cu-64

100

Zn-65

0,1

Zn-69

1000

Zn-69 m*

10

Ga-72

10

Ge-71

10000

As-73

1000

As-74

10

As-76

10

As-77

1000

Se-75

1

Br-82

1

Rb-86

100

Sr-85

1

Sr-85 m

100

Sr-87 m

100

Sr-89

1000

Sr-90*

1

Sr-91*

10

Sr-92

10
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Radionuklid

Specifična
aktivnost
(kBq/kg)

Y-90

1000

Y-91

100

Y-91 m

100

Y-92

100

Y-93

100

Zr-93

10

Zr-95*

1

Zr-97*

10

Nb-93 m

10

Nb-94

0,1

Nb-95

1

Nb-97*

10

Nb-98

10

Mo-90

10

Mo-93

10

Mo-99*

10

Mo-101*

10

Tc-96

1

Tc-96 m

1000

Tc-97

10

Tc-97 m

100

Tc-99

1

Tc-99 m

100

Ru-97

10

Ru-103*

1

Ru-105*

10

Ru-106*

0,1

Rh-103 m

10000

Rh-105

100

Pd-103*

1000

Pd-109*

100

Ag-105

1

Ag-110 m*

0,1
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Radionuklid

Specifična
aktivnost
(kBq/kg)

Ag-111

100

Cd-109*

1

Cd-115*

10

Cd-115 m*

100

In-111

10

In-113 m

100

In-114 m*

10

In-115 m

100

Sn-113*

1

Sn-125

10

Sb-122

10

Sb-124

1

Sb-125*

0,1

Te-123 m

1

Te-125 m

1000

Te-127

1000

Te-127 m*

10

Te-129

100

Te-129 m*

10

Te-131

100

Te-131 m*

10

Te-132*

1

Te-133

10

Te-133 m

10

Te-134

10

I-123

100

I-125

100

I-126

10

I-129

0,01

I-130

10

I-131

10

I-132

10

I-133

10
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Radionuklid

Specifična
aktivnost
(kBq/kg)

I-134

10

I-135

10

Cs-129

10

Cs-131

1000

Cs-132

10

Cs-134

0,1

Cs-134 m

1000

Cs-135

100

Cs-136

1

Cs-137*

0,1

Cs-138

10

Ba-131

10

Ba-140

1

La-140

1

Ce-139

1

Ce-141

100

Ce-143

10

Ce-144

10

Pr-142

100

Pr-143

1000

Nd-147

100

Nd-149

100

Pm-147

1000

Pm-149

1000

Sm-151

1000

Sm-153

100

Eu-152

0,1

Eu-152 m

100

Eu-154

0,1

Eu-155

1

Gd-153

10

Gd-159

100

Tb-160

1
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Radionuklid

Specifična
aktivnost
(kBq/kg)

Dy-165

1000

Dy-166

100

Ho-166

100

Er-169

1000

Er-171

100

Tm-170

100

Tm-171

1000

Yb-175

100

Lu-177

100

Hf-181

1

Ta-182

0,1

W-181

10

W-185

1000

W-187

10

Re-186

1000

Re-188

100

Os-185

1

Os-191

100

Os-191 m

1000

Os-193

100

Ir-190

1

Ir-192

1

Ir-194

100

Pt-191

10

Pt-193 m

1000

Pt-197

1000

Pt-197 m

100

Au-198

10

Au-199

100

Hg-197

100

Hg-197 m

100

Hg-203

10

Tl-200

10
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Radionuklid

Specifična
aktivnost
(kBq/kg)

Tl-201

100

Tl-202

10

Tl-204

1

Pb-203

10

Bi-206

1

Bi-207

0,1

Po-203

10

Po-205

10

Po-207

10

At-211

1000

Ra-225

10

Ra-227

100

Th-226

1000

Th-229

0,1

Pa-230

10

Pa-233

10

U-230

10

U-231*

100

U-232*

0,1

U-233

1

U-236

10

U-237

100

U-239

100

U-240*

100

Np-237*

1

Np-239

100

Np-240

10

Pu-234

100

Pu-235

100

Pu-236

1

Pu-237

100

Pu-238

0,1

Pu-239

0,1
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Specifična
aktivnost
(kBq/kg)

Pu-240

0,1

Pu-241

10

Pu-242

0,1

Pu-243

1000

Pu-244*

0,1

Am-241

0,1

Am-242

1000

Am-242 m*

0,1

Am-243*

0,1

Cm-242

10

Cm-243

1

Cm-244

1

Cm-245

0,1

Cm-246

0,1

Cm-247*

0,1

Cm-248

0,1

Bk-249

100

Cf-246

1000

Cf-248

1

Cf-249

0,1

Cf-250

1

Cf-251

0,1

Cf-252

1

Cf-253

100

Cf-254

1

Es-253

100

Es-254*

0,1

Es-254 m*

10

Fm-254

10000

Fm-255

100

Vrednosti v tabeli so določene za posamezne radionuklide; kjer je to primerno, so z *
označeni tudi radionuklidi s kratko razpolovno dobo v sekularnem ravnovesju z
radionuklidom predhodnikom.
* Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri
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izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja predhodnika), so navedeni v
naslednji tabeli:
Radionuklid predhodnik
Fe-52
Zn-69 m
Sr-90
Sr-91
Zr-95
Zr-97
Nb-97
Mo-99
Mo-101
Ru-103
Ru-105
Ru-106
Pd-103
Pd-109
Ag-110 m
Cd-109
Cd-115
Cd-115 m
In-114 m
Sn-113
Sb-125
Te-127 m
Te-129 m
Te-131 m
Te132
Cs-137
Ce-144
U-232
U-240
Np237
Pu-244
Am-242 m
Am-243
Cm-247
Es-254
Es-254 m

Potomec
Mn-52 m
Zn-69
Y-90
Y-91 m
Nb-95
Nb-97 m, Nb-97
Nb-97 m
Tc-99 m
Tc-101
Rh-103 m
Rh-105 m
Rh-106
Rh-103 m
Ag-109 m
Ag-110
Ag-109 m
In-115 m
In-115 m
In-114
In-113 m
Te-125 m
Te-127
Te-129
Te-131
I-132
Ba-137 m
Pr-144, Pr-144 m
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208
Np-240 m, Np-240
Pa-233
U-240, Np-240 m, Np-240
Np-238
Np-239
Pu-243
Bk-250
Fm-254
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Vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora –
naravno prisotni radionuklidi

Vrednosti za izvzetje ali opustitev nadzora za naravno prisotne radionuklide v trdnih
materialih v sekularnem ravnovesju s potomci:
Naravni radionuklidi razpadne verige U238
Naravni radionuklidi razpadne verige
Th-232
K-40

1 kBq/kg
1 kBq/kg
10 kBq/kg

Vrednosti v tabeli 2 veljajo za vse radionuklide v razpadni verigi U-238 ali Th-232, za
tiste radionuklide v teh razpadnih verigah, ki niso v sekularnem ravnovesju z
radionuklidom predhodnikom, pa se lahko uporabljajo višje vrednosti.
Vrednosti v tabeli 2 ne veljajo za dejavnosti predelave ostankov v gradbene materiale
ali posebnih izpostavljenosti, kot je na primer pitna voda. Metodologija in merila za
vključitev predelave ostankov v gradbene materiale so določeni v predpisu, ki določa
mejne doze, referenčne ravni in radioaktivno kontaminacijo.
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Ravni izvzetja

Skupna aktivnost za izvzetje (stolpec 3) in vrednosti za izvzetje za specifične aktivnosti
v 1zmernih količinah (velikostnega reda ene tone za posamezen objekt) katere koli
vrste materiala (stolpec 2).
Radionuklid

Specifična aktivnost Aktivnost
(kBq/kg)

(Bq)

H-3

1 × 106

1 × 109

Be-7

1.000

1 × 107

C-14

10.000

1 × 107

O-15

100

1 × 109

F-18

10

1 × 106

Na-22

10

1 × 106

Na-24

10

1 × 105

Si-31

1.000

1 × 106

P-32

1.000

1 × 105

P-33

1 × 105

1 × 108

S-35

1 × 105

1 × 108

Cl-36

10.000

1 × 106

Cl-38

10

1 × 105

Ar-37

1 × 106

1 × 108

Ar-41

100

1 × 109

K-40**

100

1 × 106

K-42

100

1 × 106

K-43

10

1 × 106

Ca-45

10.000

1 × 107

Ca-47

10

1 × 106

Sc-46

10

1 × 106

Sc-47

100

1 × 106

Sc-48

10

1 × 105

V-48

10

1 × 105

Cr-51

1.000

1 × 107

Mn-51

10

1 × 105

Mn-52

10

1 × 105

1

2. člen (izrazi): Zmerne količine materiala so količine materiala, ki so velikostnega reda ene
tone letno za posamezni objekt.
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Radionuklid
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Specifična aktivnost Aktivnost
(kBq/kg)

(Bq)

10

1 × 105

Mn-53

10.000

1 × 109

Mn-54

10

1 × 106

Mn-56

10

1 × 105

Fe-52

10

1 × 106

Fe-55

10.000

1 × 106

Fe-59

10

1 × 106

Co-55

10

1 × 106

Co-56

10

1 × 105

Co-57

100

1 × 106

Co-58

10

1 × 106

10.000

1 × 107

10

1 × 105

1.000

1 × 106

Co-61

100

1 × 106

Co-62 m

10

1 × 105

Ni-59

10.000

1 × 108

Ni-63

1 × 105

1 × 108

Ni-65

10

1 × 106

Cu-64

100

1 × 106

Zn-65

10

1 × 106

Zn-69

10.000

1 × 106

Zn-69 m

100

1 × 106

Ga-72

10

1 × 105

Ge-71

10.000

1 × 108

As-73

1.000

1 × 107

As-74

10

1 × 106

As-76

100

1 × 105

As-77

1.000

1 × 106

Se-75

100

1 × 106

Br-82

10

1 × 106

Kr-74

100

1 × 109

Kr-76

100

1 × 109

Kr-77

100

1 × 109

Mn-52 m

Co-58 m
Co-60
Co-60 m
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Specifična aktivnost Aktivnost
(kBq/kg)

(Bq)

Kr-79

1.000

1 × 105

Kr-81

10.000

1 × 107

Kr-83 m

1 × 105

1 × 1012

Kr-85

1 × 105

10.000

1.000

1 × 1010

Kr-87

100

1 × 109

Kr-88

100

1 × 109

Rb-86

100

1 × 105

Sr-85

100

1 × 106

Sr-85 m

100

1 × 107

Sr-87 m

100

1 × 106

1.000

1 × 106

Sr-90***

100

10.000

Sr-91

10

1 × 105

Sr-92

10

1 × 106

Y-90

1.000

1 × 105

Y-91

1.000

1 × 106

Y-91 m

100

1 × 106

Y-92

100

1 × 105

Y-93

100

1 × 105

1.000

1 × 107

Zr-95

10

1 × 106

Zr-97***

10

1 × 105

Nb-93 m

10.000

1 × 107

Nb-94

10

1 × 106

Nb-95

10

1 × 106

Nb-97

10

1 × 106

Nb-98

10

1 × 105

Mo-90

10

1 × 106

Mo-93

1.000

1 × 108

Mo-99

100

1 × 106

Mo-101

10

1 × 106

Tc-96

10

1 × 106

1.000

1 × 107

Kr-85 m

Sr-89

Zr-93***

Tc-96 m
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Specifična aktivnost Aktivnost
(kBq/kg)

(Bq)

Tc-97

1.000

1 × 108

Tc-97 m

1.000

1 × 107

Tc-99

10.000

1 × 107

Tc-99 m

100

1 × 107

Ru-97

100

1 × 107

Ru-103

100

1 × 106

Ru-105

10

1 × 106

Ru-106***

100

1 × 105

Rh-103 m

10.000

1 × 108

Rh-105

100

1 × 107

Pd-103

1.000

1 × 108

Pd-109

1.000

1 × 106

Ag-105

100

1 × 106

Ag-108 m

10

1 × 106

Ag-110 m

10

1 × 106

Ag-111

1.000

1 × 106

Cd-109

10.000

1 × 106

Cd-115

100

1 × 106

1.000

1 × 106

In-111

100

1 × 106

In-113 m

100

1 × 106

In-114 m

100

1 × 106

In-115 m

100

1 × 106

Sn-113

1.000

1 × 107

Sn-125

100

1 × 105

Sb-122

100

10.000

Sb-124

10

1 × 106

Sb-125

100

100

Te-123 m

1 × 106

1 × 107

Te-125 m

1.000

1 × 107

Te-127

1.000

1 × 106

Te-127 m

1.000

1 × 107

100

1 × 106

1.000

1 × 106

Cd-115 m

Te-129
Te-129 m

Stran
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Specifična aktivnost Aktivnost
(kBq/kg)

(Bq)

Te-131

100

1 × 105

Te-131 m

10

1 × 106

Te-132

100

1 × 107

Te-133

10

1 × 105

Te-133 m

10

1 × 105

Te-134

10

1 × 106

I-123

100

1 × 107

I-125

1.000

1 × 106

I-126

100

1 × 106

I-129

100

1 × 105

I-130

10

1 × 106

I-131

100

1 × 106

I-132

10

1 × 105

I-133

10

1 × 106

I-134

10

1 × 105

I-135

10

1 × 106

Xe-131 m

10.000

10.000

Xe-133

1.000

10.000

Xe-135

1.000

1 × 1010

Cs-129

100

1 × 105

Cs-131

1.000

1 × 106

Cs-132

10

1 × 105

1.000

1 × 105

Cs-134

10

10.000

Cs-135

10.000

1 × 107

Cs-136

10

1 × 105

Cs-137***

10

10.000

Cs-138

10

10.000

Ba-131

100

1 × 106

Ba-140***

10

1 × 105

La-140

10

1 × 105

Ce-139

100

1 × 106

Ce-141

100

1 × 107

Ce-143

100

1 × 106

Cs-134 m
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Specifična aktivnost Aktivnost
(kBq/kg)

(Bq)

Ce-144***

100

1 × 105

Pr-142

100

1 × 105

Pr-143

10.000

1 × 106

Nd-147

100

1 × 106

Nd-149

100

1 × 106

Pm-147

10.000

1 × 107

Pm-149

1.000

1 × 106

Sm-151

10.000

1 × 108

Sm-153

100

1 × 106

Eu-152

10

1 × 106

Eu-152 m

100

1 × 106

Eu-154

10

1 × 106

Eu-155

100

1 × 107

Gd-153

100

1 × 107

Gd-159

1.000

1 × 106

Tb-160

10

1 × 106

Dy-165

1.000

1 × 106

Dy-166

1.000

1 × 106

Ho-166

1.000

1 × 105

Er-169

10.000

1 × 107

Er-171

100

1 × 106

Tm-170

1.000

1 × 106

Tm-171

10.000

1 × 108

Yb-175

1.000

1 × 107

Lu-177

1.000

1 × 107

Hf-181

10

1 × 106

Ta-182

10

10.000

W-181

1.000

1 × 107

W-185

10.000

1 × 107

W-187

100

1 × 106

Re-186

1.000

1 × 106

Re-188

100

1 × 105

Os-185

10

1 × 106

Os-191

100

1 × 107

Stran
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Specifična aktivnost Aktivnost
(kBq/kg)

(Bq)

1.000

1 × 107

Os-193

100

1 × 106

Ir-190

10

1 × 106

Ir-192

10

10.000

Ir-194

100

1 × 105

Pt-191

100

1 × 106

Pt-193 m

1.000

1 × 107

Pt-197

1.000

1 × 106

Pt-197 m

100

1 × 106

Au-198

100

1 × 106

Au-199

100

1 × 106

Hg-197

100

1 × 107

Hg-197 m

100

1 × 106

Hg-203

100

1 × 105

Tl-200

10

1 × 106

Tl-201

100

1 × 106

Tl-202

100

1 × 106

Tl-204

10.000

10.000

Pb-203

100

1 × 106

Pb-210***

10

10.000

Pb-212***

10

1 × 105

Bi-206

10

1 × 105

Bi-207

10

1 × 106

Bi-210

1.000

1 × 106

Bi-212***

10

1 × 105

Po-203

10

1 × 106

Po-205

10

1 × 106

Po-207

10

1 × 106

Po-210

10

10.000

At-211

1.000

1 × 107

Rn-220***

10.000

1 × 107

Rn-222***

10

1 × 108

Ra-223***

100

1 × 105

Ra-224***

10

1 × 105

Os-191 m
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Specifična aktivnost Aktivnost
(kBq/kg)

(Bq)

Ra-225

100

1 × 105

Ra-226***

10

10.000

Ra-227

100

1 × 106

Ra-228***

10

1 × 105

Ac-228

10

1 × 106

1.000

1 × 107

Th-227

10

10.000

Th-228***

1

10.000

Th-229***

1

1.000

Th-230

1

10.000

Th-231

1.000

1 × 107

Th-234***

1.000

1 × 105

Pa-230

10

1 × 106

Pa-231

1

1.000

Pa-233

100

1 × 107

U-230

10

1 × 105

U-231

100

1 × 107

U-232***

1

1.000

U-233

10

10.000

U-234

10

10.000

U-235***

10

10.000

U-236

10

10.000

U-237

100

1 × 106

U-238***

10

10.000

U-239

100

1 × 106

U-240

1.000

1 × 107

U-240***

10

1 × 106

Np-237***

1

1.000

Np-239

100

1 × 107

Np-240

10

1 × 106

Pu-234

100

1 × 107

Pu-235

100

1 × 107

Pu-236

10

10.000

Pu-237

1.000

1 × 107

Th-226***

Stran
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Specifična aktivnost Aktivnost
(kBq/kg)

(Bq)

Pu-238

1

10.000

Pu-239

1

10.000

Pu-240

1

1.000

Pu-241

100

1 × 105

Pu-242

1

10.000

Pu-243

1.000

1 × 107

Pu-244

1

10.000

Am-241

1

10.000

Am-242

1.000

1 × 106

Am-242 m***

1

10.000

Am-243***

1

1.000

Cm-242

100

1 × 105

Cm-243

1

10.000

Cm-244

10

10.000

Cm-245

1

1.000

Cm-246

1

1.000

Cm-247

1

10.000

Cm-248

1

1.000

Bk-249

1.000

1 × 106

Cf-246

1.000

1 × 106

Cf-248

10

10.000

Cf-249

1

1.000

Cf-250

10

10.000

Cf-251

1

1.000

Cf-252

10

10.000

Cf-253

100

1 × 105

Cf-254

1

1.000

Es-253

100

1 × 105

Es-254

10

10.000

Es-254 m

100

1 × 106

Fm-254

10.000

1 × 107

Fm-255

1.000

1 × 106

** Izvzete so kalijeve soli v količinah, manjših od 1.000 kg.
Vrednosti v tretjem stolpcu te tabele se uporabljajo za umetne radionuklide in za
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Stran

nekatere naravno prisotne radionuklide v predmetih splošne rabe. Za dejavnosti, ki
vključujejo naravno prisotne radionuklide, se te vrednosti praviloma ne uporabljajo.
*** Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo
pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja radionuklida predhodnika), so
določeni v naslednji tabeli:
Radionuklid
predhodnik
Sr-90
Zr-93
Zr-97
Ru-106
Ag-108 m
Cs-137
Ba-140
Ce-144
Pb-210
Pb-212
Bi-212
Rn-220
Rn-222
Ra-223
Ra-224
Ra-226
Ra-228
Th-226
Th-228
Th-229
Th-234
U-230
U-232
U-235
U-238
U-240
Np237
Am-242 m
Am-243

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

Radionuklid

Aktivnost (TBq)

Am-241

0,06

Am-241/Be-9*

0,06

Cf-252

0,02

Cm-244

0,05

Co-60

0,03

Cs-137

0,10

Gd-153

1,00

Ir-192

0,08

Pm-147

40,0

Pu-238

0,06

Pu-239/Be-9*

0,06

Ra-226

0,04

Se-75

0,20

Sr-90 (Y-90)

1,00

Tm-170

20,0

0,30
Yb-169
* Podana je aktivnost radionuklidov sevalcev alfa.
Raven aktivnosti radionuklidov, ki v zgornji tabeli niso navedeni, je enaka vrednosti D,
določeni v publikaciji Mednarodne agencije za atomsko energijo Dangerous quantities
of radioactive material (D-values) (EPR-D-VALUES 2006).
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Vrednosti aktivnosti (Bq), nad katerimi je treba vire obravnavati kot
nevarne vire sevanja kategorij 1, 2 in 3
Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

1000  D

10  D

D

Aktivnost (Bq)

Aktivnost (Bq)

Aktivnost (Bq)

Am-241

6 × 1013

6 × 1011

6 × 1010

Am-241/Be

6 × 1013

6 × 1011

6 × 1010

Au-198*

2 × 1014

2 × 1012

2 × 1011

Cd-109*

2 × 1016

2 × 1014

2 × 1013

Cf-252

2 × 1013

2 × 1011

2 × 1010

Cm-244

5 × 1013

5 × 1011

5 × 1010

Co-57*

7 × 1014

7 × 1012

7 × 1011

Co-60

3 × 1013

3 × 1011

3 × 1010

Cs-137

1 × 1014

1 × 1012

1 × 1011

Fe-55*

8 × 1017

8 × 1015

8 × 1014

Gd-153

1 × 1015

1 × 1013

1 × 1012

Ge-68*

7 × 1014

7 × 1012

7 × 1011

I-131*

2 × 1014

2 × 1012

2 × 1011

Ir-192

8 × 1013

8 × 1011

8 × 1010

Mo-99*

3 × 1014

3 × 1012

3 × 1011

Ni-63*

6 × 1016

6 × 1014

6 × 1013

Pd-103*

9 × 1016

9 × 1014

9 × 1013

Pm-147

4 × 1016

4 × 1014

4 × 1013

Po-210*

6 × 1013

6 × 1011

6 × 1010

Pu-238

6 × 1013

6 × 1011

6 × 1010

Pu-239a/Be

6 × 1013

6 × 1011

6 × 1010

Ra-226

4 × 1013

4 × 1011

4 × 1010

Ru-106 (Rh-106)*

3 × 1014

3 × 1012

3 × 1011

Se-75

2 × 1014

2 × 1012

2 × 1011

Sr-90 (Y-90)

1 × 1015

1 × 1013

1 × 1012

Tc-99m*

7 × 1014

7 × 1012

7 × 1011

Tl-204*

2 × 1016

2 × 1014

2 × 1013

Tm-170

2 × 1016

2 × 1014

2 × 1013

Yb-169

3 × 1014

3 × 1012

3 × 1011

Radionuklid

* Radionuklidi, za katere je zelo majhna verjetnost, da bi imeli v praksi tako visoke
aktivnosti, da bi se uvrstili v kategorijo 1, 2 ali 3.
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Razvrščanje temelji na aktivnosti vira D, ki pod nekaterimi nenadzorovanimi pogoji
lahko povzroči hude deterministične učinke.
Pri aktivnostih, ki za večkrat presegajo vrednosti aktivnosti kategorije 3, je treba
upoštevati možnost nenadzorovane jedrske cepitve (kritičnost).
Če je več virov tesno skupaj, kot na primer v isti napravi ali istem prostoru, pristojni
organ določi kategorijo vira glede na njihovo skupno aktivnost.
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Količine jedrskih snovi za prevažanje

Jedrska snov

Količina

osiromašeni uran

350 kg

torij

200 kg

naravni uran

100 kg

nizko obogateni uran

1 kg

visoko obogateni uran

5g

plutonij

5g

V primeru več različnih jedrskih snovi je treba upoštevati vsoto kvocientov med
dejansko količino posamezne snovi in vrednostmi, navedenimi v drugem stolpcu te
tabele. Dovoljenje za prevažanje jedrskih snovi ni potrebno, če je vsota teh kvocientov
manjša od 1.
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Uredba o koncesiji za rabo termalne vode
iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe
kopališča Dolenjske Toplice

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 136. člena in
137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 –
ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15),
165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17
– GZ) ter drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine
V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča
Dolenjske Toplice
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(predmet koncesije)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo termalne vode (v nadaljnjem besedilu:
koncesija) iz vrtine V-11/13 (ID znak: 1495–480/8-0; koordinate
X: 68152,69, Y: 504912,67, Z: 180,01).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena
skupna letna količina rabe termalne vode iz vrtine V-11/13, je
95.000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok termalne vode
iz vrtine V-11/13 je 32,3 l/s.
(3) Koncesija se podeli za rabo termalne vode za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko
3.1.2. in za rabo vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko
4.2.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne
rabe vode in naplavin.
(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne količine
med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(5) Območje koncesije obsega območje vrtine V-11/13 in
zajema termalno vodo iz vodnega telesa termalne vode »Dolenjski kras« (VTPodV_1011), in sicer iz tretjega vodonosnika.
(6) Napajalno območje vrtine V-11/13 in meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem
koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu
okolja.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(začetek in trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za obdobje 30 let.
(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki
ureja vode.
3. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesija se podeli osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje
dejavnosti kopališč;
– ima poravnave davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami;
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– proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek;
– ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni
bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njenim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna
ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala
izvršljiva.
4. člen
(pogoji za izvajanje koncesije)
(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu:
koncesionar), mora izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na
drugo dovoljeno posebno rabo vode.
(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima
in načina rabe termalne vode:
1. zagotavljati, da največja dovoljena letna prostornina
(količina) rabe termalne vode in največja dovoljena trenutna
prostornina (količina) rabe termalne vode iz 1. člena te uredbe
nista preseženi;
2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in
količinskega stanja vodnega telesa termalne vode, določenega
v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
3. imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos
onesnaževal v vodonosnik;
4. zagotavljati, da je izkoristek toplotne energije odvzete
termalne vode več kot 70 % v skladu s prilogo 1, ki je sestavni
del te uredbe;
5. dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih sprememb toka termalne vode ali do stalnih sprememb toka le na
omejenem prostoru, vendar pa to ne sme povzročiti vdora
druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda
v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko
prišlo pozneje;
6. zagotavljati monitoring v skladu s 7. členom te uredbe
in prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe;
7. zagotoviti opazovalno vrtino v skladu s programom
monitoringa iz 7. člena te uredbe;
8. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja;
9. uporabljati termalno vodo izključno za lastne potrebe,
za katere se podeljuje koncesija;
10. upoštevati pogoje in izvajati ukrepe za preprečevanje
škodljivih vplivov na stanje rib.
(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje naravovarstvene pogoje:
1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, in
2. preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje
narave.
(4) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje druge pogoje:
1. zagotavljati varstvo objektov in naprav za rabo termalne
vode ter za njihovo redno vzdrževanje;
2. vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za
rabo termalne vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim
osebam koncesionarja;
3. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa termalnih voda na vrtini iz prvega odstavka 1. člena
te uredbe;
4. zagotavljati enkratdnevni (on-line) prenos podatkov iz
priloge 2 te uredbe v podatkovno zbirko Agencije Republike
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija);
5. po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju kratkotrajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki ga za-
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radi ocenjevanja količinskega stanja termalne vode praviloma
enkrat letno istočasno izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo
vodo iz istega vodonosnika (prekinitveni test);
6. zagotoviti koncedentu brezplačen dostop do podatkov o
opravljenih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi;
7. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se
nanašajo na rabo vode;
8. vzdrževati ali sanirati vrtino, izvedeno pri raziskavah
vodnega vira, ki je predmet koncesije;
9. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni
nesreči zaradi škodljivega delovanja voda.
(5) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi,
vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe termalne vode, v določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram,
če pride do:
1. značilnega trenda zniževanja gladine termalne vode, ki
zajema najmanj šestletno obdobje;
2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih sprememb režima toka termalne vode;
3. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sistema ali
4. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske
vode.
(6) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na
podlagi podatkov monitoringa iz 7. člena te uredbe ali ga o njih
obvesti pristojni upravni organ.
III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
5. člen
(vodenje ločenega računovodstva)
Koncesionar redno vodi ločeno računovodstvo za dejavnost koncesije in evidenco odvzetih količin termalne vode.
6. člen
(poslovnik)
Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje
vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.
7. člen
(monitoring)
(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki vključuje monitoring odvzetih količin termalne vode, monitoring
vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine
v skladu z zahtevami iz priloge 2 te uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za obdobje
treh zaporednih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu: program
monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa agencija.
(3) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, ter predpisi, ki urejajo
meroslovje.
(4) Koncesionar predloži agenciji v potrditev program monitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom
novega obdobja, za katero se pripravlja program monitoringa.
Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če agencija ugotovi, da program monitoringa ni
pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in prilogo 2 te uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev
in priporočil agenciji poslati popravljen program monitoringa.
(5) Koncesionar najpozneje do 28. februarja tekočega
leta pošlje agenciji poročilo o meritvah, obdelavi podatkov in
rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s
prilogo 2 te uredbe.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni
opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero
se poročilo nanaša,
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– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, ter
– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov monitoringa.
(7) Vzorec obrazca poročila iz petega odstavka tega člena
je objavljen na spletni strani agencije.
8. člen
(hramba dokumentacije)
Koncesionar hrani dokumentacijo, potrebno za izvajanje
monitoringa iz prejšnjega člena, in dokumentacijo v zvezi s
plačili za koncesijo najmanj pet let po prenehanju koncesije.
9. člen
(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije)
(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo
v koncesijski pogodbi.
IV. PODELITEV KONCESIJE
10. člen
(postopek podelitve koncesije)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za vode (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega
roka predložena najmanj ena veljavna prijava.
(5) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna
in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni
razpis ne uspe, se lahko ponovi.
(6) Predlog o izbiri koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne komisije.
(7) Strokovno komisijo sestavlja najmanj pet članov. Člane strokovne komisije imenuje minister, pristojen za vode.
(8) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti
s prijavitelji na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj)
ali zaposlenimi pri prijaviteljih v poslovnem ali sorodstvenem
razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena, v zakonski ali partnerski zvezi, v svaštvu do vštetega
drugega kolena, četudi je zakonska ali partnerska zveza že
prenehala, ali živeti z njimi v zunajzakonski skupnosti ali nesklenjeni partnerski zvezi. V strokovno komisijo ne sme biti
imenovana niti oseba, ki je bila zaposlena pri prijavitelju ali je
kako drugače delala za prijavitelja, če od prenehanja zaposlitve
ali drugačnega sodelovanja še niso minila tri leta.
(9) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če član naknadno izve
za razlog iz prejšnjega odstavka, mora takoj predlagati svojo
izločitev. Izločenega člana strokovne komisije zaradi razlogov
iz prejšnjega odstavka nadomesti nadomestni član strokovne
komisije, ki ga imenuje minister, pristojen za vode.
(10) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo
neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno prek
ministrstva.
11. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis vsebuje:
1. podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet in predvideni obseg koncesije,
4. pogoje za pridobitev koncesije,
5. podatke, ki jih mora vsebovati prijava na javni razpis, in
dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na javni razpis,
6. začetek in trajanje koncesije,
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7. način dostopa do razpisne dokumentacije,
8. čas in kraj oddaje prijav na javni razpis,
9. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav
na javni razpis,
10. prednostna merila za izbor koncesionarja,
11. postopek za izbor koncesionarja,
12. rok za izbor koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
koncesionarja,
14. odgovorno osebo za dajanje informacij med javnim
razpisom.
12. člen
(prednostna merila za izbor koncesionarja)
Prednostni merili, ki se upoštevata pri izbiri koncesionarja
na podlagi javnega razpisa, sta naslednji:
– lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah, ki
so potrebne za dejavnost ogrevanja in kopališke dejavnosti, ter
– ponujena višina plačila, ki ne sme biti nižja od višine,
določene v 16. členu te uredbe.
13. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
(2) Odločba o izboru koncesionarja se odpravi, če v
90 dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
V. KONCESIJSKA POGODBA
14. člen
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki.
(3) V koncesijski pogodbi se podrobneje določijo ukrepi in
pogoji iz 4. člena te uredbe na podlagi podatkov o:
1. globini črpanja in temperature termalne vode na ustju
vrtine ter
2. stanju termalne voda na vodnem telesu iz 1. člena te
uredbe.
(4) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe te uredbe.
VI. PLAČILO ZA KONCESIJO
15. člen
(opredelitev plačila za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako
leto rabe vode.
(2) Koncesionar začne plačevati plačilo za koncesijo z
dnem začetka izvajanja koncesije.
(3) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
16. člen
(višina plačila za koncesijo)
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko
leto posebej.
(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledarsko leto izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija = 0,15 × C × ((Qdej + Qvod_prav)/2) × ∆T × 4,2 × D
pri čemer je:
– Vkoncesija: višina plačila za koncesijo, izražena v eurih,
– C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi
iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz kurilne vrednosti
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ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra
lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred
letom, za katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna
letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih,
– Qdej: letna količina iz vseh vrtin odvzete termalne vode
v m3 oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni
na voljo meritev načrpane termalne vode, izražene brez enote
za količino (m3),
– Qvod_prav: obseg vodne pravice v m3 iz drugega odstavka
1. člena te uredbe, ki določa največjo dovoljeno letno prostornino (količino) v m3, izraženo brez enote za količino (m3),
– ∆T: temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo termalne vode na ustju vrtine in 12 °C, izražena brez
enote za stopinje (°),
– D: faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe
vode.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se višina plačila za
koncesijo v primeru vračanja neonesnažene termalne vode
v vodonosnik za posamezno koledarsko leto izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija_R = 0,15 × C × ((Qdej – 80 % Qvrnjene) + (Qvod_prav –
80 % Qvrnjene))/2 × ∆T × 4,2 × D
pri čemer je:
– Qvrnjena: letna količina vrnjene termalne vode v vodonosnik v m3, izražena brez enote za količino (m3);
– spremenljivke Vkoncesija, C, Qdej, Qvod_prav, ∆T in D imajo
enak pomen kot v prejšnjem odstavku.
(4) Poročanje o količini vrnjene neonesnažene termalne
vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredi s koncesijsko
pogodbo.
17. člen
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote
posebne rabe vode (D))
(1) Povprečno letno ceno toplote za 1 MJ toplote (C) in
faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) iz
prejšnjega člena določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Spremembo povprečne letne cene toplote za 1 MJ
toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe
vode (D) določi vlada najpozneje do 31. decembra tekočega
leta za naslednje leto v skladu s prejšnjim odstavkom.
18. člen
(pošiljanje podatkov, potrebnih za izračun plačila
za koncesijo)
(1) Koncesionar Direkciji Republike Slovenije za vode (v
nadaljnjem besedilu: direkcija) vsako leto najpozneje do 28. februarja pošlje podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo
iz prejšnjega člena, za preteklo leto.
(2) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso poslani v roku
iz prejšnjega odstavka, se za izračun plačila za koncesijo uporabijo podatki, s katerimi razpolaga direkcija.
19. člen
(način plačila za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij, in sicer na podračun, določen s predpisom, ki
ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.
(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zneska, izračunanega po enačbi iz 16. člena te uredbe, pri čemer
se uporabita povprečna cena toplote (C) in faktor izhodiščne
vrednosti enote posebne rabe vode (D), določena na podlagi
17. člena te uredbe. Vrednosti ∆T in Qdej se pridobita iz podatkov iz prejšnjega člena za preteklo leto.
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(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni
dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v
decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma
plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo,
direkciji v 30 dneh po prenehanju izvajanja koncesije pošlje
podatke iz 18. člena te uredbe.
20. člen
(poračun)
(1) Morebitna razlika med z akontacijama vplačanimi zneski in višino plačila za koncesijo, določeno v skladu s 16. členom te uredbe, se plača tako, kot je določeno v prvem odstavku
prejšnjega člena, ali vrne koncesionarju v 60 dneh po izdaji
poračuna plačil za koncesijo.
(2) Če koncesionar ne pošlje podatkov iz 18. člena te
uredbe v predpisanem roku ali če pošlje napačne podatke,
se za določitev višine plačila za koncesijo uporabijo podatki, s
katerimi razpolaga direkcija.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu)
(1) Koncesionar prvi program monitoringa iz drugega odstavka 7. člena te uredbe pošlje agenciji v potrditev najpozneje
v šestih mesecih po začetku izvajanja koncesije.
(2) Koncesionar prvo poročilo iz šestega odstavka 7. člena te uredbe pošlje agenciji najpozneje do 28. februarja leta, ki
sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.
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22. člen
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote
posebne rabe vode (D) v prehodnem obdobju)
Do uveljavitve sklepa iz 17. člena te uredbe znaša povprečna letna cena za 1 MJ toplote (C) 0,018 eura, faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) pa 0,6.
23. člen
(prva akontacija plačila za koncesijo)
(1) Ne glede na 19. člen te uredbe se prva akontacija
plačila za koncesijo obračuna naslednje leto po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(2) Za izračun akontacije iz prejšnjega odstavka se uporabijo podatki o dejanski količini odvzete termalne vode v
tekočem letu, ki jih koncesionar predloži direkciji najpozneje
do 28. februarja naslednjega leta po sklenitvi koncesijske pogodbe.
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-19/2018
Ljubljana, dne 21. marca 2018
EVA 2016-2550-0108
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1: Izračun izkoristka toplotne energije odvzete termalne vode

ɳ = 100 x (Tvodni vir – Todpadna voda)/(Tvodni vir – 12 °C)

pri čemer je:
– ɳ: izkoristek toplotne energije, izražen v %,
– Tvodni vir: letna povprečna temperatura vode v °C,
– Todpadna voda: letna povprečna temperatura odpadne vode v °C.

V primeru dodatnega ogrevanja odvzete termalne vode se zahteva po doseganju izkoristka
toplotne energije odvzete termalne vode ne upošteva.
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Priloga 2: Monitoring

I. Splošno
Monitoring iz 7. člena te uredbe vključuje:
 monitoring odvzetih količin termalne vode in
 monitoring vpliva rabe in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine.
Koncesionar mora zagotavljati kakovost podatkov z meroslovnim obvladovanjem merilne
opreme. Postopek izvajanja meritev mora zagotavljati primerljivost rezultatov v celotnem
obdobju programa monitoringa.
Koncesionar mora za podatke, za katere je tako določeno v tej prilogi, zagotavljati enkratdnevni
(on-line) prenos podatkov v podatkovno zbirko agencije.
II. Monitoring odvzetih količin termalne vode
Z monitoringom odvzetih količin termalne vode se spremlja količina odvzete termalne vode z
opravljanjem meritev dejanske količine odvzete termalne vode z ustreznim merilnikom pretoka
vode in elektronskim zapisovanjem tako, da se trenutna količina in skupna odvzeta količina
termalne vode lahko kadar koli preverita.
Koncesionar mora za meritve zagotavljati enkratdnevni (on-line) prenos podatkov v podatkovno
zbirko agencije.
III. Monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine
1. Za ugotavljanje morebitnih sprememb razmer se izvajata monitoring vpliva rabe vode in
nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta za odvzem vode. Pri tem se spremljajo:
 stopnja količinskega obnavljanja,
 stalnost fizikalno-kemijskih značilnosti termalne vode in
 stalnost hidravličnih značilnosti objekta za odvzem termalne vode (v nadaljnjem
besedilu: objekt).
2. Spremljanje stopnje količinskega obnavljanja
Stopnjo količinskega obnavljanja termalne vode je treba ugotavljati s stalnim spremljanjem
gladine oziroma tlaka termalne vode, pretoka odvzete vode in njihovega trenda za posamezne
objekte ter to letno vrednotiti v povezavi z rezultati vsakoletne kratkotrajne istočasne in popolne
prekinitve odvzema termalne vode v celotnem termalnem vodonosniku (prekinitveni test).
Ugotavljati je treba:
 razpon gladine termalne vode ter sezonski in dolgoročni trend,
 odvisnost znižanja gladine in temperature termalne vode od količine črpanja in
hidroloških razmer,
 učinke kratkotrajnih popolnih prekinitev rabe (odvzema) termalne vode (prekinitveni
test) in
 doseganje kritične vrednosti gladine termalne vode.
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Monitoring spremljanja stopnje količinskega obnavljanja je treba izvajati z meritvami:
 odvzete količine termalne vode iz vrtine za odvzem vode,
 gladine (tlaka) termalne vode v vrtini za odvzem in opazovalni vrtini ter
 skupne količine odpadne vode iz sistema za mestom, kjer se termalna voda zadnjič
uporabi.
Meritev pretoka odvzetih količin vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem trenutne
količine pretoka in kumulativne količine načrpane vode najmanj enkrat na uro. Za te meritve
morata biti zagotovljena elektronsko zapisovanje in enkratdnevni (on-line) prenos podatkov v
podatkovno zbirko agencije.
Meritve gladine termalne vode na vrtini za odvzem vode se izvajajo s tlačno sondo in
elektronskim zapisovanjem gladine termalne vode ali na drug način, ki omogoča primerljivo
kakovost rezultatov. Meritev gladine (tlaka) termalne vode mora biti stalna in zvezna z
zapisovanjem podatkov najmanj enkrat na uro. Za meritve gladine (tlaka) morata biti
zagotovljena elektronsko zapisovanje in enkratdnevni (on-line) prenos podatkov v podatkovno
zbirko agencije.
Skupna količina odpadne vode se zapisuje najmanj enkrat dnevno. Mesto in način merjenja se
posebej opredelita v programu monitoringa.
3. Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti termalne in odpadne vode
Z analizo fizikalno-kemijskih značilnosti termalne vode iz vrtine za odvzem vode je treba
ugotavljati kemijsko sestavo in posredno tudi spremembo količinskega stanja (toplotne
vrednosti) izkoriščanega vodonosnika.
Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti vode je treba izvajati z:
a) meritvijo temperature termalne vode na ustju vrtine za odvzem vode,
b) meritvijo temperature odpadne vode na izpustu iz sistema za mestom, kjer se termalna
voda zadnjič uporabi,
c) analizo izotopske sestave termalne vode iz vrtine za odvzem vode in
č) analizo kemijske sestave termalne vode iz vrtine za odvzem vode.

K a):
Meritev temperature termalne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov najmanj
enkrat na uro. Za meritve temperature odvzete termalne vode morata biti zagotovljena
elektronsko zapisovanje in enkratdnevni (on-line) prenos podatkov v podatkovno zbirko
agencije.
K b):
Meritev temperature odpadne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov najmanj
enkrat na uro. Mesto oziroma mesta in način merjenja se posebej opredelijo v programu
monitoringa.
K c):
Z analizo izotopske sestave vode je treba ugotoviti vrednosti razmerja med 16O in 18O, razmerje
med vodikom in devterijem ter količino tricija. Vzorci za analizo izotopske sestave vode se prvič
odvzamejo v prvem letu izvajanja koncesije. Vzorčenje termalne vode za analizo izotopske
sestave vode je treba opraviti vsako leto v prvem triletnem programu monitoringa med
ustaljenim režimom odvzemanja. V nadaljnjih letih se analiza opravlja vsako tretje leto za
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razmerje med 16O in 18O ter razmerje med vodikom in devterijem, za tricij pa le, če je bil zaznan
v prvih treh analizah. Vzorčenje za analizo izotopske sestave vode se opravi pogosteje (letno),
če se ugotovijo trendi slabšanja stanja (zniževanje gladine termalne vode).
Vzorčenje in analiza morata biti izvedena v skladu z metodami iz pravilnika, ki ureja monitoring
stanja podzemnih voda.

K č):
Ob vsakem vzorčenju za analizo kemijske sestave odvzete termalne vode je treba na mestu
objekta izmeriti osnovne fizikalno-kemijske lastnosti termalne vode:
‒ specifično električno prevodnost,
‒ pH,
‒ oksidacijsko-redukcijski potencial,
‒ vsebnost kisika in nasičenost s kisikom ter
‒ temperaturo vzorčene vode iz vrtine in odpadne vode v izpustu.

Nabor parametrov 1:
Iz pipe na ustju vrtine za odvzem vode morajo biti enkrat letno ugotovljene vsebnosti za
naslednje značilne parametre:
 kalcij (Ca2+),
 magnezij (Mg2+),
 kalij (K+),
 natrij (Na+),
 hidrogenkarbonat (HCO3-),
 klorid (Cl-),
 sulfat (SO42-),
 fosfat (PO43-),
 nitrat (NO3-),
 nitrit (NO2-),








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

Nabor parametrov 2:
V vzorcu odvzete vode je treba v prvem in tretjem letu izvajanja koncesije, nato pa na vsakih
šest let ugotoviti tudi naslednje parametre:
‒ arzen,
‒ flourid,
‒ bromid,
‒ stroncij,
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barij,
krom (skupni),
bor,
litij,
jodid,
železo (Fe2+, Fe3+),
celotni organski ogljik (TOC),
fenolne snovi,
mineralna olja (skupno),
policiklični aromatski ogljikovodiki,
aromatski ogljikovodiki,
motnost (NTU),
prosti CO2,
raztopljeni H2S.

Parametre iz nabora parametrov 2 je treba ugotoviti tudi, če se ugotovijo spremembe značilnih
parametrov (nabor parametrov 1), ki so enake ali večje od: ± 20 %. Koncesionar lahko v
programu monitoringa predlaga in utemelji konkretnim razmeram prilagojen seznam teh
parametrov.
Pri prvem merjenju je treba v odvzeti termalni vodi ugotoviti tudi koncentracijo in izotopsko
sestavo žlahtnih plinov argon, helij in neon: koncentracijo v cc STP/g in ppm, izotopsko sestavo
pa kot razmerje 40Ar/36Ar, 3He/4He, R/Ra in 20Ne/22Ne.
Pri določanju vsebnosti analiziranih parametrov je treba upoštevati najnižje razpoložljive meje
zaznavanja in določanja (meja določljivosti analitske metode). V letnem poročilu o monitoringu
je treba navesti meje zaznavnosti in meje določljivosti analitske metode.
Vzorčenje in analiza morata biti izvedena v skladu z metodami iz pravilnika, ki ureja monitoring
stanja podzemnih voda.

4. Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine
Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta je treba izvajati z:
a) vzdrževanjem opreme in objektov za rabo termalne vode,
b) meritvami učinkovitosti in specifične izdatnosti vrtine za odvzem vode,
c) meritvami statičnih in dinamičnih pogojev v vrtini za odvzem vode.
K a):
Vsa dela in spremembe, ki so narejeni v ali pri objektu, merilni opremi ali opremi za rabo
termalne vode, je treba zapisovati in o tem poročati v letnem poročilu o monitoringu odvzetih
količin termalne vode. Enkrat tedensko je treba preverjati pravilno delovanje merilnih naprav.
K b):
Meritve učinkovitosti in specifične izdatnosti vrtine za odvzem vode je treba opraviti po vnaprej
izdelanem postopku: gre za kratkotrajen poskus, pri čemer je treba vrtino najprej ugasniti in
počakati na kvazistabilizacijo gladine ter nato črpati najmanj tri različne količine po nekaj ur, s
čimer se preizkusijo učinkovitost vrtine in njene morebitne izgube (črpalni poskus). Črpalni
poskus mora biti prvič izveden v treh mesecih po začetku izvajanja koncesije, če so od
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zadnjega poskusa pretekla več kot tri leta, in drugič v tretjem letu prvega triletnega obdobja.
Nato se črpalni poskus opravlja vsako šesto leto. Postopek izvajanja črpalnega poskusa se
natančneje opredeli v programu monitoringa tako, da se zagotovi primerljivost rezultatov v
celotnem časovnem obdobju.
K c):
Meritve statičnih in dinamičnih pogojev v vrtini za odvzem vode se izvajajo s spremljanjem
gladine (tlaka) v času, ko se izvajajo črpalni poskusi iz prejšnje točke ali prekinitveni test iz 5.
točke četrtega odstavka 4. člena te uredbe.
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5. člen

Uredba o metodologiji za izračun povprečnih
stroškov za financiranje občinskih nalog

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15
– ZUUJFO in 71/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o metodologiji za izračun povprečnih stroškov
za financiranje občinskih nalog
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa metodologijo za izračun povprečnih
stroškov za financiranje občinskih nalog na prebivalca v državi
(v nadaljnjem besedilu: povprečni stroški).
II. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POVPREČNIH
STROŠKOV
2. člen
(podatki)
(1) Izračun povprečnih stroškov za naslednje proračunsko
leto (PStrt + 1) se opravi do 1. julija tekočega leta (t).
(2) Izhodišče za izračun povprečnih stroškov so tekoči odhodki in tekoči transferji občinskih proračunov, realizirani za leta
od (t ‒ 4) do (t ‒ 1) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki
določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih
stroškov za financiranje občinskih nalog.
(3) Tekoči odhodki in tekoči transferji iz prejšnjega odstavka se zmanjšajo za tekoče odhodke in tekoče transferje iz
naslova sofinanciranja občinskih nalog iz državnega proračuna
in od uporabnikov javnih storitev ter za obvezne dajatve, določene v področnih predpisih, za financiranje občinskih nalog v
letih od (t ‒ 4) do (t ‒ 1).
3. člen
(izračun tekočih odhodkov in tekočih transferjev za
posamezno leto na prebivalca)
Tekoči odhodki in tekoči transferji na prebivalca za posamezno leto (TOTTa) od (t ‒ 4) do (t ‒ 1) se izračunajo po formuli:
TOTTa=(∑∑TOTTij)/Oa.
Pri tem je:
ΣΣTOTTij vsota tekočih odhodkov in tekočih transferjev
vseh občin (i) za izvajanje občinskih nalog po vseh podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih
nalog (j), zmanjšana za tekoče odhodke in tekoče transferje iz
naslova sofinanciranja občinskih nalog iz državnega proračuna
in od uporabnikov javnih storitev ter za obvezne dajatve, določene v področnih predpisih, za financiranje občinskih nalog in
Oa število prebivalcev v državi po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije na dan 1. januarja posameznega
leta (a), za katero se računajo tekoči odhodki in tekoči transferi
na prebivalca.
4. člen
(izračun tekočih odhodkov in tekočih transferjev za obdobje
od (t ‒ 4) do (t ‒ 1) na prebivalca)
Tekoči odhodki in tekoči transferji (TOTT) na prebivalca za
obdobje od (t ‒ 4) do (t ‒ 1) se izračunajo po formuli:
TOTT = ∑(TOTTa)/4.
Pri tem je:
TOTTa povprečni tekoči odhodki in tekoči transferji vseh
občin na prebivalca za posamezno leto (a) od (t ‒ 4) do (t ‒ 1).

(izračun povprečnih stroškov)
Povprečni stroški za naslednje proračunsko leto (PStrt + 1)
se izračunajo po formuli:
PStr=TOTT±(ΔTOTTxt/Ot).
Pri tem je:
TOTT povprečni tekoči odhodki in tekoči transferji vseh
občin na prebivalca za obdobje od (t ‒ 4) do (t ‒ 1),
±ΔTOTTxt povečani oziroma zmanjšani tekoči odhodki
in tekoči transferji vseh občin za tekoče leto (t), nastali zaradi
učinkov novih in spremenjenih predpisov (x), sprejetih v letih
(t ‒ 1) in (t), in
Ot število prebivalcev v državi po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije na dan 1. januarja tekočega leta (t),
za katero se računajo povečani oziroma zmanjšani tekoči odhodki in tekoči transferi.
6. člen
(ugotovitev povečanja oziroma zmanjšanja tekočih stroškov)
Podatke o povečanih oziroma zmanjšanih tekočih odhodkih in tekočih transferjih za tekoče leto (±ΔTOTTxt) zaradi
učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v letih (t ‒ 1)
in (t), ugotovi ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog,
in jih najpozneje do 1. junija tekočega leta (t) pošlje ministrstvu,
pristojnemu za finance.
III. KONČNI DOLOČBI
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih
nalog (Uradni list RS, št. 51/09).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00714-7/2018/2
Ljubljana, dne 21. marca 2018
EVA 2018-3130-0008
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

821.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o žičniških
napravah

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o žičniških napravah
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se določijo pristojni organ in prekrški za
izvajanje Uredbe (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in

Uradni list Republike Slovenije
Sveta z dne 9. marca 2016 o žičniških napravah in razveljavitvi
Direktive 2000/9/ES (UL L št. 81 z dne 31. 3. 2016, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/424/EU).
(2) Ta uredba se uporablja za podsisteme in varnostne
elemente za žičniške naprave, ki so dani na trg v Republiki
Sloveniji po 21. aprilu 2018.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi,
uporabljeni v Uredbi 2016/424/EU.
3. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2016/424/EU in te
uredbe je inšpektorat, pristojen za žičniške naprave.
4. člen
(prekrški za težje kršitve)
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
1. kot proizvajalec, uvoznik ali distributer da na trg, omogoči dostopnost na trgu ali vgradi v žičniško napravo podsistem
ali varnostni element, ki ni v skladu:
– s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– z drugim pododstavkom sedmega odstavka 11. člena
Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim pododstavkom drugega odstavka 13. člena
Uredbe 2016/424/EU,
– s četrtim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim pododstavkom drugega odstavka 14. člena
Uredbe 2016/424/EU;
2. kot proizvajalec, uvoznik ali distributer ne izvede, ne
začne izvajati ali ne zagotovi izvedbe ustreznih korektivnih
ukrepov v skladu:
– z osmim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s četrtim odstavkom 14. člena Uredbe 2016/424/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
5. člen
(prekrški za lažje kršitve)
(1) Z globo od 2.700 do 20.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
1. kot proizvajalec, pooblaščeni zastopnik proizvajalca,
uvoznik ali distributer ravna v nasprotju:
– z devetim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s točko a) drugega odstavka 12. člena Uredbe
2016/424/EU,
– s točko b) drugega odstavka 12. člena Uredbe
2016/424/EU,
– z devetim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU;
2. kot proizvajalec, pooblaščeni zastopnik proizvajalca ali
uvoznik ne ravna v skladu:
– s tretjim odstavkom 11. člena 2016/424/EU,
– s točko a) drugega odstavka 12. člena Uredbe
2016/424/EU,
– z osmim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU;
3. kot proizvajalec, uvoznik ali distributer ne ravna v skladu:
– z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s petim in šestim odstavkom 11. člena Uredbe
2016/424/EU,
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– z osmim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim pododstavkom drugega odstavka 13. člena
Uredbe 2016/424/EU,
– z drugim pododstavkom drugega odstavka 13. člena
Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim pododstavkom tretjega odstavka 13. člena
Uredbe 2016/424/EU,
– s prvim pododstavkom drugega odstavka 14. člena
Uredbe 2016/424/EU,
– z drugim pododstavkom drugega odstavka 14. člena
Uredbe 2016/424/EU;
4. kot uvoznik ali distributer ne ravna v skladu:
– s petim odstavkom 13. člena Uredbe 2016/424/EU,
– s tretjim odstavkom 14. člena Uredbe 2016/424/EU;
5. kot uvoznik ravna v nasprotju s šestim odstavkom
13. člena Uredbe 2016/424/EU.
(2) Z globo od 1.800 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.100 do 2.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
6. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči
globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s to uredbo.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-11/2018/2
Ljubljana, dne 21. marca 2018
EVA 2018-2430-0002
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

822.

Uredba o spremembi Uredbe 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 spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali
iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018
1. člen
V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu
2018 (Uradni list RS, št. 38/17 in 10/18) se v četrtem odstavku 10. člena besedilo »31. marca« nadomesti z besedilom
»4. maja«.
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KONČNA DOLOČBA

za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, splošne in
skupne določbe:
1. 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) 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov
za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno
sodelovanje“ (UL L št. 335, z dne 15. 12. 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 Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi
Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje
odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o
spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU)
št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto
2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb
(EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v
letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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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, 14/17,
38/17 in 40/17 – popr.) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(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(2017)7523 z dne 8. novembra 2017
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 (v nadaljnjem besedilu: MKGP)
ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.
program-podezelja.si).
(2) Ta uredba za ukrep in podukrep iz prejšnjega odstavka
določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje

Uradni list Republike Slovenije
skega 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. februarja 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 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 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 prehodnih določb o programih za razvoj
podeželja za obdobje 2007-2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015,
str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
– 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) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi
za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178
z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
809/2014/EU);
2. v skladu z:
– Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 (UL L
št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od
2014 do 2020 (UL C št. 201 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjenimi s Sporočilom Komisije o spremembi Smernic
Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020
(UL L št. 390 z dne 24. 11. 2015, str. 4), (v nadaljnjem besedilu:
Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje) in
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU).«.
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2. člen
V 2. členu se v 23. točki pred besedo »priznana« doda
beseda »skupna«, beseda »celotne« pa se nadomesti z besedo »upravičene«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se v 1. do 7. točki črta besedilo
»npr.«.
V 4. točki se črta besedilo »ureditev trajnih nasadov z vrstami ali sortami rastlin, ki so tolerantnejše na bolezni, pozebo
oziroma sušo,«.
V drugem odstavku se v peti in šesti alineji 2. točke pod
d) črta besedilo »npr.«.
4. člen
V šestem odstavku 6. člena se v napovednem stavku za
besedo »člena« doda besedilo »skupina ali«.
V drugi alineji se za besedo »priznanje« doda besedilo
»skupin ali«.
V sedmem odstavku se v 1. točki, na začetku besedila,
pred besedo »organizacija« doda besedilo »skupina ali«, za
besedo »priznanje« pa se doda besedilo »skupin ali«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 1. točki za prvim stavkom
doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Stroški ureditve dvorišč kot del ureditve objektov se
priznajo samo v okviru graditve zahtevnih ali manj zahtevnih
objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«.
V drugi alineji 4. točke se črta besedilo »(v nadaljnjem
besedilu: KIS)«.
6. člen
V 10. členu se na koncu 2. točke podpičje nadomesti s
piko in doda besedilo »Oddaja zbirne vloge ni obvezna za upravičenca, ki izvaja dejavnost dodelave osnovnega semenskega
materiala kmetijskih rastlin ter uveljavlja podporo za naložbo
v ta namen;«.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni
razpis mora zagotavljati obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM
v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru
zahtevnih naložb;«.
Za 18. točko se doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvajajo upravičenci iz 1. oziroma 2. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe,
se pri ugotavljanju obsega dela iz 17. točke tega člena lahko
upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali
to naložbo;«.
Dosedanji 19. in 20. točka postaneta 20. in 21. točka.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(posebni pogoji za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev)
Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
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 prejšnje točke 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 iz tretjega odstavka 5. člena
te uredbe.«.
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8. člen
V 12. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in

V 3. točki se za besedo »zadrugo« dodata vejica in beseda »skupino«.
V 4. točki se za besedilom »zadruge,« doda besedilo
»skupine ali«.
9. člen
V 13. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
črta besedilo »in 11.«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. kot ista vrsta kmetijske mehanizacije iz prejšnje točke
se šteje kmetijska mehanizacija iz iste skupine strojev v okviru
zaporedne trimestne številke iz kataloga stroškov in najvišjih
priznanih vrednosti iz predpisa, ki ureja katalog stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti (v nadaljnjem besedilu: katalog
stroškov) iz prvega odstavka 95. člena te uredbe;«.
Dosedanje 5. do 7. točka postanejo 6. do 8. točka.
V napovednem stavku drugega odstavka se črta besedilo
»in najvišjih priznanih vrednosti (v nadaljnjem besedilu: katalog
stroškov)«.

11.«.

10. člen
V 14. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in

V 3. točki se beseda »ali« nadomesti z besedo »in«, besedilo »bila sklenjena« pa se nadomesti z besedo »podpisana«.
11. člen
V 15. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
črta besedilo »in 11.«.

11.«.

11.«.

11.«.

12. člen
V 16. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in
13. člen
V 17. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in
14. člen
V 19. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in

15. člen
V 20. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
črta besedilo »in 11.«.
16. člen
V 21. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
za besedilom »gospodarstvih iz« doda besedilo »4., 5., 6., 9.,
10. in«.

11.«.

17. člen
V 23. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in
18. člen
V 24. členu se 3. in 4. točka črtata.
Dosedanja 5. točka postane 3. točka.

19. člen
V 25. členu se v prvem odstavku beseda »presežejo«
nadomesti z besedo »dosežejo«.
20. člen
V prvem odstavku 26. člena se 7. točka spremeni tako,
da se glasi:
»7. če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe,
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mora kmetijsko gospodarstvo 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
s prvo alinejo 14. točke 10. člena te uredbe, se upošteva zadnji izkaz poslovnega izida oziroma zadnji standardni rezultati
FADN. 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;«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Upravičenec mora v koledarskem letu pred vložitvijo
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev zagotavljati obseg
dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter
najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb.«.
21. člen
V prvem odstavku 27. člena se na koncu 1. točke podpičje
nadomesti s piko in doda besedilo »Če gre za škodni dogodek
iz tretjega odstavka 109. člena te uredbe, ki se ne šteje za
višjo silo in ima lahko za posledico neizpolnitev obveznosti
glede doseganja najmanj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti
naložbe, načrtovanih v poslovnem načrtu (površine, živali), se
obdobje za izpolnitev proizvodnih zmogljivosti iz prvega stavka te točke lahko podaljša za največ 24 mesecev od datuma
nastanka tega škodnega dogodka;«.
V 3. točki se za besedo »oziroma« doda besedilo »skupina ali«.
22. člen
V prvem odstavku 28. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, razen za naložbe iz 4. točke prvega odstavka 5. člena
te uredbe, je 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se
poveča za:«.
V prvi, drugi, četrti, peti in osmi alineji se za besedo »zadruge« dodata vejica in beseda »skupine«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Stopnja javne podpore za naložbe v prilagoditev
kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam iz 4. točke
prvega odstavka 5. člena te uredbe je 50 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe in se poveča za:
– 10 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih z
naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. člena Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca
razvrščeno v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje
kmetijskih gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno naložbo,
morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine
kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe svoja
kmetijska gospodarstva razvrščena v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD,
– 15 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo
znotraj EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,
– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
– 20 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom
iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v
enega izmed ukrepov iz te alineje. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali organizacije
proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani
skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe skupaj več kot 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v
enega izmed ukrepov iz te alineje,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Če gre za
kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, mora najmanj polovica članov
skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe
izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 6. člena te uredbe.
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(4) Stopnje podpore iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 75 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe za naložbe mladih kmetov ter 70 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe za naložbe drugih upravičencev.«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo peti do deseti
odstavek.
23. člen
V drugem odstavku 29. člena se v četrti alineji za besedo
»predelave« doda besedilo »ali trženja«.
V devetem odstavku se za besedo »Predelava« doda
besedilo »in trženje«.
24. člen
V 34. členu se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis
mora zagotavljati obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih
naložb;«.
Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. če gre za naložbo, ki jo izvajajo zadruge in skupine ali
organizacije proizvajalcev, ki so priznane v skladu s predpisi, ki
urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev in bo naložba namenjena skupni rabi njihovih članov, se pri ugotavljanju
obsega dela iz prejšnje točke lahko upošteva tudi obseg dela
njihovih članov, ki bodo uporabljali to naložbo. Zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev vodi seznam skupne rabe, s
katerega so razvidni raba naložbe po članih, obdobje uporabe
ipd. Seznam skupne rabe naložbe se podrobneje opredeli v
javnem razpisu;«.
Dosedanji 9. in 10. točka postaneta 10. in 11. točka.
V dosedanji 11. točki, ki postane 12. točka, se prva alineja
spremeni tako, da se glasi:
»– kmetijske proizvode vlagatelja, ki mora biti vpisan v
RKG. Če je vlagatelj zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev, se upoštevajo kmetijski proizvodi članov zadruge,
skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so vpisani v RKG, in
kmetijski proizvodi zadruge iz lastne pridelave. Če je član zadruge zadruga, se upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov
ter kmetijski proizvodi zadruge iz lastne pridelave,«.
Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 13. in 14. točka.
25. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg pogojev iz prejšnjega člena mora upravičenec
glede na posamezno vrsto naložb v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov iz tega podukrepa ob vložitvi vloge
na javni razpis izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. če je upravičenec pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, povezane z
naložbo;
2. upravičenec iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe mora imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, ki je povezana z naložbo, razen če gre
za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave;
3. 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;
4. upravičenec, ki je veliko podjetje iz drugega odstavka
30. člena te uredbe, mora v skladu s I. delom Smernic za
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje za naložbe iz druge alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe v vlogi opisati stanje
brez podpore, to je obratni hipotetični scenarij ali alternativni
projekt oziroma dejavnost, in predložiti dokumentarna dokazila v podporo obratnemu hipotetičnemu scenariju, opisanemu
v vlogi;
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5. če gre za naložbe iz osmega odstavka 29. člena te
uredbe, mora vlagatelj vlogi na javni razpis priložiti:
– pisno izjavo o vseh pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih
in v tekočem koledarskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim
zneskom pomoči de minimis ne bosta preseženi zgornji meji
pomoči de minimis in intenzivnost pomoči po predpisih, ki urejajo državne pomoči,
– pisno izjavo, ali gre za enotno podjetje. Če gre za
enotno podjetje, se navedejo podjetja, ki so z upravičencem
povezana;
6. 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.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Če ima upravičenec živilski obrat, mora biti živilski
obrat vpisan v register obratov v skladu s pravilnikom, ki ureja
registracijo in odobritev obratov na živilskem področju, razen
če upravičenec vlaga vlogo za sofinanciranje naložbe iz prve
alineje drugega odstavka 29. člena te uredbe in pred oddajo
vloge na javni razpis ni imel živilskega obrata.«.
26. člen
V 36. členu se na koncu 4. točke podpičje nadomesti s piko.
5. točka se črta.
27. člen
V 37. členu se 3. in 4. točka črtata.
V dosedanji 5. točki, ki postane 3. točka, se besedilo
»1. točke prvega odstavka 35. člena« nadomesti z besedilom
»15. točke prvega odstavka 100. člena«.
28. člen
V prvem odstavku 38. člena se v napovednem stavku
beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
V napovednem stavku 2. točke se za besedilom »majhne kmetije,« doda besedilo »nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki ni nosilec kmetije,«.
29. člen
V prvem odstavku 39. člena se v četrti alineji za besedo
»zadruga« dodata vejica in beseda »skupina«, za besedo »zadruge« pa se dodata vejica in beseda »skupine«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Upravičenec mora v koledarskem letu pred vložitvijo
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev zagotavljati obseg
dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter
najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb. Če gre za upravičenca iz 1. in 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe,
se pri ugotavljanju obsega dela upoštevajo vsi člani kmetije.«.
30. člen
V prvem odstavku 40. člena se na koncu 1. točke podpičje
nadomesti s piko in doda besedilo »Če gre za škodni dogodek
iz tretjega odstavka 109. člena te uredbe, ki se ne šteje za
višjo silo in ima lahko za posledico neizpolnitev obveznosti
glede doseganja najmanj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti
kmetijskega gospodarstva oziroma živilskega obrata, načrtovanih v poslovnem načrtu, se obdobje za izpolnitev proizvodnih
zmogljivosti lahko podaljša za največ 24 mesecev od datuma
nastanka tega škodnega dogodka;«.
V 5. točki se za besedama »zadruga« in »Zadruga« dodata vejica in beseda »skupina«.
Na koncu 9. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda
nova 10. točka, ki se glasi:
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»10. zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev vodi
seznam skupne rabe iz 9. točke 34. člena te uredbe in o skupni
rabi poroča, kot je določeno v prilogi 7 te uredbe, še najmanj
pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.«.
31. člen
V prvem odstavku 41. člena se v prvi alineji za besedo
»zadruga« dodata vejica in beseda »skupina«, za besedo
»zadruge« pa se dodata vejica in beseda »skupine«.
Četrti do šesti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(4) Za naložbe iz druge alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe, ki jih izvajajo mikro ali mala podjetja v skladu z
uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči na območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija, se stopnja javne
podpore določi v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU in
znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena za
naložbe iz druge alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe, ki
jih v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči izvajajo
srednje velika podjetja na območju teritorialne enote NUTS 2
SI02 Zahodna Slovenija, stopnja javne podpore v skladu s
44. členom Uredbe 702/2014/EU znaša 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(6) Če gre za naložbe iz druge alineje prvega odstavka
29. člena te uredbe in je upravičenec veliko podjetje, ne glede
na določbe prvega odstavka tega člena stopnja javne podpore
v skladu z določbami 3. poglavja in 3.1. oddelka II. dela Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje znaša:
– 25 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe, ki se v
skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči, izvajajo na
območju teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija;
– 10 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe, ki se v
skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči, izvajajo na
območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.«.
32. člen
V 78. členu se za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. kot ista vrsta mehanizacije iz prejšnje točke se šteje
mehanizacija iz iste skupine strojev v okviru zaporedne trimestne številke iz kataloga stroškov iz prvega odstavka 95. člena
te uredbe;«.
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
33. člen
V prvem odstavku 79. člena se beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
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»(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolniti merilo iz tretje alineje pod a) 1. točke prvega odstavka prejšnjega
člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke
na podlagi tega merila.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
38. člen
V osmem odstavku 92. člena se za besedo »dokazila«
dodata vejica in besedilo »ki se nanašajo na naložbo,«, beseda
»sedmega« pa se nadomesti z besedo »sedmega«.
39. člen
V tretjem odstavku 93. člena se beseda »presegajo«
nadomesti z besedo »dosegajo«, beseda »presežejo« pa se
nadomesti z besedo »dosežejo«.
40. člen
V prvem odstavku 93.a člena se za besedilom »52/10«
beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »ZON-C« pa se
doda besedilo »in 60/17«.
41. člen
V četrtem odstavku 94. člena se beseda »devetega«
nadomesti z besedo »osmega«.
42. člen
V 96. členu se na koncu 9. točke podpičje nadomesti s piko.
10. točka se črta.
43. člen
Prvi odstavek 97. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prispevek v naravi iz 69. člena Uredbe 1303/2013/EU
je upravičen strošek pri podukrepu podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, podukrepu podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in operaciji
ureditev gozdne infrastrukture. Priznana vrednost prispevka v
naravi je opredeljena v katalogu stroškov in ne sme presegati:
– 25 odstotkov upravičene vrednosti naložbe za naložbe
iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe,
– 50 odstotkov upravičene vrednosti naložbe za druge
vrste naložb iz podukrepa podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva ter za naložbe pri podukrepu podpora za naložbe
v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in
operaciji ureditev gozdne infrastrukture.«.

36. člen
V prvem odstavku 87. člena se v napovednem stavku
beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
V 2. točki se v napovednem stavku besedilo »kmetije z
dopolnilno dejavnostjo« nadomesti z besedilom »nosilce dopolnile dejavnosti na kmetijah«.

44. člen
V prvem odstavku 100. člena se v 1. točki za besedo »tretjim« črta besedilo »in petim«, besedilo »57.« pa se nadomesti
z besedilom »41.a«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. ima lahko do 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države;«.
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
»13. če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v
ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme, ki se
uporabljajo tudi za druge namene, se od vseh stroškov ureditve
objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem
deležu glede na neto tlorisno površino ali neto prostornino
objekta, ki je predmet podpore, oziroma se od vseh stroškov
nakupa pripadajoče opreme kot upravičeni stroški priznajo le
stroški v sorazmernem deležu glede na zmogljivost opreme,
neto tlorisno površino ali neto prostornino objekta, ki je predmet
podpore;«.
V 19. točki se za besedo »dovoljenje« doda besedilo »iz
prejšnje točke«.

37. člen
Za prvim odstavkom 88. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

45. člen
V drugem odstavku 101. člena se za besedo »banke«
doda besedilo »ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje

34. člen
Za drugim odstavkom 80. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolniti merilo iz druge alineje pod a) 2. točke prvega odstavka prejšnjega
člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke
na podlagi tega merila.«.
35. člen
V 84. členu se besedilo »kmetije z registrirano dopolnilno
dejavnostjo« nadomesti z besedilom »nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji«.
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Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev,«, za besedo
»eurov« pa se doda beseda »skupne«.
46. člen
V petem odstavku 102. člena se v 4. točki za besedo
»situacijo« doda besedilo »v skladu s posebnimi gradbenimi
uzancami«.
V devetem odstavku se za besedo »objektov« dodata
vejica in besedilo »in pravilnikom, ki ureja gradbišča«.
V petnajstem odstavku se za besedo »ponudbe« dodata
vejica in besedilo »razen, če se naložba izvaja na podlagi ponudbe, ki je bila priložena vlogi na javni razpis«.
V šestnajstem odstavku se za besedo »dokazila« dodata
vejica in besedilo »ki se nanašajo na naložbo,«.
47. člen
Drugi odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Največje število zahtevkov je določeno pri posameznem podukrepu oziroma operaciji, pri čemer se v to število ne
šteje zahtevek za predplačilo iz 105. člena te uredbe.«.
48. člen
Drugi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vložitev zahtevka za predplačilo mora upravičenec
napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek za predplačilo se
šteje za zahtevek za izplačilo sredstev v skladu s 63. členom
Uredbe 1305/2013/EU.«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Bančna garancija mora biti veljavna najmanj šest
mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev,
katerega vrednost je večja od višine predplačila in na katerega
je vezana sprostitev bančne garancije.
(5) Upravičenec se v zahtevku za izplačilo sredstev opredeli glede sprostitve bančne garancije. Bančna garancija se
sprosti, ko znesek dejansko nastalih upravičenih stroškov, ki
jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, preseže znesek predplačila, ali najpozneje ob zadnjem zahtevku
za izplačilo sredstev, če je njegova vrednost večja od višine
predplačila.«.
49. člen
V četrtem in šestem odstavku 108. člena se besedilo
»57.« nadomesti z besedilom »41.a«.
50. člen
V prilogi 2 se v poglavju C. za sedmim odstavkom doda
nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev
ne vodi seznama skupne rabe iz 10. točke 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 20 odstotkov
izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec vrniti vsa
izplačana sredstva.«.
V poglavju H. se besedilo »kmetija z dopolnilno dejavnostjo« nadomesti z besedilom »nosilec dopolnilne dejavnosti
na kmetiji«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
51. člen
(začeti postopki)
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
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gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15,
32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr.), 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, 14/17,
38/17 in 40/17 – popr.).
52. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-12/2018
Ljubljana, dne 21. marca 2018
EVA 2017-2330-0068
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
824.

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev
s področja okolja in prostora v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) ter za
izvrševanje 2. in 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18) ministrica za okolje
in prostor izdaja

PRAVILNIK
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
okolja in prostora v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
1. člen
(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev
s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov, določenih v prilogah II in III Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18;
v nadaljnjem besedilu: uredba).
(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev in metodologije, ki jih določa uredba.
2. člen
(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega
prava.
(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih
tipih oseb javnega prava so določene v prilogi, ki je sestavni
del tega pravilnika.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja okolja in
prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
(Uradni list RS, št. 106/05, 105/07, 3/09 in 62/10).
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-147/2018
Ljubljana, dne 16. marca 2018
EVA 2018-2550-0041
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije
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PRAVILNIK
o vodenju in vsebini podatkov
o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči
infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah
in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih

14. Oddajnik je naprava, ki oddaja signal v radiokomunikacijski storitvi.
15. Radijska postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov istega
lastnika, vključno s potrebno opremo, ki so potrebni na enem
fiksnem mestu za izvajanje radiokomunikacijske storitve.
16. Sprejemnik je naprava, ki sprejema signal v radiokomunikacijski storitvi.
17. Trasa je linijski objekt v sklopu katerega potekajo
komunikacijski vodi.
18. Vrsta komunikacijskega voda pomeni njegovo tehnološko izvedbo, ki je lahko optični, bakreni parični, bakreni koaksialni ali tehnološko drugače izveden podzemni ali nadzemni
komunikacijski vod.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije, zakonu, ki ureja graditev objektov in zakonu, ki ureja
prostorsko načrtovanje.

1. člen

3. člen

Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov
o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči
infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah
in drugih elektronskih komunikacijskih
omrežjih

Na podlagi petega odstavka 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –
ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja minister za javno
upravo v soglasju z ministrom za infrastrukturo in ministrico za
okolje in prostor

(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vodenje in vsebino podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, podatkov
o omrežnih priključnih točkah na fiksni lokaciji in podatkov o
drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih, za katere je z
zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, določena obveznost infrastrukturnega operaterja, da sporoča podatke za vpis
v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
1. Antena je naprava za sprejemanje ali oddajanje elektromagnetnih valov, ki omogočajo prenos signalov in je pritrjena
na stavbo ali gradbeni inženirski objekt.
2. Antenski stolp je gradbeno inženirski objekt, na katerega je pritrjena ena ali več anten.
3. Cev je komunikacijski vod, v katerem se nahajajo kabli.
4. Evidenca infrastrukturnih omrežij in objektov je zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture.
5. Investitor ali upravljavec javnega komunikacijskega
omrežja in pripadajoče infrastrukture je investitor ali upravljavec
elektronskega komunikacijskega omrežja, ki se v celoti ali pretežno uporablja za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih
storitev dostopnih javnosti, ki omogočajo prenos informacij med
omrežnimi priključnimi točkami.
6. Jašek je vertikalni gradbeni inženirski objekt, ki omogoča dostop do komunikacijskih vodov v kabelski kanalizaciji.
7. Javne telekomunikacijske terminalske naprave so javne telefonske govorilnice in druga telekomunikacijska terminalska oprema, nameščena na javnosti dostopnih površinah.
8. Kabel je komunikacijski vod, v katerem se nahajajo vodi.
9. Komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura
so tista, katerih gradnja je skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, v javno korist.
10. Komunikacijska razdelilna omarica je razvodišče priključnih komunikacijskih vodov in mesto za namestitev komunikacijskih naprav.
11. Komutacijski center je funkcijska enota, ki z uporabo
stikalnih elementov in krmilne logike omogoča povezovanje
med kličočim in klicanim pri vodovnem, sporočilnem ali paketnem sistemu komutacije.
12. Objekt bazne postaje je stavba, del stavbe, ali samostojen prostor v njej, ali gradbeno inženirski objekt (npr.
zabojnik), v katerem je nameščena vsa pripadajoča oprema
bazne postaje.
13. Območje komunikacijskih objektov je pripadajoče območje kateregakoli komunikacijskega objekta, ki je ograjeno in
je s tem omejen dostop do tega območja.

(vodenje podatkov o komunikacijskem omrežju
ter pripadajoči infrastrukturi in omrežnih priključnih točkah)
Podatki o komunikacijskem omrežju in pripadajoči infrastrukturi ter omrežnih priključnih točkah se v skladu z zakonom,
ki ureja elektronske komunikacije, vodijo neposredno v sklopu
evidence infrastrukturnih omrežij in objektov.
4. člen
(naprave in objekti komunikacijskega omrežja
ter pripadajoče infrastrukture)
(1) Naprave in objekti komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se vedno evidentirajo, so:
– komunikacijski vod,
– trasa,
– cev,
– kabel,
– vod,
– kabelska kanalizacija,
– jašek,
– objekt bazne postaje,
– radijska postaja,
– antenski stolp,
– posamezna antena, če je pritrjena na stavbo ali antenski
stolp ali drug inženirski objekt drugega investitorja ali upravljavca komunikacijskega omrežja,
– komunikacijska razdelilna omarica,
– območje komunikacijskih objektov.
(2) Naprave in objekti komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se evidentirajo samo, če so samostojni
gradbeni inženirski objekti, so:
– javne telekomunikacijske terminalske naprave,
– drugi objekti za potrebe elektronskih komunikacij, kot
so komutacijski centri, ojačevalna mesta komunikacijskih vodov, objekti za namestitev naprav in druge podobne naprave
in oprema.
5. člen
(nabor podatkov o napravah in objektih komunikacijskega
omrežja ter pripadajoče infrastrukture)
(1) Za naprave in objekte komunikacijskega omrežja ter
pripadajoče infrastrukture iz prejšnjega člena se vodijo podatki, ki
so določeni z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in predpisom, ki ureja vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov,
ter tehnični podatki, ki so pomembni za opis teh naprav in objektov
komunikacijskega omrežja ter pripadajoče infrastrukture.
(2) Nabor podatkov, vključno s tehničnimi podatki iz prejšnjega odstavka, obliko elaborata in obrazce, ki so potrebni
za vpis, objavi organ, pristojen za geodetske zadeve, na svoji
spletni strani v skladu s predpisom, ki ureja vpis v evidenco
infrastrukturnih omrežij in objektov.
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(podatki o drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih)
Določbe 3. do 5. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi
za vodenje in vsebino podatkov za druga elektronska komunikacijska omrežja, za katera je z zakonom, ki ureja elektronske
komunikacije, določena obveznost infrastrukturnega operaterja, da sporoča podatke za vpis v evidenco infrastrukturnih
omrežij in objektov.
7. člen
(nabor podatkov o omrežnih priključnih točkah)
Nabor podatkov o omrežnih priključnih točkah, ki se v
skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, vpisujejo
v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov, je podrobneje
določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Organ, pristojen za geodetske zadeve, objavi predpisano obliko elaborata
in obrazce, ki so potrebni za vpis v evidenco infrastrukturnih
omrežij in objektov, na svoji spletni strani v skladu s predpisom,
ki ureja vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov.
8. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:
1. Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Uradni list RS, št. 55/15, 40/17 –
ZEKom-1C in 61/17 – ZUreP-2) in

Uradni list Republike Slovenije
2. Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov
o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij
in objektov (Uradni list RS, št. 107/13 in 40/17 – ZEKom-1C).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-639/2017-20
EVA 2017-3130-0039
Ljubljana, dne 6. marca 2018
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo
Soglašam!
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
Soglašam!
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga: Nabor podatkov o omrežnih priključnih točkah

Atribut

Opis

Identifikator omrežne priključne točke

Enolična
identifikacijska
številka
zapisa
omrežne priključne točke. Identifikator določi
organ, pristojen za geodetske zadeve.

Identifikator omrežne priključne točke
upravljavca

Enolična
identifikacijska
številka
zapisa
omrežne priključne točke. Identifikator določi
upravljavec omrežja.

Tip spremembe

Podatek o tipu spremembe zapisa omrežne
priključne točke.

Šifra katastrske občine

Šifra katastrske občine, v kateri se nahaja
omrežna priključna točka.

Številka stavbe

Podatek o številki stavbe, na katero je vezana
omrežna priključna točka.

Številka dela stavbe

Podatek o številki dela stavbe, na katero se
nanaša omrežna priključna točka.
Upravljavec
razpolaga.

Številka stanovanja/poslovnega prostora

podatek

sporoči,

če

z

njim

Podatek o številki stanovanja ali poslovnega
prostora, na katerega se nanaša omrežna
priključna točka.
Upravljavec
razpolaga.

podatek

sporoči,

če

z

njim

Medresorski identifikator naslova dela
stavbe

Enolični identifikator hišne številke.

Naslov

Naslov, ki pripada identifikatorju hišne številke.
Organ, pristojen za geodetske zadeve, vnaprej
pred prvim poročanjem pošlje upravljavcu
vrednosti tega atributa za vse stavbe vseh
katastrskih občin. Upravljavcu ga ni treba
sporočati za vpis v evidenco.

Gospodinjstvo

Podatek, ali je na delu stavbe prijavljeno
gospodinjstvo.

Vrste subjekta z omrežno priključno točko

Podaja šifrant vrste subjekta z omrežno
priključno točko.
Podaja šifrant vrste možnega priključka.

Vrsta možnega priključka

Stran

2900 /

Št.

19 / 23. 3. 2018

Uradni list Republike Slovenije

Minimalna zmogljivost

Podaja podatek o minimalni zmogljivost (v
Mb/s) omrežne priključne točke.

Priklop omrežne priključne točke

Podatek ali je omrežna priključna
zgrajena, omogočena in priključena.

Matična številka

Matična številka upravljavca širokopasovnega
omrežja.

Lokacija omrežne priključne točke

Y,X koordinata v državnem koordinatnem
sistemu.

točka

Uradni list Republike Slovenije
826.

Pravilnik o načinu uveljavljanja pravic
in ugodnosti za izvajanje prvega odstavka
2. člena Zakona o spremembi Zakona
o visokem šolstvu

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 65/17)
ministrica za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrico za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o načinu uveljavljanja pravic in ugodnosti
za izvajanje prvega odstavka 2. člena Zakona
o spremembi Zakona o visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 65/17)
1. člen
Ta pravilnik določa način uveljavljanja pravic in ugodnosti
študentov iz prvega odstavka 2. člena Zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 65/17; v nadaljnjem
besedilu: zakon) za obdobje od 1. oktobra 2017 do začetka
veljavnosti zakona 21. novembra 2017.
2. člen
Študent, ki ima za obdobje iz prejšnjega člena pravico
do povračila vplačanih sredstev zdravstvenega zavarovanja
oziroma plačila zdravstvenih storitev in je imel v navedenem
obdobju status študenta (v nadaljnjem besedilu: študent), ima
za to obdobje pravico do povračila plačanih:
– prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, če je
bil zavezanec za njihovo plačilo sam,
– zavarovalnih premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po postopkih, ki jih določi zavarovalnica, ki izvaja
dopolnilno zavarovanje, in
– stroškov zdravstvene storitve, ki je pravica iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, v celotni vrednosti zdravstvene
storitve ali odstotnem deležu vrednosti zdravstvene storitve,
določenem v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: zdravstvena
storitev).
3. člen
Študent lahko zahteva povračilo prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje iz prve alineje prejšnjega člena od
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: ZZZS) z vložitvijo vloge na območni enoti ZZZS.
4. člen
Študent lahko zahteva povračilo zavarovalnih premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz druge alineje 2. člena
tega pravilnika z vložitvijo vloge pri zavarovalnici, ki izvaja
dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
5. člen
Študent lahko zahteva povračilo plačanih stroškov zdravstvene storitve iz tretje alineje 2. člena tega pravilnika od
ZZZS.
Vlogo za povračilo plačanih stroškov zdravstvenih storitev
študent vloži na območni enoti ZZZS skupaj z dokazilom o njihovem plačilu. Če študent uveljavlja povračilo razlike do polne
vrednosti zdravstvene storitve, ki je bila krita iz dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, se vlogi za povračilo stroškov
zdravstvenih storitev priloži dokazilo, da mu je zavarovalnica,
pri kateri je imel sklenjeno dopolnilno zavarovanje, vrnila premije za to zavarovanje, in dokazilo zavarovalnice o plačanih
storitvah.
ZZZS lahko razliko do polne vrednosti zdravstvene storitve, ki jo je za študenta plačala zavarovalnica, pri kateri
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je bil študent dopolnilno zdravstveno zavarovan, na zahtevo
študenta vrne tej zavarovalnici, če je ta zavarovalnica predhodno študentu vrnila plačano zavarovalno premijo dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Študenti vložijo vlogo iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika
do 31. decembra 2018.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2010/21
Ljubljana, dne 19. marca 2018
EVA 2018-3330-0009
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

827.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju
cen zdravil za uporabo v humani medicini

Na podlagi tretjega odstavka 158. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) ministrica za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o določanju cen zdravil
za uporabo v humani medicini
1. člen
V Pravilniku o določanju cen zdravil za uporabo v humani
medicini (Uradni list RS, št. 32/15 in 15/16) se v Prilogi 2 razdelek B nadomesti z novim razdelkom B, ki je kot priloga sestavni
del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Vloge za določitev najvišje dovoljene cene zdravila in
vloge za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila, ki so
bile prejete do dneva uveljavitve tega pravilnika in o njih do
tega dneva še ni bilo odločeno, se obravnavajo v skladu tem
pravilnikom.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-47/2018
Ljubljana, dne 15. marca 2018
EVA 2018-2711-0025
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
828.

Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi
pokojnin in drugih prejemkov od 1. aprila 2018

Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14
– ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 –
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in prvega odstavka
65. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H)
je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 26. februarja 2018 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov
od 1. aprila 2018
1. člen
Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic
iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415,
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15
– ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in
postrežbo, se od 1. aprila 2018 uskladijo tako, da se povečajo
za 1,1 odstotka.
2. člen
Med pokojnine in druge prejemke iz prejšnjega člena, ki
se uskladijo po tem sklepu, se štejejo:
– pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih,
– prejemki na podlagi invalidnosti po prvem odstavku
107. člena ZPIZ-2,
– vdovske pokojnine iz četrtega odstavka 392. člena
ZPIZ-2,
– pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov
(Uradni list SRS, št. 13/72, 26/73, 45/73, 29/75, 14/77, 30/79,
1/82 – odl. US in 27/83) iz 404. člena ZPIZ-2, pri čemer po tem
sklepu usklajena starostna oziroma družinska pokojnina znaša
247,77 eura, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9.
1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njegovega zakonca pa
495,53 eura,
– dodatki po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz
republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in preživnine po Zakonu o preživninskem
varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86 in Uradni list RS,
št. 114/06 – ZUTPG) iz 405. člena ZPIZ-2,
– pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
– pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo,
28/09 in 61/10 – ZSVarPre),
– akontacije pokojnin po Odloku o izplačevanju akontacij
pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS,
št. 26/91-I),
– deli pokojnine, priznani po 7. členu Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/16),
– dodatki, priznani po Zakonu o dodatku k pokojnini za
delo in izjemne dosežke na področju športa (Uradni list RS,
št. 34/17) in
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– zagotovljena pokojnina iz tretjega odstavka 39. člena
ZPIZ-2, pri čemer po tem sklepu usklajena zagotovljena pokojnina znaša 516,62 eura.
3. člen
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih.
4. člen
Za odstotek, določen v 1. členu tega sklepa, se uskladijo
zneski pokojnin in drugih prejemkov, ki so uživalcem pripadali
za mesec marec 2018 oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene v letu 2018.
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec april 2018.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2018/2-2
Ljubljana, dne 26. februarja 2018
EVA 2018-2611-0021
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec l.r.
Predsednik

829.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi prvega odstavka 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14
– ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 –
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
26. februarja 2018 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov
za posebne primere zavarovanja
1. člen
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17 in 64/17) se v 3. členu znesek
»6,62 eurov« nadomesti z zneskom »6,80 eura«.
2. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 4. člena se znesek
»9,89 eurov« nadomesti z zneskom »10,16 eura«.
3. člen
V 5. členu se znesek »13,18 eurov« nadomesti z zneskom »13,54 eura«.
4. člen
V 6. členu se znesek »33,01 eurov« nadomesti z zneskom »33,90 eura«.
5. člen
V 7. členu se znesek »165,04 eurov« nadomesti z zneskom »169,50 eura« ter znesek »13,75 eurov« se nadomesti z
zneskom »14,12 eura«.
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6. člen
V 8. členu se znesek »3,28 eurov« nadomesti z zneskom
»3,37 eura«.
7. člen
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2018.

Uradni list Republike Slovenije
IV
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-28/2018
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
EVA 2018-2711-0018
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
dr. Andreja Čufar l.r.
Direktorica

Št. 9000-4/2018/2-4
Ljubljana, dne 26. februarja 2018
EVA 2018-2611-0022
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec l.r.
Predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
831.

830.

Obvestilo o ukinitvi splošnih poglavij Tališče
– instrumentalna metoda (2.2.60) in Preskus
na nevrovirulenco peroralnega cepiva proti
otroški paralizi (2.6.19) ter monografij cepivo
proti koleri (0154), liofilizirano cepivo proti
koleri (0155) in liofilizirano cepivo proti tifusu
(0157) iz Evropske farmakopeje

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

OBVESTILO
o ukinitvi splošnih poglavij Tališče –
instrumentalna metoda (2.2.60) in Preskus
na nevrovirulenco peroralnega cepiva proti
otroški paralizi (2.6.19) ter monografij cepivo
proti koleri (0154), liofilizirano cepivo proti koleri
(0155) in liofilizirano cepivo proti tifusu (0157)
iz Evropske farmakopeje
I
Splošno poglavje Tališče – instrumentalna metoda
(2.2.60) iz Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia) se v skladu z »Resolucijo AP-CPH (16) 4«, ki jo je
15. aprila 2016 na predlog Komisije za Evropsko farmakopejo
v Strasbourgu z dne 16. marca 2016 sprejel Svet Evrope,
Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb
(CD-P-PH) (Delni sporazum), 1. aprila 2017 ukine.
II
Splošno poglavje Preskus na nevrovirulenco peroralnega cepiva proti otroški paralizi (2.6.19) iz Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia) se v skladu z »Resolucijo
AP-CPH (16) 5«, ki jo je 18. julija 2016 na predlog Komisije
za Evropsko farmakopejo v Strasbourgu z dne 22. junija 2016
sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke
in farmacevtsko skrb (CD-P-PH) (Delni sporazum), 1. julija
2017 ukine.
III
Monografije cepivo proti koleri (0154), liofilizirano cepivo
proti koleri (0155) in liofilizirano cepivo proti tifusu (0157) iz
Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia) se v skladu z »Resolucijo AP-CPH (16) 6«, ki jo je 19. decembra 2016
na predlog Komisije za Evropsko farmakopejo v Strasbourgu
z dne 23. novembra 2016 sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb (CD-P-PH)
(Delni sporazum), 1. januarja 2018 ukinejo.

Pravilnik o vsebini in obliki diplom na Visoki
šoli Ravne na Koroškem

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu – uradno
prečiščeno besedilo – ZVIS-UPB7 (Uradni list RS, št. 32/12 – s
spremembami) in 27. ter 83. člena Statuta Visoke šole Ravne
na Koroškem je Začasni senat Visoke šole Ravne na Koroškem
na 29. korespondenčni seji dne 20. 3. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom na Visoki šoli
Ravne na Koroškem
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom na Visoki šoli Ravne na
Koroškem (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in
postopek za izdajo diplom na visokošolskem zavodu.
2. člen
Visoka šola Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: VŠ Ravne) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpitih.
Navedene listine so javne listine.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega
programa za pridobitev izobrazbe.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine
obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi
(Uradni list RS, št. 56/07 – s spremembami).
4. člen
VŠ Ravne podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program).
5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda Visoka
šola Ravne na Koroškem,
– ime akreditiranega študijskega programa,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega
rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja,
datum izdaje, pečat VŠ Ravne ter podpis dekana VŠ Ravne.
Dimenzije diplome so 210 mm x 297 mm.
6. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda VŠ Ravne, so sestavljena v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena
v slovenskem in angleškem jeziku. Vsebino priloge k diplomi
določi minister, pristojen za visoko šolstvo.
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7. člen
O izdanih diplomah in potrdilih VŠ Ravne vodi evidenco v
skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
8. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila
ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede
VŠ Ravne skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
9. člen
VŠ Ravne izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno
preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi VŠ Ravne, razvidno, da mu je bil po končanih
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
V gornjem desnem kotu na prvi strani je napisano, da gre
za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se navedejo podatki, ki
jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se
namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan VŠ Ravne podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki
evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat VŠ Ravne.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
v. d. dekanje
dr. Tadeja Primožič Merkač l.r.

832.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku
strokovne verifikacije socialnovarstvenih
programov, ki se izvajajo na področju
socialnega varstva

Na podlagi tretjega odstavka 18.s člena in osme alineje
četrtega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu
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(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17),
osme alineje tretjega odstavka 22. člena in šestnajste alineje
40. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije sprejet dne
14. 3. 2017 na redni seji Skupščine Socialne zbornice Slovenije je Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije na 26. seji
dne 26. 2. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o postopku strokovne
verifikacije socialnovarstvenih programov,
ki se izvajajo na področju socialnega varstva
1. člen
V Pravilniku o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 79/13) (v nadaljevanju: pravilnik) se
15. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»15. člen
Postopek verifikacije in izdaje listine se obračunata po
ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor zbornice.
Postopek verifikacije posameznega programa in izdaje
listine je strošek predlagatelja.«
2. člen
Ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 548/2018-SZS/VER-VK
Ljubljana, dne 26. februarja 2018
Suzi Kvas l.r.
Predsednica Upravnega odbora
Socialne zbornice Slovenije
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OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE
833.

Odlok o rebalansu I. proračuna Občine
Dolenjske Toplice za leto 2018

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 20. redni seji dne 14. 3. 2018 sprejel

ODLOK
o rebalansu I. proračuna Občine Dolenjske
Toplice za leto 2018
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2018 (Uradni list RS, št. 59/17), se spremeni drugi odstavek
1. člena 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:
A.
I.
70

71

72

73
74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
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
KAPITALSKI PRIHODKI
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije in iz drugih držav
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost

5.709.801
3.360.126
2.610.901
2.290.836
179.615
140.350
100
749.225
436.475
3.600
31.000
18.000
260.150
246.000
5.000
241.000
2.500
2.500
2.101.175
586.595
1.514.580
7.627.111
1.325.087
344.229
53.237

41

42
43

III.
B
IV.
75
V.
44

VI.
C
VII.
50
IX.
X.
XI.

402 Izdatki za blago in storitve
897.621
409 Rezerve
30.000
TEKOČI TRANSFERI
1.203.283
410 Subvencije
72.950
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
783.950
412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam
112.300
413 Drugi tekoči domači transferi
234.083
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.011.041
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.011.041
INVESTICIJSKI TRANSFERI
87.700
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
42.000
432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom
45.700
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.917.310
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
793.739
ZADOLŽEVANJE
793.739
500 Domače zadolževanje
793.739
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.917.310
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
793.739
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.711.049
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
1.372.591
«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2018 (Uradni list RS, št. 59/17), se dopolni 7. člen z naslednjim
besedilom v novem, četrtem odstavku, ki se glasi:
»Akte ravnanja s stvarnim premoženjem občine sprejme
občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega
odstavka tega člena.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod
zneskom 10.000 EUR sprejme župan.
Akti ravnanja s stvarnim premoženjem občine se lahko
med letom spreminjajo in dopolnjujejo.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2018 (Uradni list RS, št. 59/17) se spremeni prvi odstavek
11. člena, ki se tako glasi:
»Občina Dolenjske Toplice se lahko zadolži pri državnem
proračunu do višine 113.739,00 EUR za financiranje projekta
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OB157-08-006 Suhokranjski vodovod (Projekt oskrbe z vodo
Suhe Krajine), ki je vključen v načrt razvojnih programov Občine Dolenjske Toplice. Moratorij na vračilo kredita je eno leto.
Odplačilna doba kredita je deset let z možnostjo predčasnega
vračila.
Občina Dolenjske Toplice lahko tudi najame kredit pri najugodnejši poslovni banki, za dobo deset let, po najugodnejših
stroških zadolževanja v višini 680.000,00 EUR za financiranje
projekta OB153-07-0006 Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice. Sredstva za odplačilo glavnice in obresti se zagotavljajo
v vsakoletnem proračunu Občine Dolenjske Toplice in v posameznem letu odplačila ne smejo presegati 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred
letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne
prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.«

I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
III. STANDARDE OPREMLJENOSTI
IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
V. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE
VI. VIRE FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA
STORITEV
VII. MERITVE IN ODČITAVANJE
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
IX. PREKINITEV DOBAVE
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v
Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu na območju Občine
Dolenjske Toplice.

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

2. člen
(Namen)
Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z
učinkovitim izvajanjem javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno
vodo in varstvo virov pitne vode,
– določiti obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri
opravljanju javne službe,
– določiti obveznosti uporabnikov pri koriščenju javne
službe,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov financiranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.

Št. 032-2/2018
Dolenjske Toplice, dne 14. marca 2018
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
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Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), 3. in 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US),
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 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), Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12),
Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 20. redni seji dne
14. 3. 2018 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina)
(1) Ta odlok ureja zahteve za oskrbo s pitno vodo in zahteve pri lastni oskrbi s pitno vodo, način opravljanja obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in lastne oskrbe prebivalcev s
pitno vodo ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev
na območju Občine Dolenjske Toplice, tako da določa:

3. člen
(Pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. interno vodovodno omrežje je vodovod z vsemi elementi, ki so priključeni za obračunskim vodomerom,
2. izgube pitne vode iz vodovoda (v nadaljnjem besedilu:
vodne izgube) so razlika med načrpano ali odvzeto pitno vodo
iz zajetja ali zajetij za pitno vodo, ki napaja vodovod, in pitno
vodo, ki je iz vodovoda dobavljena uporabnikom javne službe,
uporabnikom posebnih storitev ali prebivalcem pri lastni oskrbi
s pitno vodo,
3. javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem,
4. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe;
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim
vodovodom,
5. javno hidrantno omrežje so objekti in naprave, namenjeni izključno za gašenje požarov,
6. lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
7. območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje območja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena območja
ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene inženirske
objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne službe
ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje javne
službe iz enega javnega vodovoda,
8. območje poselitve je območje, določeno v operativnem
programu oskrbe s pitno vodo,
9. obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe
pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne
službe,
10. obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev,
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11. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne
napeljave z obračunskim vodomerom,
12. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja
pitno vodo,
13. posebna storitev je oskrba z vodo iz javnega vodovoda, ki se ne šteje za javno službo,
14. priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: vodovodni priključek)
je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in
njegova oprema; elementi spoja na javni vodovod, odjemno
mesto in obračunski vodomer so sestavni deli vodovodnega
priključka,
15. priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,
16. rezervno zajetje za pitno vodo je objekt, ki je kot
aktivna rezerva namenjen neposrednemu odvzemu vode iz
vodnega telesa za oskrbo javnega vodovoda s pitno vodo,
17. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovodni sistem ali vodovod) je sistem elementov vodovoda,
kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega
obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen
od drugih vodovodov in ima enega upravljavca; priključki so
del vodovoda,
18. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali
izbere za izvajalca javne službe,
19. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno
pogodbo o njegovem upravljanju,
20. vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
21. zajetje za pitno vodo je objekt, ki je namenjen neposrednemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno
vodo,
22. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,
23. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
zbirni kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na
podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
24. uporabnik, je fizična ali pravna oseba, ki odvzema
vodo iz javnega vodovoda,
25. stavbe in gradbeno inženirski objekti, v katerih se zadržujejo ljudje ali se v njih pitna voda uporablja za oskrbo živali
so vse stavbe in gradbeno inženirski objekti, ki jih definira enotna klasifikacija vrst objektov (CC-SI), Uradni list RS, št. 109/11,
razen stavb, definiranih pod točko 1242, 1252, 12711, 12713
(razen vinskih kleti in zidanic), 12714, 12730, 12740 (alineja 6),
ter gradbeno inženirskih objektov, definiranih pod točko 21,
22 (razen 22232), 23 (razen 2302 in 2303), 24 (razen 24122
(alineja 2 in 9) in 24203).
4. člen
(Javna služba)
(1) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda,
če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za
oskrbo živali.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne
šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih
objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega
vodovoda, če:
– se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom,
ki ureja vode, in
– iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno
službo šteje:
– oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne
službe,
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih
površin,
– oskrba javnega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo,
– oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, in
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki
pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina
vode ne presega 50 m3.
5. člen
(Zagotavljanje javne službe)
(1) Občina zagotavlja javno službo za območje celotne
občine.
(2) Za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot
gospodarska javna služba, mora vodno dovoljenje v skladu s
predpisi, ki urejajo vode, pridobiti občina. Postopek pridobitve
vodnega dovoljenja vodi upravljavec.
(3) V okviru izvajanja javne službe občina zagotavlja tudi
izvajanje investicijskega vzdrževanja javnega vodovodnega
omrežja in naprav, za kar občina zagotavlja proračunska sredstva.
6. člen
(Uporabniki javne službe in njihove obveznosti)
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt
v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz
prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med
njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
(4) Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje internega vodovodnega omrežja,
– zaščita vodomernega jaška in vodomera pred poškodbami in zmrzaljo,
– omogočanje dostopa do vodomernega jaška in vodovodnega priključka,
– pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki
imajo vpliv na odvzem in obračun vode,
– redno plačevanje storitev upravljavcu,
– urejanje medsebojnih delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah,
– upoštevanje navodil in priporočil pri uvedbi ukrepa racionalne rabe vode zaradi pomanjkanja vode ali drugih izrednih
dogodkov.
7. člen
(Lastna oskrba s pitno vodo)
Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območju
poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru
storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir
pa oskrbuje poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s
stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe
s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.
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II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
8. člen
(Določitev območij javnih vodovodov)
Območja javnega vodovoda so določena s predpisom
občine in so lokacijsko opredeljena s topološko pravilnimi poligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu in so prikazana v katastru javnega
vodovodnega omrežja izvajalca javne službe oskrbe s pitno
vodo ločeno za:
1. območja javnega vodovoda, kjer se v skladu s prvim
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo
izvaja javna služba,
2. območja javnega vodovoda, kjer je v skladu s prvim
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo
predvideno izvajanje javne službe,
3. območja javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja,
čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 1. točke tega
odstavka in
4. območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe, čeprav ne gre za območja javnega vodovoda
iz 2. točke tega odstavka.
9. člen
(Določitev upravljavca vodovoda)
(1) Izvajalec obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo
in upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav na
območju Občine Dolenjske Toplice je javno podjetje Komunala
Novo mesto, d.o.o..
(2) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:
– eno ali več stanovanjskih stavb, kjer je skupno pet ali
več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb
splošnega družbenega pomena in
– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov,
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.
(3) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s
pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda
pisno obvestiti občino.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba o upravljanju zasebnega vodovoda ne sklene, če imajo stavbe iz tretjega
odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati upravljavec
zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o
njegovem upravljanju pisno obvestiti občino.
(5) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov in njenih upravljavcev na svojem območju.
(6) Izvajalec obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo in
upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav skrbi za
tekoče izvajanje vseh nalog, ki mu jih, kot upravljavcu nalaga
zakonodaja, skrbi za tekoče vzdrževanje vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav in izvaja vsa intervencijska vzdrževanja
javnih vodovodnih omrežij in naprav.
III. STANDARDI OPREMLJENOSTI
10. člen
(Opremljenost naselij)
(1) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti
opremljeno z enim funkcionalno zaokroženim javnim vodovodom, če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem obmo-
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čju, večje od 50 ali če je letna povprečna zmogljivost oskrbe s
pitno vodo večja od 10 m3 pitne vode na dan.
(2) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti
opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:
– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnemu območju
posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev
ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega
10 m3 pitne vode na dan ali
– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni
oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje
alineje.
11. člen
(Obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Vsak objekt s stalno ali začasno prijavljeno osebo in
objekt, za katerega se oskrba s pitno vodo zagotavlja skladno
z določili prvega odstavka 4. člena tega odloka, ki leži znotraj
območja javnega vodovoda in so zanj izpolnjeni tehnično dobavni pogoji, mora biti priključen na javni vodovod v skladu s
tem odlokom in tehničnim pravilnikom.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje
porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih,
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika,
s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko
zagotavlja odjem pitne vode z enim odjemnim mestom.
(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
se lahko za posamezno stavbo ali gradbeno-inženirski objekt
izvede tudi več vodovodnih priključkov, če so izpolnjeni pogoji,
opredeljeni v tem odloku in tehničnem pravilniku.
(6) Načrtovanje in gradnjo vodovodnega priključka mora
zagotoviti lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta
najkasneje v roku šestih mesecev po vročitvi obvestila upravljavca o možnosti in obveznosti priključitve na javno vodovodno omrežje.
(7) Obvestilo o možnosti in obveznosti priključitve na
javno vodovodno omrežje izda izvajalec javne službe v roku
30 dni po prevzemu vodovodnega omrežja v poslovni najem.
12. člen
(Prepoved priključitve na javni vodovod)
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno
v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme
priključiti na javni vodovod.
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki se ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega objekta ne sme priključiti na javni vodovod.
13. člen
(Prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda,
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(2) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo
oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno
oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen če
gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je
pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

Stran

2910 /

Št.

19 / 23. 3. 2018

IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
14. člen
(Javna pooblastila)
(1) Upravljavec izdaja smernice in mnenja medobčinskim
in občinskim prostorskim aktom, za kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti dokumentacijo, ki jo določajo predpisi
s področja prostorskega načrtovanja.
(2) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za
izvedbo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega
pasu gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, ali če nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske
javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, za kar mora
investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s
področja gradnje. Kadar nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca
mora vložnik vloge za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja in k projektni dokumentaciji za izvedbo k vlogi priložiti pisno soglasje lokalne skupnosti
k obsegu gospodarske javne infrastrukture.
(3) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na
gospodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za
kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon
o graditvi objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko
pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Soglasje za priključitev ne nadomešča soglasja k projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec sodeluje v
postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj. Vloga za izvedbo
postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja, za objekte, ki
predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti
upravljavca, se odda na pristojno upravno enoto izključno po
pridobitvi veljavnega zapisnika o ustreznosti objektov in omrežij
vodovoda, ki ga izda operativni sektor upravljavca.
(5) Finančna sredstva za pripravo in izdajo dokumentov,
definiranih v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena,
ter finančna sredstva za sodelovanje v postopkih, definiranem
v četrtem odstavku tega člena, občina zagotovi iz proračuna.
15. člen
(Gradnja novega vodovoda)
(1) Pri načrtovanju novih javnih vodovodov morajo lastniki, investitorji, načrtovalci in upravljavci zagotoviti načrtovanje,
ki bo zagotavljalo gospodarno, ekonomično in varno vodovodno omrežje s prednostnim izkoriščanjem obstoječega vodovoda ter prednostno in racionalno rabo obstoječih vodnih virov.
(2) Pri načrtovanju in gradnji javnih vodovodov je potrebno prednostno zagotavljati, da se povečuje izkoriščenost že
izvedenega vodovodnega omrežja, zaradi česar se prednostno
načrtuje in izvaja tekoče investicijsko vzdrževanje obstoječega
vodovodnega sistema.
(3) Pri načrtovanju in gradnji javnih vodovodov je potrebno
upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise, še posebno
določbe uredbe, tega odloka in tehničnega pravilnika.
(4) Pri načrtovanju vodovoda je investitor dolžan pridobiti
vsa soglasja, definirana v 14. členu tega odloka.
(5) Investitor je dolžan pridobiti soglasja, definirana v
14. členu tega odloka, tudi v primerih, ko se za izvedbo vodovoda izdeluje le projekt za izvedbo. V tem primeru je potrebno
pridobiti soglasja k projektu za izvedbo.
(6) Investitor je dolžan pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji za izvedbo tudi v primeru, če to od njega v sklopu
izdaje soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja zahteva upravljavec, za kar mora investitor
predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo.
(7) Če priključitev novega javnega vodovoda ali porabnikov pitne vode na obratujoči javni vodovod ni možna zara-
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di nezadostne tehnološke zmogljivosti obratujočega javnega
vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega
javnega vodovoda, zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub,
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode za
nov javni vodovod.
(8) Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči
javni vodovod ni možna zaradi nezadostnih količin pitne vode
iz vodnih virov pitne vode obratujočega javnega vodovoda, ima
povečanje zmogljivosti vodnih virov obratujočega javnega vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obratujočimi vodnimi
viri prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode
za nov javni vodovod.
(9) Če je za priključitev novega javnega vodovoda na
obratujoči javni vodovod treba zagotoviti nove vodne vire pitne
vode, ima priključitev na nov ali obratujoči transportni vodovod
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode.
(10) Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri
izboru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi prostorskega
akta, ki je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme komunalnega opremljanja predvidenega poselitvenega območja.
16. člen
(Prednostna raba vode iz vodovoda)
(1) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode
iz vodovodov se upošteva, da ima raba vode za oskrbo s pitno
vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
(2) Če javni vodovod ne more zagotavljati oskrbe s pitno
vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev za obratovanje zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov, se viri za
zadostno oskrbo z vodo za gašenje zagotovijo na drug način
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom, pri čemer
morajo biti drugi viri hidravlično ločeni od javnega vodovoda.
(3) Če se v skladu s prejšnjim odstavkom požarna varnost
zagotavlja s hidrantnim omrežjem za gašenje požarov, ki ni del
javnega vodovoda, mora biti to hidravlično ločeno od javnega
vodovoda. S priključkom na javni vodovod se lahko izvede tudi
napajanje požarnega bazena, ki mora biti prav tako hidravlično
ločen od javnega vodovoda. V obeh primerih mora biti priključitev na javni vodovod izvedena preko merilnika pretoka, in sicer
skladno s postopkom za priključitev na javni vodovod.
(4) V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega
vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe
s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda omeji odjem pitne
vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima
oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.
17. člen
(Rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
(1) Javni vodovodi se načrtujejo tako, da imajo zagotovljene rezervne kapacitete virov pitne vode ali rezervna zajetja
za pitno vodo, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost
obratovanja javnega vodovoda.
(2) Pri načrtovanju rezervnih zmogljivosti javnih vodovodov se poleg območij poselitve upoštevajo tudi obstoječa in
predvidena poselitvena območja, za katera je predvideno, da
se bodo s pitno vodo oskrbovala iz javnega vodovoda.
(3) Vsak javni vodovod mora imeti zagotovljena rezervna
zajetja za pitno vodo, iz katerih se lahko v nujnih primerih
zagotavlja oskrba s pitno vodo na območju javnega vodovoda
vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode, pri čemer se za nujni
obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje
in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in
življenje na območju javnega vodovoda, kar pomeni najmanj
10 litrov vode na prebivalca na dan.
(4) Rezervno zajetje za pitno vodo je drugo neodvisno
zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod.
(5) Za rezervno zajetje za pitno vodo se lahko šteje tudi
drug neodvisen javni vodovod, če je izvedena ustrezna povezava in je v programu oskrbe s pitno vodo opredeljen režim obratovanja obeh javnih vodovodov v primeru njegove uporabe.
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(6) Šteje se, da je rezervno zajetje za pitno vodo neodvisno, če se rezervno zajetje ali zajetja javnega vodovoda iz
prejšnjega odstavka nahajajo izven območja zajetja za pitno
vodo, ki je v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev
vodovarstvenega območja, določeno za ožje vodovarstveno
območje ali izpolnjuje kriterije za ožje vodovarstveno območje.
(7) Izvajalec javne službe lahko nadomesti rezervna zajetja za pitno vodo z dovažanjem pitne vode za javne vodovode,
ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim
prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti
najmanj nujni obseg porabe pitne vode iz tretjega odstavka
tega člena.
18. člen
(Zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe mora vodne izgube iz javnega
vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci.
(2) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov
za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe
s pitno vodo.
(3) Lastnik javnega vodovoda zagotavlja finančna sredstva za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za zmanjšanje vodnih izgub iz prejšnjega
odstavka.
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati izvedbo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih
izgub, ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda.
(5) Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub morata
lastnik in upravljavec javnega vodovoda vodne izgube zmanjšati na dopustno raven vodnih izgub.
(6) Kot dopustna raven vodnih izgub se v skladu s 33. členom uredbe o oskrbi s pitno vodo šteje 25 odstotkov celotne
količine pitne vode, določene v vodnem dovoljenju za oskrbo
s pitno vodo.
19. člen
(Priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov
na javni vodovod)
(1) Za načrtovanje in izgradnjo vodovodnega priključka
je odgovoren lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(2) Za priključitev stavbe ali gradbenoinženirskega objekta na javni vodovod mora lastnik stavbe oziroma gradbenoinženirskega objekta ali njegov pooblaščenec pri upravljavcu izvesti
prijavo vodovodnega priključka ter skleniti pogodbo o priključitvi
na javni vodovod.
(3) K prijavi vodovodnega priključka mora lastnik stavbe
oziroma gradbeno inženirskega objekta ali njegov pooblaščenec priložiti:
– gradbeno ali uporabno dovoljenje za stavbo ali gradbeno inženirski objekt ali potrdilo upravne enote, da je bila stavba
ali gradbeno inženirski objekt zgrajen pred l. 1967,
– izjavo lokalne skupnosti, v primeru izvedbe vodovodnega priključka skladno z določili 4. točke tega člena,
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (če odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več obrokih,
je potrebno predložiti dokazila o poravnavi vseh poravnanih
zapadlih obveznostih),
– dokazila o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
– osebne podatke.
(4) Vodovodni priključek se lahko izvede tudi na zemljiščih, na katerih je predvidena raba pitne vode za kmetijske ali
druge namene, kar mora določati izjava pristojne lokalne skupnosti. V tem primeru so vse obveznosti in dolžnosti prenesene
na lastnika zemljišča.
(5) Vodovodni priključek se lahko izvede le ob izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih določa tretji odstavek tega člena,
in sicer kot stalni vodovodni priključek, ki je v uporabi celotno

Št.

19 / 23. 3. 2018 /

Stran

2911

življenjsko dobo stavbe ali gradbeno inženirskega objekta oziroma do njegove ukinitve.
(6) Ukinitev vodovodnega priključka se izvede ali na
osnovi pisne vloge, katero mora lastnik stavbe ali gradbeno
inženirskega objekta vložiti pri upravljavcu, ali izredno, če so
izpolnjeni pogoji, definirani v tehničnem pravilniku. V obeh
primerih vsi stroški ukinitve vodovodnega priključka bremenijo
lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(7) Izvedbo in ukinitev vodovodnega priključka lahko izvede izključno upravljavec.
20. člen
(Začasni vodovodni priključek)
(1) Ne glede na določbe petega odstavka 19. člena tega
odloka se lahko za obstoječ objekt s stalno ali začasno prijavljeno osebo in objekt, za katerega se oskrba s pitno vodo
zagotavlja skladno z določili prvega odstavka 4. člena tega
odloka, ki nima izpolnjenih vseh pogojev za pridobitev stalnega
vodovodnega priključka, izvede začasni vodovodni priključek.
Začasni vodovodni priključek se izvede na osnovi Izjave o
izvedbi začasnega vodovodnega priključka, ki jo izda pristojna
lokalna skupnost, vendar največ za obdobje 10 let.
(2) Za začasno priključitev stavbe na javni vodovod mora
lastnik stavbe ali njegov pooblaščenec pri upravljavcu izvesti
prijavo o priključitvi na javni vodovod ter z upravljavcem skleniti
pogodbo o priključitvi na javni vodovod.
(3) K prijavi začasnega vodovodnega priključka mora
lastnik stavbe ali njegov pooblaščenec priložiti:
– izjavo o izvedbi začasnega vodovodnega priključka,
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (če
odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila o poravnavi vseh zapadlih
obveznosti),
– dokazila o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
– osebne podatke.
(4) Lastnik stavbe z izvedenim začasnim vodovodnim
priključkom je dolžan v roku trajanja začasnega vodovodnega
priključka urediti vse pogoje za pridobitev stalnega vodovodnega priključka ter najkasneje na dan poteka začasnega
vodovodnega priključka pri upravljavcu urediti stalni vodovodni
priključek, skladno z določili 19. člena tega odloka.
(5) Če lastnik stavbe z izvedenim začasnim vodovodnim
priključkom v roku ne uredi vseh potrebnih pogojev za pridobitev stalnega vodovodnega priključka ter ne poda prijave za
stalni vodovodni priključek, mora upravljavec izvesti izredno
ukinitev začasnega vodovodnega priključka. Vsi stroški, povezani z izredno ukinitvijo začasnega vodovodnega priključka,
bremenijo lastnika stavbe z izvedenim začasnim vodovodnim
priključkom.
21. člen
(Gradbiščni vodovodni priključek)
(1) Ne glede na določbe petega odstavka 19. člena tega
odloka se lahko za čas gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem izvede gradbiščni
vodovodni priključek.
(2) Za gradbiščni vodovodni priključek mora lastnik stavbe
oziroma gradbenoinženirskega objekta ali njegov pooblaščenec pri upravljavcu izvesti prijavo vodovodnega priključka ter z
upravljavcem skleniti pogodbo o priključitvi na javni vodovod.
V primeru, če je lastnik objekta oziroma gradbeno inženirskega
objekta ali njegov pooblaščenec pravna oseba, lahko namesto
sklenitve pogodbe o izvedbi gradbiščnega priključka upravljavcu preda naročilnico za izvedbo gradbiščnega vodovodnega
priključka.
(3) K prijavi vodovodnega priključka mora lastnik stavbe
oziroma gradbeno inženirskega objekta, ali njegov pooblaščenec, priložiti:
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– gradbeno dovoljenje za stavbo oziroma gradbeno inženirski objekt in
– osebne podatke.
(4) Rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s trajanjem izgradnje stavbe oziroma gradbenoinženirskega objekta,
vendar najdlje do začetka uporabe stavbe oziroma gradbenoinženirskega objekta.
(5) Ukinitev gradbiščnega vodovodnega priključka se izvede na osnovi vloge za ukinitev gradbiščnega vodovodnega
priključka, katero mora lastnik stavbe oziroma gradbenoinženirskega objekta ali njegov pooblaščenec vložiti pri upravljavcu, ali izredno, če so izpolnjeni pogoji, definirani v tehničnem
pravilniku. V obeh primerih vsi stroški ukinitve vodovodnega
priključka bremenijo lastnika stavbe oziroma gradbenoinženirskega objekta.
V. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE
22. člen
(Obseg storitev javne službe)
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne
službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih
zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod in menjavo obračunskih vodomerov v skladu z veljavno zakonodajo,
6. vodenje evidenc v skladu s 24. členom Uredbe o oskrbi
s pitno vodo,
7. poročanje v skladu s 26. členom Uredbe o oskrbi s
pitno vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu
s 25. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja pitne
vode,
11. monitoring količine odvzete vode v skladu s pogoji
vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta
odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega
dovoljenja ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena
območja,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na območju javnega vodovoda,
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe,
18. izvajanje in priprava programa razvoja javnega vodovoda.
23. člen
(Oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda zagotoviti izvajanje
javne službe skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo.
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24. člen
(Storitve v zvezi s priključki stavb – vodovodnimi priključki)
(1) Vodovodni priključek je del vodovoda, ki povezuje javno javni vodovod in vodomerni jašek z vgrajenim obračunskim
vodomerom.
(2) Lokacijo vodomernega jaška določi upravljavec in se
praviloma postavlja na parcelni meji, ki je najbližja javnemu
vodovodu.
(3) Obračunski vodomer predstavlja razmejitveno mesto
vodovodnega priključka in internega vodovodnega omrežja. Vsi
elementi za obračunskim vodomerom so del interne instalacije,
ki je v upravljanju in vzdrževanju lastnika oziroma uporabnika.
(4) Vodovodni priključek je last uporabnika in se prenese
v upravljanje upravljavcu javnega vodovoda na osnovi pogodbe
za izgradnjo vodovodnega priključka.
(5) Upravljavec javnega vodovoda mora voditi kataster
vodovodnih priključkov.
(6) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati vodovodne priključke in obračunske vodomere v skladu z veljavno
zakonodajo, ki ureja meroslovje.
(7) Poškodba priključka ali vodomera kot posledica izvajanja zemeljskih del ali zmrzali se ne krije iz naslova vzdrževanja
vodovnih priključkov.
25. člen
(Prenos novozgrajenih in obnovljenih vodovodov v last
lokalne skupnosti in prenos v poslovni najem)
(1) Vsa novozgrajena vodovodna omrežja s pripadajočimi
objekti, ki jih prostorski akti definirajo kot javna in jih na osnovi
pogodbe o komunalnem opremljanju gradijo zasebni investitorji, morajo zasebni investitorji po izgradnji predati v last pristojni
lokalni skupnosti, skladno z določili pogodbe o komunalnem
opremljanju.
(2) Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega
odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– Uporabno dovoljenje oziroma Zapisnik o končanju del,
v primerih, ko za objekt ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja,
– projektna dokumentacija, izdelana v skladu z veljavno
zakonodajo, v obsegu PGD, PZI, PID,
– geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca,
– dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z
veljavno zakonodajo in z vsemi prilogami, navedenimi na tabelaričnem seznamu prilog,
– garancije,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe,
– veljaven zapisnik o ustreznosti objektov in omrežij vodovoda, ki ga izda operativni sektor upravljavca.
(3) Novozgrajeno ali obnovljeno vodovodno infrastrukturo
je lokalna skupnost dolžna predati v poslovni najem upravljalcu,
praviloma v roku treh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja ali podpisu zapisnika o končanju del, pri čemer je dolžna
predati vso dokumentacijo iz drugega odstavka tega člena.
26. člen
(Kataster javnega vodovoda)
(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega
vodovodnega omrežja izvaja upravljavec v skladu z zakonodajo. Stroški izvajanja se krijejo iz proračunskih sredstev pristojne
lokalne skupnosti.
(2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o vseh
objektih, omrežju in napravah javnega vodovoda.
27. člen
(Uporaba javnih hidrantov)
(1) Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato
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morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Sredstva
za pokrivanje stroškov vzdrževanja, obratovanja hidrantnega
omrežja in porabljene pitne vode upravljavcu javnega vodovoda zagotavlja pristojna lokalna skupnost.
(2) Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in
za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja upravljavca. V tem primeru mora uporabnik
naknadno obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi, trajanju in
količini odvzete vode.
(3) Odvzem vode iz javnega hidranta, ki ni namenjena gašenju požara, je dovoljen samo s predhodnim pisnim soglasjem
upravljavca, ki določi mesto in način odvzema vode.
28. člen
(Varovanje obstoječe infrastrukture)
(1) Vsakdo, ki na trasi ali v varovalnem območju javnega
vodovodnega omrežja ali vodovodnega priključka namerava
izvajati dela, ki lahko škodno vplivajo na javni vodovod ali vodovodni priključek, je dolžan pred pričetkom del pri upravljavcu
naročiti odkaz obstoječega javnega vodovodnega omrežja ali
vodovodnega priključka.
(2) V primeru povzročitve poškodbe javnega vodovodnega omrežja ali vodovodnega priključka je povzročitelj poškodbe
dolžan takoj obvestiti upravljavca o vrsti, kraju in času nastale
poškodbe.
(3) Vse povzročene poškodbe na javnem vodovodnem
omrežju ali vodovodnih priključkih lahko odpravlja izključno
upravljavec na stroške povzročitelja poškodbe.
(4) Neposredne posege na obstoječi javni vodovod in
vodovodne priključke lahko izvaja izključno upravljavec.
(5) V okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj je potrebno
za nemoteno obratovanje obstoječega javnega vodovoda in
nemoteno oskrbo uporabnikov, v kolikor je to potrebno, izvesti
ustrezen obvod, ki ga lahko izvede izključno upravljavec.
VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA
STORITEV
29. člen
(Viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
– prihodek od izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo,
– subvencije,
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– druga sredstva.
30. člen
(Vrste uporabnikov)
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, so razdeljeni v naslednje skupine:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
31. člen
(Zaračunavanje storitev)
(1) V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve:
– omrežnina in
– vodarina.
(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s
pitno vodo od dneva priključitve na javni vodovod.
32. člen
(Elementi cene storitve javne službe)
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine, ki se pri kalkulaciji cene in na
računu prikazujejo ločeno.
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33. člen
(Omrežnina in plačilo za vodno pravico)
(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi
časovnega amortiziranja glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju življenjske
dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo
oblikovanje cen komunalnih storitev),
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod,
– stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima,
– plačilo za vodno pravico v skladu s prepisi, ki urejajo
vode, in
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim
financiranjem gradnje in obnove infrastrukture javne službe
oskrbe s pitno vodo; pri tem se upošteva višina stroškov na
podlagi podpisanih pogodb.
(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve
oskrbe s pitno vodo, določi se na letni ravni in se lahko obračuna mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih
zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih z nazivnim
premerom vodomera (DN), skladno z naslednjo preglednico:
PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

DN ≤ 20

1

20 < DN < 40

3

40 ≤ DN < 50

10

50 ≤ DN < 65

15

65 ≤ DN < 80

30

80 ≤ DN < 100

50

100 ≤ DN < 150

100

150 ≤ DN

200

(3) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim
vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka
tega člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor
omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega premera
tega vodomera.
(4) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim
vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za
vodomer z višjim premerom.
(5) Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se
omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno
s premerom priključka, v skladu s preglednico iz prvega odstavka tega člena.
(6) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.
(7) Plačilo za vodno pravico se za posameznega uporabnika določi ob smiselni uporabi prvega, drugega, tretjega,
četrtega in prejšnjega odstavka tega člena.
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34. člen
(Vodarina)

(1) Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja
javne službe.
(2) V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo
naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev
in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe,
– neposredne stroške prodaje,
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in
za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
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(8) Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je prekomerna poraba pitne vode, katere cena se poveča za 50 %.
Obračunava se lahko v mesečnih akontacijah, določenih glede
na dejansko prekomerno porabo v preteklem obračunskem
obdobju. Tako pridobljen prihodek zniža obračunsko ceno za
to javno službo.
36. člen
(Cene storitev)
(1) Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo za območje občine predlaga izvajalec javne službe
skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu
organu v potrditev.
(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z
Zakonom o DDV.
(3) Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi
razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitev.
(4) Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu
predračunske cene za prihodnje obdobje.
(5) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz
prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene,
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora
začeti postopek potrjevanja cene.
37. člen

35. člen

(Subvencioniranje storitve)

(Obračun vodarine)

(1) Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna
uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz
proračuna občine.
(2) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega
omrežja se meri v m3 po stanju, odčitanem na vodomeru.
Stanje na vodomeru se odčitava najmanj dvakrat letno za gospodinjstva, za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske
stavbe) pa vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja uporabnik mesečno plačuje akontacije za predvideno porabo vode,
ki je enaka povprečni porabi vode posameznega uporabnika
v preteklem obračunskem obdobju. Upravljavec lahko določi
akontacije tudi drugače.
(2) Višino akontacije praviloma določi upravljavec, uporabnik pa ima pravico zahtevati spremembo višine akontacije.
(3) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je
vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode,
se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera
poraba pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne
porabe v preteklem letu.
(4) Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu
se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe o okoljskih
dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se uporabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega odvzema oziroma najmanj za obdobje enega leta.
(5) Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za
posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se
kršitelju zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine
za zagotavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m3.
(6) Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obračunskimi vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodomerov in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega odstavka
30. člena, pri čemer se za vodomer DN 20 upošteva normalna
poraba, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na dan. V večstanovanjskih
stavbah se normirana poraba lahko določi glede na dejansko
število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem da se upošteva poraba
0,15 m3 na osebo na dan.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne
namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba upošteva kot normalna poraba pitne vode.

38. člen
(Odpis vodarine)
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno
velika poraba vode, delno odpiše stroške vodarine v skladu z
Internim pravilnikom upravljavca o načinu obračunavanja vode
v primeru večjega izliva.
39. člen
(Plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
(1) Uporabnik mora plačati zaračunane storitve najpozneje v osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen če
sklenjena pogodba oziroma zakon ne določata drugače. Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana
v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.
(2) Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju
zaračunanih stroškov oskrbe s pitno vodo lahko izvajalec gospodarske javne službe uporabniku po izpeljanem postopku
obveščanja izvede odklop vodovodnega priključka oziroma
začne postopek izterjave po sodni poti.
40. člen
(Posebne storitve)
(1) Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, zagotovitev
uporabe javne infrastrukture za drugo neposredno rabo vode
(tehnološke vode) v skladu z zakonom, ki ureja vode uporabnikom, ki niso uporabniki storitev javne službe.
(2) Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega
odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer
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ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki
izvirajo iz tega naslova.
(3) Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se
zmanjša lastna cena posamezne javne službe.
VII. MERITVE IN ODČITAVANJE
41. člen
(Uporaba vodomerov)
(1) Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode.
(2) Tip vodomera določi upravljavec.
(3) Odčitavanje vodomera je v pristojnosti upravljavca in
se izvaja najmanj dvakrat letno.
(4) Vodomer se vgrajuje v predpisan vodomerni jašek, ki
ga določi upravljavec.
(5) Vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih
za standardizacijo in meroslovje.
(6) Vodomere namešča, zamenjuje in vzdržuje izključno
upravljavec.
(7) Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izredno kontrolo vodomerne naprave. Če vodomer deluje izven meja predpisane točnosti v škodo uporabnika, nosi vse stroške upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
(8) Stroški, ki nastanejo zaradi poškodbe ali zmrzali vodomera, se ne krijejo iz naslova redne menjave in bremenijo
uporabnika.
(9) Odštevalni vodomeri, ki so nameščeni za obračunskim
vodomerom, so del interne instalacije, zato niso v upravljanju
in vzdrževanju upravljalca.
(10) Velikost vodomera določi izdelovalec projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Velikost vodomera se lahko,
v kolikor so izpolnjeni dobavni pogoji, na osnovi pisnega zahtevka lastnika objekta, spremeni, pri čemer stroški spremembe
bremenijo lastnika objekta.
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
42. člen
(Evidence uporabnikov)
(1) Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje
evidenco uporabnikov.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika,
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebivališča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število
oseb v gospodinjstvu),
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(3) Upravljavec lahko za posameznega uporabnika z njegovim soglasjem zbira tudi naslednje podatke o:
– številki osebnega računa,
– davčni številki,
– deležu lastništva,
– EMŠO.
(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne
podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika,
– šifro dejavnosti (SKD),
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– transakcijski račun,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(5) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi
naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu in
– o lastništvu nepremičnine.
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43. člen
(Dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)
(1) Lastniki, najemniki in upravniki večstanovanjskih stavb
morajo upravljavca pravočasno pisno obveščati o:
– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem,
– vseh spremembah naslova za dostavo računov in drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi
v obstoječe razmerje.
(2) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega:
– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega
odjemalca,
– listino o prenosu lastninske pravice (razen upravnik),
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega lastnika, najemnika na obrazcu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
zavezan dotedanji lastnik oziroma najemnik.
44. člen
(Pridobivanje evidenc)
Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb,
ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o javnih gospodarskih službah. Zbrani podatki so varovani
na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov.
45. člen
(Izstavitev računa za večstanovanjski objekt)
Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;
– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upravljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za
vse uporabnike enoten in načinom plačila nastalih stroškov
takšne delitve;
– v primerih solastništva stavbe je plačnik računa komunalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine, vpisane
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za
solastništvo; solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni
dogovor, s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni
dogovor predložijo izvajalcu javne službe.
IX. PREKINITEV DOBAVE
46. člen
(Prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti
in na zahtevo uporabnika)
(1) Upravljavec je dolžan uporabniku prekiniti dobavo
pitne vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javni vodovod izdelan brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca ali brez nadzora
ter prevzema s strani upravljavca;
– če uporabnik odvzema vodo pred vodomerno napravo,
ali če odstrani vodomerno napravo;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svoje interno omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo
redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja
noče odstraniti;
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo, vodomer ali kako drugače spremeni način izvedbe priključka;
– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije);
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– če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih
vzdrževalnih del na vodovodnem priključku;
– če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in
pregled vodomerne naprave;
– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za prekinitev. Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik
plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po ceniku upravljavca.
(3) Na zahtevo uporabnika lahko upravljavec izvede začasen odklop vodovodnega priključka. Stroške začasnega odklopa in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po
ceniku upravljavca.
47. člen
(Prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne
službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih
uporabnikov javne službe.
(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine
ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del
na javnem vodovodu ali vodovodnih priključkih.
(3) V primeru načrtovanih vzdrževalnih del upravljavec
javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve
ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali
omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti
na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(5) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo,
ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja
zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda
o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno
vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen
način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po
prekinitvi ali omejitvi.
(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša
od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom
javne službe zagotoviti pitno vodo vsaj za nujni obseg porabe.
48. člen
(Ukrepi ob pomanjkanju vode)
V primeru pomanjkanja pitne vode v vodovodnem sistemu
lahko upravljavec izda ukrep o racionalni rabi, s katerim omeji
uporabo pitne vode.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
49. člen
(Inšpekcijski organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojni medobčinski inšpektorat.
(2) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve
določil odloka in kršitelje prijaviti občinskemu inšpektoratu.
50. člen
(Globe)
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – upravljavec javnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
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– ravna v nasprotju s 26. členom,
– ravna v nasprotju s 46. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s tretjo in sedmo alinejo četrtega
odstavka 6. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 9. člena,
– ravna v nasprotju s šestim odstavkom 11. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim in četrtim odstavkom
28. člena,
– ravna v nasprotju z vsebino prve do osme alineje prvega
odstavka 46. člena.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s tretjo in sedmo alinejo četrtega
odstavka 6. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 9. člena,
– ravna v nasprotju s šestim odstavkom 11. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim in četrtim odstavkom
28. člena,
– ravna v nasprotju z vsebino prve do osme alineje prvega
odstavka 46. člena.
(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik večstanovanjske stavbe, to je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena.
(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(Prehodni roki)
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu se uskladi z vsebino
odloka in potrdi s strani Občine Dolenjske Toplice v roku enega
leta od uveljavitve tega odloka.
52. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 16/14).
53. člen
(Veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2018
Dolenjske Toplice, dne 14. marca 2018
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
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Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 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), Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98,
127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US), Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in Statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 20. redni seji dne 14. 3. 2018 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina)
(1) Ta odlok določa pogoje in način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna
služba) ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev na
območju Občine Dolenjske Toplice. Odlok vsebuje naslednja
poglavja:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. JAVNA SLUŽBA
III. STANDARDI OPREMLJENOSTI
IV. NAČRTOVANJE IN GRADNJA KANALIZACIJE
V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER JE
JAVNA KANALIZACIJA ZGRAJENA
VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER
JAVNA KANALIZACIJA ŠE NI ZGRAJENA
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA
STORITEV
IX. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v
Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji v Občini Dolenjske
Toplice.
2. člen
(Namen)
Namen tega odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe;
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja
in posebej na varovanje voda;
– obveznosti občine, izvajalcev in uporabnikov javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode;
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov financiranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.
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3. člen
(Pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost
ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako,
da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji
in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo
ali na končno mesto izpusta;
(2) blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz
komunalnih čistilnih naprav in preostalo blato iz obstoječih
pretočnih greznic;
(3) industrijska odpadna voda je industrijska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(4) iztok je iztok v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo;
(5) izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo
na predpisani način izbere ali določi občina v skladu s predpisi,
ki urejajo gospodarske javne službe;
(6) javna površina je površina grajenega javnega dobra
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;
(7) javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(8) javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje
javne kanalizacije;
(9) kanalizacija je kanalizacija v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo;
(10) kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo
opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice
odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od
mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega
jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko
omrežje; kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem
nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda
ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko
omrežje;
(11) komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna
naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(12) komunalna odpadna voda je komunalna odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(13) mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna
čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(14) nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(15) neposredno odvajanje je neposredno odvajanje v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(16) obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske
obremenitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri
čemer se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer
velika količina padavin, in se izraža v PE;
(17) obstoječa javna kanalizacija je javna kanalizacija,
ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe ali obratuje na
dan uveljavitve te uredbe, in javna kanalizacija, za katero je
bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno
soglasje ali gradbeno dovoljenje;
(18) obstoječa pretočna greznica je obstoječa pretočna
greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(19) padavinska odpadna voda je padavinska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
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(20) parameter onesnaženosti je parameter onesnaženosti odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo;
(21) populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo;
(22) posebna storitev je storitev, ki ni obvezna storitev
javne službe, vendar jo izvajalec javne službe izvaja z uporabo
javne infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne oziroma padavinske odpadne vode, v okviru njenih prostih
zmogljivosti in v soglasju z njenim lastnikom;
(23) primerno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne
vode s katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da vode, v katere se odpadne vode odvajajo, dosegajo predpisane okoljske standarde
kakovosti; za primerno čiščenje se šteje čiščenje komunalne
odpadne vode s postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz 8. člena te uredbe niso presežene;
(24) sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne
vode s postopkom, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim
usedanjem, ali z drugim postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti
parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 6. člena te
uredbe niso presežene;
(25) terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne
vode s katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja, dušika in fosforja tako, da
mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja
iz 6. in 7. člena te uredbe niso presežene;
(26) tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki
je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3
ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi,
ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o
lastnostih);
(27) upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki
jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi
ali izbere za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode;
(28) neposredna priključitev na javno kanalizacijo (izvede
jo upravljavec javne kanalizacije na stroške stranke) pomeni
izvedbo prevrtanja revizijskega jaška javne kanalizacije, na
katerega se kanalizacijski priključek priključuje, z vstavitvijo
tesnila in vstavitvijo prve cevi (1 m cevi);
(29) uporabniki javne službe so gospodinjstva in ostali
uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti ter vsi ostali
uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
II. JAVNA SLUŽBA
4. člen
(Izvajanje javne službe)
(1) Občina Dolenjske Toplice je lastnik objektov in naprav
za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode in zagotavlja izvajanje javne službe v skladu z Zakonom
o gospodarskih javnih službah na celotnem območju Občine
Dolenjske Toplice v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem
odlokom.
(2) Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo, v skladu z uredbo;
– redno vzdrževanje javne kanalizacije;
– prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se
zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo
ter njeno čiščenje;
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– prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena uredbe
na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za
obdelavo blata;
– obdelava blata;
– pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE;
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo;
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso
večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh,
če tako določa občinski predpis, ki ureja javno službo;
– obveščanje uporabnikov javne službe;
– izdelava programa izvajanja javne službe;
– vodenje evidence o izvajanju javne službe;
– poročanje o izvajanju javne službe in
– priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(3) Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine in
– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo.
Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske
odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno
službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in čistilnih
naprav kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture.
Stroške izvajanja storitev, definiranih v odstavku 3 oziroma 4,
plača povzročitelj.
(5) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne
službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive
na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.
5. člen
(Izvajalec javne službe)
Izvajalec obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in upravljavec objektov
in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode na celotnem območju Občine Dolenjske Toplice
je javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o. (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec).
6. člen
(Program izvajanja javne službe)
Izvajalec mora opravljati javno službo v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode (v nadaljnjem besedilu: program izvajanja javne službe),
ki ga izdela skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
III. STANDARDI OPREMLJENOSTI
7. člen
(Javna kanalizacija)
Javna kanalizacija je javna infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina.
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8. člen
(Opremljenost z javno kanalizacijo)
(1) Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev
javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim
čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki
ureja področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(2) Območja iz tega člena se štejejo za opremljena z javno kanalizacijo, ko je za javno kanalizacijo pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
9. člen
(Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja
javne službe)
(1) Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je
za območje Občine Dolenjske Toplice zagotovljeno:
– na Centralni čistilni napravi Dolenjske Toplice – za
komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko
javnega kanalizacijskega omrežja z območij, ki so nanj priključena;
– na pretočnih in nepretočnih greznicah ali MKČN za odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov, ki niso priključeni
na javno kanalizacijsko omrežje in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki; v primeru, da MKČN
upravlja upravljavec, mora biti le-ta izbran in potrjen s strani
vseh lastnikov MKČN.
(2) Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se prostorsko
zagotavlja na Centralni čistilni napravi Novo mesto.
IV. NAČRTOVANJE IN GRADNJA KANALIZACIJE
10. člen
(Javna pooblastila)
(1) Upravljavec izdaja smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, za kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti dokumentacijo, ki jo določajo
predpisi s področja prostorskega načrtovanja.
(2) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za
izvedbo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega
pasu gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca ali če nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske
javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, za kar mora
investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s področja gradnje. Kadar nameravana gradnja predstavlja gradnjo
gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca,
mora vložnik vloge za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja in k projektni dokumentaciji za izvedbo k vlogi priložiti pisno soglasje lokalne skupnosti
k obsegu gospodarske javne infrastrukture.
(3) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na
gospodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za
kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon
o graditvi objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko
pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Soglasje za priključitev ne nadomešča soglasja k projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Upravljavec kot pristojni soglasodajalec sodeluje v
postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.
11. člen
(Sistem odvajanja)
(1) Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno po ločenem in mešanem sistemu.
(2) Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v
primerih, ko:
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– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh
vzporednih kanalov,
– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni
možno odvajati v vodotok ali ne more ponikati.
12. člen
(Objekti in naprave javne kanalizacije)
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane
tehnološke naprave:
– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod
komunalne in padavinske odpadne vode;
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske
odpadne vode;
– čistilne naprave;
– razbremenilniki visokih vod;
– zadrževalni in pretočni bazeni;
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije.
13. člen
(Načrtovanje in gradnja novih kanalizacijskih omrežij)
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih kanalizacijskih omrežij
morajo lastniki, investitorji, načrtovalci in upravljavci zagotoviti
načrtovanje, ki bo zagotavljalo gospodarno, ekonomično in
varno kanalizacijsko omrežje v celotni življenjski dobi s prednostnim izkoriščanjem obstoječega kanalizacijskega omrežja.
(2) Pri načrtovanju in gradnji javnega kanalizacijskega
omrežja je potrebno prednostno zagotavljati, da se povečuje
izkoriščenost že izvedenega kanalizacijskega omrežja.
(3) Pri načrtovanju in gradnji javnega kanalizacijskega
omrežja je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in
predpise, še posebno določbe uredbe, tega odloka in tehničnega pravilnika.
(4) Pri načrtovanju javnega kanalizacijskega omrežja je
investitor dolžan pridobiti soglasja, definirana v 10. členu tega
odloka.
(5) Investitor je dolžan pridobiti soglasja, definirana v
10. členu tega odloka, tudi v primerih, ko se za izvedbo kanalizacije izdeluje le projektna dokumentacija za izvedbo. Investitor je dolžan pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji za
izvedbo tudi v primeru, če to od njega zahteva upravljavec v
sklopu izdaje soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
14. člen
(Prenos novozgrajenih, obnovljenih in obstoječih
kanalizacijskih omrežij v last lokalne skupnosti in prenos
v poslovni najem)
(1) Vsa novozgrajena kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti, ki jih prostorski akti definirajo kot javna in jih na
osnovi pogodbe o komunalnem opremljanju gradijo zasebni
investitorji, morajo zasebni investitorji po izgradnji predati v
last pristojni lokalni skupnosti skladno z določili pogodbe o
komunalnem opremljanju.
(2) Za prevzem objektov in omrežij kanalizacije iz prvega
odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– uporabno dovoljenje oziroma zapisnik o končanju del
v primerih, ko za objekt ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja,
– projektna dokumentacija, izdelana v skladu z veljavno
zakonodajo, v obsegu PGD, PZI, PID,
– geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca,
– dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z
veljavno zakonodajo in z vsemi prilogami, navedenimi na tabelaričnem seznamu prilog,
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– garancije,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe,
– veljaven zapisnik o ustreznosti objektov in omrežij kanalizacije, ki ga izda operativni sektor upravljavca.
(3) Novozgrajeno ali obnovljeno kanalizacijsko infrastrukturo je lokalna skupnost dolžna predati v poslovni najem upravljavcu praviloma v roku treh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja ali podpisu zapisnika o končanju del, pri čemer
je dolžna predati vso dokumentacijo iz drugega odstavka tega
člena.
(4) Obstoječa kanalizacijska omrežja s pripadajočimi
objekti, ki so v funkciji javnega kanalizacijskega omrežja in niso
predana v last lokalni skupnosti ter upravljanje upravljavcu, se
predajo v last lokalni skupnosti in v upravljanje upravljavcu s
pogodbo, ki se sklene med predajalcem, lokalno skupnostjo, in
upravljavcem. Pri predaji mora predajalec praviloma predložiti
dokumentacijo, navedeno v drugem odstavku 14. člena tega
odloka. Če z navedeno dokumentacijo ne razpolaga, mora
predajalec izdelati in predati naslednje dokumente:
– geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca;
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe;
– poročilo o izvedenem preizkusu vodotesnosti;
– poročilo o izvedenem pregledu s TV kamero, izdelano
skladno z določili tehničnega pravilnika;
– poročilo o znesku investicije, razdeljeno po amortizacijskih stopnjah; če predajalec z zneskom ne razpolaga, ocenjeni
znesek določi upravljavec.
(5) Postopek prevzema po pooblastilu Občine Dolenjske
Toplice opravi upravljavec. Prevzem se opravi s pogodbo, s
katero se vpletene stranke zavežejo, da bodo v pogodbenem
roku legalizirale predano kanalizacijsko omrežje in zagotovile
sredstva za sanacijo.
15. člen
(Kataster javne kanalizacije)
(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega
kanalizacijskega omrežja izvaja upravljavec v skladu z zakonodajo s področja gospodarske javne infrastrukture.
(2) V katastru javne kanalizacije se vodijo podatki o vseh
objektih, omrežju in napravah javne kanalizacije.
(3) Stroški vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra
javnega kanalizacijskega omrežja se krijejo iz proračunskih
sredstev pristojne lokalne skupnosti.
V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KJER JE JAVNA KANALIZACIJA ZGRAJENA
16. člen
(Obveznost priključitve objekta)
(1) Na območjih (aglomeracijah), kjer je zgrajena, se
gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev
objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno
kanalizacijo obvezna v skladu s kriteriji, ki so navedeni v Uredbi
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
(2) Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije
mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če
je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m.
(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če
ustreza kriterijem iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode.
(4) Izvajalec mora lastnika objekta, v katerem nastaja
komunalna odpadna voda, obvestiti o obveznosti priklopa na
javno kanalizacijo v roku 30 dni po prejemu sistema odvajanja
in čiščenja odpadnih voda na dotičnem območju v upravljanje. Seznam objektov lastnikov, vključno s hišno in parcelno
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številko, ki so zavezani za priključitev, posredujemo lastniku
infrastrukture – investitorju.
(5) Priključitev na javno kanalizacijo se mora izvesti v roku
šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
(6) Neposredno priključitev na javno kanalizacijo, nadzor
celotne izvedbe in vris priključka v kataster komunalne infrastrukture izvede upravljavec, postopek bo urejen v tehničnem
pravilniku.
(7) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico
ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da
lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in
izključi iz sistema odvajanja odpadne vode.
(8) Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisi v pogodbi o priklopu določi uporabniku storitve javne kanalizacije
obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti
odpadne vode v skladu s kriteriji, ki so določeni v tehničnem
pravilniku o javni kanalizaciji. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne
stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik
redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v
skladu z veljavnimi predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode.
(9) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko
odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m3
na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto za potrebe analize kvalitete odpadne vode
v skladu z zahtevami izvajalca javne službe.
(10) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
(11) Vsak objekt s stalno ali začasno prijavljeno osebo
in objekt, v katerem nastaja odpadna komunalna voda, ki leži
znotraj območja javne kanalizacije in so zanj izpolnjeni tehnični
pogoji, mora biti priključen na javno kanalizacijo v skladu z
uredbo, tem odlokom in tehničnim pravilnikom.
17. člen
(Kanalizacijski priključki)
(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključki od javne kanalizacije do objekta,
– revizijski jaški,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod,
– peskolovi in lovilci olj,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami
v stanovanjski stavbi ali drugih objektih.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega
priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada in je v njegovi lasti in upravljanju.
(3) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov
ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni
del objekta. Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako,
da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne
kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, ki
so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na
nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale
preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da
na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno
odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega nivoja pa
gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala.
Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka
javna kanalizacija.
(4) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in
preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora
biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega
nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega
jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji.
(5) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču
v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev
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revizijskega jaška predložiti izvajalcu in upravljavcu javne kanalizacije dokazila o pravici gradnje (soglasje oziroma pogodba o
ustanovitvi služnosti z lastnikom zemljišč, na katerih je možno
postaviti revizijski jašek).
(6) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti
izven objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in
opravljati preglede odpadne vode.
18. člen
(Priključitev objekta na javno kanalizacijo)
(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na
javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali
ko to zahteva položaj in velikost objektov se izjemoma dovoli
po navodilih izvajalca tudi izgradnja dveh ali več priključkov.
(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih,
ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali
racionalno, je dovoljena priključitev po navodilih izvajalca več
objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s
čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.
(3) Za priključitev stavbe na javno kanalizacijo mora lastnik stavbe (ali njegov pooblaščenec) pri upravljavcu izvesti
prijavo kanalizacijskega priključka ter skleniti pogodbo o priključitvi na javno kanalizacijo. Priključitev objekta se opravi, če
so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca in je pridobljeno
soglasje lastnika infrastrukture.
(4) K prijavi kanalizacijskega priključka mora lastnik stavbe (ali njegov pooblaščenec) priložiti:
– gradbeno ali uporabno dovoljenje za stavbo ali gradbenoinženirski objekt ali potrdilo upravne enote, da je bila stavba
zgrajena do 31. 12. 1967;
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka;
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (kolikor
odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila o poravnavi vseh zapadlih
obveznosti);
– dokazila o pridobljenih pravicah graditve kanalizacijskega priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe;
– osebne podatke.
(5) Kanalizacijski priključek se lahko izvede le ob izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih določa četrti odstavek tega člena, in
sicer kot stalni kanalizacijski priključek, ki je v uporabi celotno
življenjsko dobo stavbe ali gradbenoinženirskega objekta oziroma do njegove ukinitve.
(6) Lastnik objekta je dolžan vlogo podati najkasneje v
osmih dneh pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil,
pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec
na stroške uporabnika.
(7) Ukinitev kanalizacijskega priključka se izvede ali na
osnovi pisne vloge, katero mora lastnik stavbe ali gradbenoinženirskega objekta vložiti pri upravljavcu, ali izredno, če so
izpolnjeni pogoji, definirani v tehničnem pravilniku. V obeh primerih vsi stroški ukinitve kanalizacijskega priključka bremenijo
lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
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(3) V kanalizacijski priključek za odvod komunalne odpadne vode ni dovoljeno odvajati strešnih in drenažnih vod,
vodotokov ter podtalnice.
20. člen
(Začasni kanalizacijski priključek)
(1) Za obstoječo stavbo, ki nima izpolnjenih vseh pogojev
za priključitev na kanalizacijsko omrežje (brez gradbenega ali
uporabnega dovoljenja), se lahko izvede začasni kanalizacijski
priključek na osnovi Izjave o izvedbi začasnega kanalizacijskega priključka, ki jo izda pristojni občinski organ, vendar največ
za obdobje 10 let.
(2) Izjavo o začasnem kanalizacijskem priključku izda
pristojni občinski organ pod pogojem, da investitor oziroma lastnik objekta občini k vlogi za odmero komunalnega prispevka
predloži:
– dokazilo o začetem postopku legalizacije objekta ali
izjavo, s katero prevzema obveznost pridobitve gradbenega
dovoljenja po priključitvi na kanalizacijsko omrežje;
– izjavo o prevzemu vseh finančnih in drugih posledic, ki
bi nastale v zvezi z začasno priključitvijo objekta na kanalizacijsko omrežje.
(3) Za začasno priključitev stavbe na javni kanal mora
lastnik stavbe ali njegov pooblaščenec pri upravljavcu izvesti
prijavo o priključitvi na javni kanal ter z upravljavcem skleniti
pogodbo o priključitvi na javni kanal.
(4) K prijavi začasnega kanalizacijskega priključka mora
lastnik stavbe ali njegov pooblaščenec priložiti:
– izjavo o izvedbi začasnega kanalizacijskega priključka;
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka;
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (če
odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila o poravnavi vseh zapadlih
obveznosti);
– osebne podatke.
(5) Lastnik stavbe z izvedenim začasnim kanalizacijskim
priključkom je dolžan v roku trajanja začasnega kanalizacijskega priključka urediti vse pogoje za pridobitev stalnega kanalizacijskega priključka ter najkasneje na dan poteka začasnega
kanalizacijskega priključka pri upravljavcu urediti stalni kanalizacijski priključek skladno z določili odloka.
(6) Če lastnik stavbe z izvedenim začasnim kanalizacijskim priključkom v roku ne uredi vseh potrebnih pogojev za
pridobitev stalnega kanalizacijskega priključka ter ne poda prijave za stalni kanalizacijski priključek, mora upravljavec izvesti
izredno ukinitev začasnega kanalizacijskega priključka. Vsi
stroški, povezani z izredno ukinitvijo začasnega kanalizacijskega priključka, bremenijo lastnika stavbe z izvedenim začasnim
kanalizacijskim priključkom.
(7) Naprave in objekte iz 20. člena tega odloka gradi,
upravlja in vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KJER JAVNA KANALIZACIJA ŠE NI ZGRAJENA
21. člen

19. člen

(Obveznost izvajanja javne službe)

(Izvedba priključka)

(1) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz
nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic;
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih
naprav pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na
območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata in

(1) Priključek na javno kanalizacijo brez neposredne priključitve na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec javne
službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o graditvi
objektov pod nadzorom upravljavca.
(2) Javna kanalizacija in kanalizacijski priključek morata
biti grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in
ustreza evropskim normativom (EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so navedene v Tehničnem pravilniku o javni
kanalizaciji.
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– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled).
(2) Prevzem blata iz druge alineje prejšnjega odstavka
mora izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih,
določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne
čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta.
(3) Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka tega člena je
obvezna storitev javne službe za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, izvajanje storitve praznjenja nepretočne greznice
ter prevzema in odvoza komunalne odpadne vode s cestnim
motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le čiščenje te komunalne odpadne vode ter njena dodatna obdelava v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic. Praznjenje nepretočne
greznice in odvoz komunalne odpadne vode iz te nepretočne
greznice ter njeno predajo izvajalcu javne službe na območju,
kjer se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici,
mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec javne službe pa pisno
potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode.
(4) Storitev javne službe je obvezna za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda
čisti v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo
od 50 PE, ali mali komunalni čistilni napravi, izvajanje storitve
prevzema in odvoza blata s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le obdelava blata na območju komunalne
čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.
Prevzem in odvoz blata iz te male komunalne čistilne naprave
ter njegovo predajo izvajalcu javne službe, ki izvaja storitev obdelave blata na območju, kjer se komunalna odpadna voda čisti
v tej mali komunalni čistilni napravi, mora zagotoviti upravljavec
te male komunalne čistilne naprave, izvajalec javne službe pa
pisno potrdi datum in količino prevzetega blata.
(5) Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek tega člena je
obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če:
– gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne
greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo
blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
– lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena
predloži izpolnjena obrazca, če ju ni predhodno dostavil izvajalcu javne službe. V obrazcih morajo biti navedeni tudi datumi
in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne
greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter
njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.
(6) Izvajalec javne službe vsako malo komunalno čistilno
napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju
pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo
naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu
pa izda poročilo na obrazcu. V okviru pregleda preveri zlasti:
– ali mala komunalna čistilna naprava obratuje,
– nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v malo komunalno čistilno napravo,
– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
– način odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in
– hrambo podatkov v skladu z Uredbo o odvajanju in
čiščenje komunalne odpadne vode.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec javne službe
ne pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, če mu upravljavec te male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate
meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne
naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre
onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno
napravo predpisane mejne vrednosti.
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22. člen
(Prevzem blata in komunalne odpadne vode)
(1) Izvajalec zagotavlja prevzem in ravnanje z blatom iz
pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz
nepretočnih greznic na celotnem območju občine po programu
izvajanja javne službe.
(2) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma
popisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi
dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem
odvozu oziroma prevzemu blata.
(3) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega uporabnika določi izvajalec v programu izvajanja javne
službe na podlagi prostornine usedalnika blata ali navodil proizvajalca tipske naprave ali navodil za obratovanje netipske
naprave.
(4) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo v
sprejem na Centralno čistilno napravo Novo mesto ali na drugo ustrezno lokacijo, ki jo določi izvajalec. Blato in komunalno
odpadno vodo je prepovedano odvažati, odvajati in odlagati v
naravno okolje, v površinske podzemne vode ali javno kanalizacijo.
23. člen
(Obveščanje uporabnikov javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe,
ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti
komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno
kanalizacijo;
– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe,
ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic, MKČN z zmogljivostjo do 50 PE in MKČN z zmogljivostjo
nad 50 PE, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali
obdeluje blato in komunalna odpadna voda;
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem blata in
komunalne odpadne vode pri uporabnikih storitev;
– o rokih in času izvedbe pregledov.
(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in
prejšnjega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih po sprejetju programa odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev
iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe
iz drugega odstavka tega člena obvestiti o datumu dejanskega
opravljanja obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto
najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.
(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko
zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev
javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 dneh po poslani zahtevi.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
IN UPORABNIKOV
24. člen
(Pravice in dolžnosti izvajalca)
(1) Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje
dolžnosti:
– zagotavljati javno službo;
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretočnih greznic in MKČN;
– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic;

Uradni list Republike Slovenije
– zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanalizacije, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred posegom;
– izdelovati program izvajanja javne službe in ga objavljati
na svojih spletnih straneh in v uradnem lokalnem glasilu;
– izdelovati program ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
opravljanju dejavnosti;
– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne
kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno
infrastrukturo;
– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN
in nepretočnih greznic ter voditi ustrezne evidence o teh objektih;
– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev;
– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije
na stroške lastnika infrastrukture;
– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi;
– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja
in čiščenje odpadnih vod na območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez urejene javne infrastrukture;
– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati
izterjavo dolgovanih zneskov;
– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter MKČN;
– izvajati tekoča vzdrževalna dela na objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih vod;
– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem
obveščati;
– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za
zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;
– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;
– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in
reševanja;
– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov
lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi
Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in tega odloka;
– izvajati druge obveznosti tega odloka.
(2) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe pravico
brez soglasja lastnika pristopati do kanalizacijskih objektov in
naprav, MKČN in greznic, vendar mora o tem pisno ali ustno
obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.
25. člen
(Vzdrževalna dela, obnove in novogradnja)
(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi
izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s
predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je
strokovno usposobljena za ta dela.
(2) Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve
javne službe ali na osnovi letne pogodbe.
(3) Investitor obnove in novogradnje javne kanalizacije
je občina.
26. člen
(Pravice in dolžnosti uporabnika)
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali
solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča, kjer
nastaja odpadna voda na območju Občine Dolenjske Toplice.
V primeru, da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega ze-
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mljišča preda v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu
plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.
(2) Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo,
mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:
a) obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
b) uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred
predvidenim začetkom njene uporabe.
(3) Iz obvestila iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni
podatki o lastniku objekta (firma in sedež lastnika objekta, če je
lastnik pravna oseba oziroma ime in priimek ter naslov lastnika
objekta, če je lastnik posameznik) ter izjava lastnika objekta o:
– skladnosti male komunalne čistilne naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če gre za malo komunalno čistilno
napravo,
– skladnosti nepretočne greznice z dokazilom.
(4) Lastnik objekta, ki komunalno odpadno vodo ne odvaja v javno kanalizacijo, mora:
– izvajalcu javne službe omogočiti dostop, prevzem in
odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice;
– vzdrževati greznice in MKČN;
– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti pregled MKČN in pred zagonom predati predpisano
dokumentacijo o ustreznosti MKČN.
(5) Lastnik objekta na kmetijskem gospodarstvu, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici, pretočni
greznici in MKČN in jo uporablja v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, mora
kopijo poročila z navedbo datuma in količine uporabljene komunalne odpadne vode hraniti najmanj pet let.
(6) Lastnik objekta iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu
javne službe letno do konca januarja za preteklo leto dostaviti
izjavo iz prejšnjega odstavka ali na njegovo zahtevo najpozneje
v 15 dneh predložiti izjavo iz prejšnjega odstavka.
(7) Lastnik objekta, ki je priključen na javno kanalizacijo,
je dolžan:
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo;
– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene,
kot to določa ta odlok;
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo
in vse naprave, vgrajene vanjo;
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;
– izvajati predpisane meritve komunalnih odpadnih in
padavinskih vod ter komunalnih industrijskih vod;
– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji,
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji,
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naziva, naslova,
lastništva objekta in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na
odvod komunalne odpadne in padavinske vode in obračun
stroškov;
– plačevati stroške storitev javne službe;
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo uveden
obračun porabe pitne vode na osnovi enega obračunskega vodomera in izvajalcu posredovati od lastnikov oziroma upravnika
podpisan delilnik stroškov;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne
službe;
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
27. člen
(Prepoved posegov na javno kanalizacijo)
(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije.

Stran

2924 /

Št.

19 / 23. 3. 2018

Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti
odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi
objektov, spreminjati višine nadkritja kanalizacijskega omrežja,
zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale
njegovo delovanje in vzdrževanje.
28. člen
(Odškodnina)
Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino
za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve
vzdrževanja javne kanalizacije.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN
OBRAČUNAVANJA STORITEV
29. člen
(Viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
– prihodek od izvajanja storitev odvajanja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda;
– prihodek od izvajanja storitev čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda;
– prihodek od izvajanja storitev, vezanih na izvajanje
službe na območjih brez javne kanalizacije;
– subvencije;
– sredstva občinskega proračuna;
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov;
– sredstva okoljskih dajatev;
– drugi viri.
30. člen
(Uporabniki javne službe)
Uporabniki, ki uporabljajo storitve javne službe, so razdeljeni v naslednji skupini:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
31. člen
(Zaračunavanje storitev in elementi cene)
(1) V okviru javne službe se uporabnikom zaračunavajo
naslednje storitve javne službe:
– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN;
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
– odvajanje padavinske odpadne vode s streh;
– čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
(2) Cena storitve javne službe iz prve in druge alineje
prvega odstavka tega člena je sestavljena iz omrežnine, cene
opravljanja storitev javne službe (kanalščina) ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.
(3) Cena storitve javne službe iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena je sestavljena iz omrežnine in
cene opravljanja javne službe (kanalščina).
32. člen
(Obveznost plačevanja storitev)
(1) Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja in
stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
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(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode se uporabnikom zaračunava mesečno.
(4) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti in se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso
dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode,
če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja
kriterij, ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode
preko števca porabe pitne vode.
(5) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
(6) Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo
en obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb, v tem primeru
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;
– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upravljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti
za vse uporabnike enoten in način plačila nastalih stroškov
takšne delitve.
(7) V primerih solastništva stavbe je plačnik računa komunalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine, vpisane
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni
dogovor, s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni
dogovor predložijo izvajalcu javne službe.
33. člen
(Omrežnina)
(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe, in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so
javna infrastruktura (stroški amortizacije se izračunavajo po
metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju
življenjske dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo oblikovanje cen komunalnih storitev);
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe;
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim
financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri
tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih
voda, za storitve prevzemanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz nepretočnih greznic in za storitve čiščenja
prevzetega blata iz obstoječih greznic in MKČN.
(3) Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obračunava mesečno glede zmogljivost vodovodnih priključkov,
določeno z nazivnim premerom vodomera (DN) skladno z
naslednjo preglednico:
(4) Omrežnina se za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod ter za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN, obračuna glede na zmogljivost
obračunskega vodomera na priključku z upoštevanjem faktorjev v preglednici.
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(5) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim
vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz tretjega odstavka
tega člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor
omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega premera
tega vodomera.
(6) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim
vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za
vodomer z višjim premerom.
(7) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s
premerom priključka v skladu s preglednico iz prvega odstavka
tega člena.
(8) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.
(9) Omrežnina za storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh in javnih površin se obračuna
glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe
oziroma javnih površin, s katere se padavinska odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
(10) Pri mešanem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je ključ delitve med
storitvami, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, in
storitvami, ki se nanašajo na padavinsko vodo, količina opravljenih storitev v m3.
34. člen
(Stroški izvajanja storitev javne službe)
(1) Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda vključujejo
stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne
službe:
– neposredne stroške materiala in storitev;
– neposredne stroške dela;
– druge neposredne stroške;
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela;
– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev,
storitev in dela;
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev
in dela;
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe;
– neposredne stroške prodaje;
– druge poslovne odhodke;
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Stroški izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se delijo glede na dobavljeno količino pitne vode
oziroma na količino opravljene storitve v zadnjem zaključenem
poslovnem letu, obračunane v €/m3.
35. člen
(Obračunske količine)
(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je izražena v m3 dobavljene pitne vode iz
vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda v skladu
s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih vod.
(2) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve
porabe pitne vode, se količina odpadnih vod določi na način
iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (normirana poraba glede na premer
vodovodnega priključka ali 0,15 m3 na osebo na dan) oziroma
na osnovi s strani uporabnika in izvajalca javne službe potrjenega internega merilnega mesta.
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(3) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje padavinske vode s streh in utrjenih površin je izražena v m3 in
se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno
površino strehe in utrjeno površino, s katere se padavinska
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni
čistilni napravi. Za količino padavinske odpadne vode se šteje
povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno
površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino
šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih
let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev
državne mreže meteoroloških postaj.
(4) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja
z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja
z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN ter obratovalnega
monitoringa za MKČN je izražena v m3 opravljene storitve, za
katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v
nepretočno greznico, obstoječo greznico ali MKČN.
(5) Količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena,
se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v
skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
36. člen
(Okoljska dajatev)
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom
obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
37. člen
(Obračun stroškov)
(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe
pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah,
določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat
letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.
(2) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne
vode se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške odvajanja
in čiščenja padavinske odpadne padavinske vode se zaračunava za utrjene površine, večje od 400 m2, in strehe, večje od
200 m2 tlorisne površine. Stroške se obračunava v primeru
odvajanja v javno kanalizacijo.
38. člen
(Cene storitev javne službe)
(1) Cene storitev javne službe predlaga izvajalec javne
službe skladno z določilom prvega odstavka 5. člena Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z
Zakonom o DDV.
(3) Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi
razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitev. Ugotovljena
razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko
količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju
se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za
prihodnje obdobje.
(4) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz
prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene,
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora
začeti postopek potrjevanja cene.
39. člen
(Subvencioniranje cen storitev javne službe)
(1) Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna
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uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz
proračuna občine.
(2) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
40. člen
(Odpis storitev)
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno
velika poraba vode, katere količina je osnova za plačilo stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno
odpiše. Odpis stroškov, ki izhajajo s področja odvajanja in
čiščenja odpadnih vod, se odpišejo v skladu z internim pravilnikom upravljavca o načinu obračunavanja vode v primeru
večjega izliva.
41. člen
(Plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev javne
službe najpozneje v 18 dneh od datuma izstavitve računa,
razen če sklenjena pogodba oziroma zakon ne določata drugače. Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna,
podana v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.
(2) Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju
zaračunanih storitev javne službe lahko izvajalec javne službe
uporabniku po izpeljanem postopku obveščanja izvede začasno ukinitev kanalizacijskega priključka na revizijskem jašku
javne kanalizacije oziroma začne postopek izterjave po sodni
poti.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(Inšpekcijski organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka
zoper določbe tega odloka opravljajo občinski inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(3) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve
določil odloka in kršitelje prijaviti Medobčinskemu inšpektoratu
in redarstvu.
43. člen
(Globe)
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, upravljavec javne kanalizacije, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 23. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 24. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 24. členom tega odloka.
– ravna v nasprotju s 26. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 27. členom tega odloka.
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(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 26. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 27. členom tega odloka.
(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik večstanovanjske stavbe, to je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju s petim odstavkom 32. člena
tega odloka.
(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(Prehodni roki)
(1) Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji se uskladi z
vsebino odloka v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Izvajalec z uveljavitvijo tega odloka v projektnih pogojih za območje brez javne kanalizacije dopušča le gradnjo
sistemov v skladu z zakonodajo.
(3) Do izdelave katastra prispevnih površin za obračunavanje padavinskih voda iz javnih površin in streh se stroški odvajanja in čiščenja padavinskih voda ne obračunavajo. Kataster
izdela izvajalec javne službe v roku treh let od dneva veljavnosti
na stroške lastnika javne infrastrukture.
45. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 16/14).
46. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2018
Dolenjske Toplice, dne 14. marca 2018
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

836.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvajanju gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju
Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), 3. in 7. člena Zakona o gospodar-

Uradni list Republike Slovenije
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12
in 76/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 –
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in Statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski
svet Občine Dolenjske Toplice na 20. redni seji dne 14. 3. 2018
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov
in gospodarske javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
1. člen
V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja
in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list
RS, št. 16/14) se za 49. členom doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo)
(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na
podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od
uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.
(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.
2. člen
V odloku se 50. člen spremeni tako, da se glasi:
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(2) Enotne cene se oblikujejo posebej na ravni storitve
in na ravni stroškov gospodarske javne infrastrukture, ločeno
za vsako posamezno gospodarsko javno službo, ki jo izvaja
CeROD d.o.o..
4. člen
Za 50.a členom se doda 50.b člen, ki se glasi:
50.b člen
(obračunsko obdobje)
(1) Obračunsko obdobje traja eno koledarsko leto.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ,
ki odloča o cenah, s sklepom v primeru večjih sprememb
posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na
povišanje ali znižanje cene gospodarskih javnih služb, ali v
primeru spremembe predpisov, določi tudi daljše ali krajše
obračunsko obdobje.
5. člen
Za 50.b členom se doda 50.c člen, ki se glasi:
50.c člen
(poračuni cen gospodarskih javnih služb obdelave
in odlaganja)
(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru,
če so razlike med potrjeno in obračunsko ceno preteklega
obračunskega obdobja enake ali manjše od 10 % na ravni
posamezne gospodarske javne službe, poračunajo v elaboratu
za prihodnje obračunsko obdobje.
(2) Če so pozitivne razlike iz prvega odstavka tega člena
višje od 10 %, jih izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave
in odlaganja v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih treh
mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se sočasno prilagodi tudi cena za tekoče obračunsko obdobje.
(3) O poračunu pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami ter subvencij iz tega člena, mora
odločiti organ, pristojen za potrjevanje cen.
(4) Poračun z vračilom subvencij občini se lahko izvede le, če je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih
subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne)
uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb.

»50. člen
(splošna določba o cenah)
(1) Za oblikovanje in potrjevanje cen se uporabljajo predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ta odlok
in odloki o ustanovitvi izvajalcev posameznih gospodarskih
javnih služb.
(2) V primeru spremembe predpisa iz prvega odstavka
tega člena, ki ureja metodologijo, morajo izvajalci gospodarskih
javnih služb v elaboratih oblikovati in predlagati v potrditev cene
v višini, ki omogoča pokritje upravičenih stroškov ter dopusten
donos.
(3) Če ta odlok ne določa drugače, se razlika med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja glede
na dejansko količino opravljenih storitev upošteva pri izračunu
predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Določbe tega odloka se pri načinu izvajanja poračunov
cen upoštevajo že za obračunsko obdobje, ki predstavlja koledarsko leto pred sprejemom odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2018
Dolenjske Toplice, dne 14. marca 2018
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

3. člen
V odloku se za 50. členom doda 50.a člen, ki se glasi:
50.a člen
(enotna potrjena cena gospodarskih javnih služb obdelave
in odlaganja)
(1) CeROD d.o.o. mora oblikovati enotne cene za območje vseh občin družbenic CeROD d.o.o., pri čemer v cene vključi vse upravičene stroške in donos v višini, ki ne sme presegati
zneska določenega v metodologiji za oblikovanje cen.

837.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B,
111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in
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57/12) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni
list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na
20. redni seji dne 14. 3. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ugotovi se, da nepremičnine: parc. št. 4162 – v izmeri
3147 m², k.o. 1500 – Dobindol, parc. št. 862/66 – v izmeri
34 m², k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/5 – v izmeri 631 m²,
k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/2 – v izmeri 716 m², k.o. 1495
– Toplice, parc. št. 506/3 – v izmeri 1127 m², k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/4 – v izmeri 628 m², k.o. 1495 – Toplice,
predstavljajo javno dobro lokalnega pomena.
S tem sklepom se odvzame status javnega dobra nepremičninam parc. št. 4162, k.o. 1500 – Dobindol, parc. št. 862/66,
k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/5, k.o. 1495 – Toplice, parc.
št. 506/2, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/3, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/4, k.o. 1495 – Toplice, vpisanim v zemljiški
knjigi kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnine parc. št. 4162, k.o. 1500 – Dobindol, parc.
št. 862/66, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/5, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/2, k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 506/3, k.o.
1495 – Toplice, parc. št. 506/4, k.o. 1495 – Toplice, prenehajo
biti javno dobro in se pri njih vknjiži lastninska pravica na ime
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, matična številka 1365720000, do celote.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
čina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 5-G-Vod/2017 z
datumom december 2017.
II.
Potrjene cene storitve javne službe:
– Cena vodarine znaša 0,4445 EUR/m3
– Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture,
se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera,
skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer

Faktor

DN ≤ 20

1

4,3131

20 < DN < 40

3

12,9393

40 ≤ DN < 50

10

43,1310

50 ≤ DN < 65

15

64,6965

65 ≤ DN < 80

30

129,3930

80 ≤ DN < 100

50

215,6550

100 ≤ DN < 150

100

431,3100

150 ≤ DN

200

862,6200

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 3. 2018.
Št. 354-0008/2018-1
Grosuplje, dne 28. februarja 2018
Župan
Občina Grosuplje
dr. Peter Verlič

Št. 032-2/2018
Dolenjske Toplice, dne 14. marca 2018
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

GROSUPLJE
838.

Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno
vodo v Občini Grosuplje

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17), Odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi
in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 28. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo
v Občini Grosuplje
I.
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi sklep o določitvi
cene oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev – oskrba s pitno vodo – Ob-

Omrežnina v EUR
na mesec

Po pooblastilu župana
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave

839.

Sklep o določitvi višine cen odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Grosuplje

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 52/13), Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega
podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list
RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na
19. redni seji dne 28. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Grosuplje
I.
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi sklep o določitvi
cen čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Grosuplje, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode –
Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-G-Kan./2017 v
decembru 2017.
II.
Potrjena cena storitev javne službe:
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE
– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne
vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša
0,1091 EUR/m3,
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in
padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava
v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno
z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer

Faktor

Omrežnina v EUR
na mesec

DN ≤ 20

1

6,1044

20 < DN < 40

3

18,3132

40 ≤ DN < 50

10

61,0440

50 ≤ DN < 65

15

91,5660

65 ≤ DN < 80

30

183,1320

80 ≤ DN < 100

50

305,2200

100 ≤ DN < 150

100

610,4400

150 ≤ DN

200

1.220,8800

– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s
streh znaša 0,0458 EUR/m3,
– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne
vode s streh znaša 0,2935 EUR/m3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE
– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode
in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša
0,3750 EUR/m3,
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in
padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava
v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno
z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer

Faktor

Omrežnina v EUR
na mesec

DN ≤ 20

1

3,1050

20 < DN < 40

3

9,3150

40 ≤ DN < 50

10

31,0500

50 ≤ DN < 65

15

46,5750

65 ≤ DN < 80

30

93,1500

80 ≤ DN < 100

50

155,2500

100 ≤ DN < 150

100

310,5000

150 ≤ DN

200

621,0000

– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s
streh znaša 0,1314 EUR/m3,
– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode
s streh znaša 0,1253 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 3. 2018.
Št. 354-0008/2018-2
Grosuplje, dne 28. februarja 2018
Župan
Občina Grosuplje
dr. Peter Verlič
Po pooblastilu župana
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave

840.

Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih
z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Grosuplje

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 52/13), Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega
podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list
RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 76/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na
19. redni seji dne 28. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen storitev povezanih
z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Grosuplje
I.
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi sklep o določitvi višine cene storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami v Občini Grosuplje, na podlagi Elaborata o
oblikovanju cen storitev – javne službe povezane z greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – Občina Dobrepolje,
Občina Grosuplje, Občina Ivančna Gorica, Občina Velike Lašče,
ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o., pod št. 6-KAN-MKČN/2017 v decembru 2017.
II.
Potrjena cena storitve javne službe:
– Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami znaša 0,2636 EUR/m3,
– Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in
obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne
infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega
vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
Omrežnina v EUR
na mesec
DN ≤ 20
1
0,5500
20 < DN < 40
3
1,6500
40 ≤ DN < 50
10
5,5000
50 ≤ DN < 65
15
8,2500
65 ≤ DN < 80
30
16,5000
80 ≤ DN < 100
50
27,5000
100 ≤ DN 150
100
55,0000
150 ≤ DN
200
110,0000
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
Vodomer

Faktor
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 3. 2018.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 3. 2018.
Št. 354-0008/2018-4
Grosuplje, dne 28. februarja 2018

Št. 354-0008/2018-3
Grosuplje, dne 28. februarja 2018

841.

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Po pooblastilu župana
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave

Po pooblastilu župana
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave

IDRIJA

Sklep o določitvi višine cen ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17), Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov
iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o
ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno
podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in
18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 28. 2.
2018 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Grosuplje
I.
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi sklep o določitvi višine cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje,
na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev – ravnanje s
komunalnimi odpadki – Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.,
pod št. 6-G-Odp./2017 v decembru 2017.
II.
Potrjene cene storitev javne službe:
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih
odpadkov
0,1118 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
komunalnih odpadkov
0,0099 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja BIO odpadkov 0,1214 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
BIO odpadkov
0,0083 EUR/kg
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih
odpadkov
0,2803 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja
komunalnih odpadkov
0,0841 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
III.
Z elaboratom se potrjuje tudi preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike in pogostost odvoza
odpadkov, kot je predstavljena v elaboratu.

842.

Zaključni račun proračuna Občine Idrija
za leto 2017

Na podlagi 96. in 98. 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 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na
23. redni seji dne 15. 3. 2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Idrija za leto 2017
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Idrija za
leto 2017, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2017 realizirani v naslednjih
zneskih (v €):
KONTO

A.

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
722

OPIS

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

REALIZACIJA
2017

11.835.578
11.006.106
8.938.757
7.763.607
991.099
184.051
0
2.067.349
1.641.367
6.423
42.211
14.571
362.777
96.667
32.760
63.907
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73
74

78

40

41

42
43

B.

75

44

C.
50

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
740 javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
741 proračuna iz sredstev proračuna EU
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva od drugih
787 evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
401 varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
Transferi posameznikom
411 in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
412 in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
431 proračunski uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
432 uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Povečanje kapitalskih deležev
441 in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(550+551)

Št.

21.920
21.920
596.391
570.312
26.079
114.494
114.494
11.657.443
3.895.991
707.884
109.694
2.836.744
54.798
186.871
4.755.016
38.555
2.784.182
532.123
1.400.156
2.581.130
2.581.130
425.306
228.000
197.306
178.135
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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.)
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

Stran
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426.474
426.474
95.639
–82.496
–178.135
–7.349

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2017
sestavljata 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 Idrija za leto
2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu
2017.
4. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega
sklada na dan 31. 12. 2017, v višini 3.005,15 €, se prenesejo
med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu
2018.
Neporabljena sredstva proračunskega rezervnega sklada
na dan 31. 12. 2017, v višini 35.683,50 €, se prenesejo med
sredstva proračunskega rezervnega sklada v letu 2018.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2017 se
brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno
gradivo pa na spletni strani Občine Idrija.
Št. 410-0009/2018
Idrija, dne 15. marca 2018
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

0

0
0
0
0
0
0
0
343.978
343.978
343.978
426.474

843.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Idrija
in o koncesijskem razmerju

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), 3., 6., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 –
ORZGJS40), 21. in 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 odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, št. 98/15), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih jav-
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nih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12),
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 8/12 in 98/15), Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS,
št. 18/15, 10/16 in 26/17), 15. in 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo
in 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 23. redni seji dne
15. 3. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Idrija
in o koncesijskem razmerju
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju
(Uradni list RS, št. 15/09, 15/14 in 34/15) se spremeni naziv
odloka tako, da se glasi »Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot ga
določajo zakoni in podzakonski akti, s katerimi se ureja storitev
javne službe, če ni pomen s tem odlokom posebej opredeljen.
Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz
komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali iz drugih čistilnih naprav in preostalo blato iz obstoječih greznic ter drugih podobnih
naprav za čiščenje odpadnih voda;
2. čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode,
ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;
3. čistilna naprava padavinske odpadne vode je naprava
za fizikalno, kemijsko, fizikalno-kemijsko ali biološko čiščenje
padavinske odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno
onesnaženost;
4. industrijska čistilna naprava je čistilna naprava za čiščenje industrijske odpadne vode ene ali več naprav, v katerih
poteka isti ali več različnih tehnoloških postopkov. Če se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, je industrijska čistilna naprava namenjena predčiščenju industrijske
odpadne vode;
5. industrijska odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja
v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi.
Industrijska odpadna voda je tudi:
– odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti,
– mešanica industrijske odpadne vode s komunalno ali
padavinsko odpadno vodo ali z obema, če gre za komunalno ali
padavinsko odpadno vodo, ki nastaja na območju iste naprave,
in se pomešane odpadne vode po skupnem iztoku odvajajo v
javno kanalizacijo ali v vode,
– odpadna voda, ki se zbira in odteka iz obratov ali naprav
za predelavo, skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov ali s
funkcionalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, ter
– hladilna odpadna voda;
6. javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura
lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode;
7. javna služba je obvezna občinska gospodarska javna
služba odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, kot je urejena v predpisih in v tem aktu;
8. kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta
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priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška
pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje.
Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;
9. komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje
komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne
odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali
obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;
10. komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja
v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:
– nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih,
če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu, ali
– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali
storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s
komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in
sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen
povprečni dnevni pretok ne presega 15 m³/dan, njena letna
količina ne presega 4000 m³, obremenjevanje okolja zaradi
njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od
onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih
količin onesnaževal, določenih v prilogi Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode;
11. mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju tudi:
MKČN) je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo
od 2000 PE;
12. merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča
tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode
skladno s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring odpadnih
voda;
13. neposredno odvajanje v podzemne vode je vnos
onesnaževal v podzemno vodo brez precejanja skozi zemljino
ali kamnine, ki so pod površjem tal;
14. neposredno odvajanje v površinske vode je vnos
onesnaževal v površinsko vodo;
15. obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obremenitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer
se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika
količina padavin, in se izraža v PE;
16. obstoječa greznica je greznica, ki obratuje na dan
uveljavitve Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07
in 30/10);
17. obstoječa mala komunalna čistilna naprava je mala
komunalna čistilna naprava, za katero velja, da je:
– bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s
predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan uveljavitve Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno ali gradbeno dovoljenje,
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vodno soglasje
v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za obratovanje male
komunalne čistilne naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega
dovoljenja in za njeno gradnjo ni treba pridobiti gradbenega
dovoljenja;
18. obstoječa nepretočna greznica je nepretočna greznica, za katero velja, da je:
– bila zgrajena pred uveljavitvijo Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode, v skladu s predpisi, ki so
veljali v času gradnje, in obratuje na dan uveljavitve te uredbe,
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe za objekt, ki je
priključen na obstoječo nepretočno greznico, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je vključevalo minimalno
komunalno oskrbo objekta z zbiranjem komunalne odpadne
vode v nepretočni greznici,
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– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vodno soglasje v
skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za njeno gradnjo ni treba
pridobiti gradbenega dovoljenja;
19. obstoječa javna kanalizacija je javna kanalizacija,
ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe ali obratuje na
dan uveljavitve Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode, in javna kanalizacija, za katero je bilo pred tem
dnem pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali
gradbeno dovoljenje;
20. obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode, ali objekt, za katerega je bilo pred tem dnem pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje;
21. odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali v
vode. Odpadna voda je lahko komunalna odpadna, industrijska
odpadna voda ali padavinska odpadna voda;
22. padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot
posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali
se odvaja v javno kanalizacijo;
23. ponikanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena
skladno s predpisi, v tla, brez namena gnojenja prek ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega
cevovoda;
24. populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota
za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po
kisiku (v nadaljevanju: BPK(5)). 1 PE je enak 60 g BPK(5) na
dan;
25. posredno odvajanje v podzemne vode (v nadaljevanju: posredno odvajanje v vode) je vnos onesnaževal na površje tal ali s ponikanjem v tla, od koder onesnaževala pronicajo
skozi neomočene sedimente ali kamnine v podzemne vode;
26. prednostne snovi, prednostne nevarne snovi in druga
ter posebna onesnaževala so snovi iz predpisa, ki ureja stanje
površinskih voda;
27. priključitev je spojitev kanalizacijskega priključka na
revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju;
28. priključni jašek je revizijski jašek javnega kanalizacijskega omrežja, kjer se kanalizacijski priključek spoji z javnim
kanalizacijskim omrežjem in je sestavni del javnega kanalizacijskega omrežja. Priključni jašek mora biti, kolikor je to mogoče,
postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno
in javno lastnino;
29. pristojni organ je občinska uprava Občine Idrija;
30. tarifni pravilnik je akt, ki ureja vrednost posamezne
storitve v točkah;
31. tehnični pravilnik je akt, ki ureja področje tehničnih
normativov in postopkov pri odvajanju in čiščenju komunalnih
in padavinskih odpadnih voda;
32. tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je
gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali
drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in
je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode;
33. uporabnik je pravna, fizična ali druga oseba, ki je
priključena in/ali uporablja javno kanalizacijo, greznice ali male
komunalne čistilne naprave v občini;
34. upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki
jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi
ali izbere za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode (v nadaljevanju tudi: izvajalec javne
službe).«
3. člen
Četrta alineja prvega odstavka 7. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»prve meritve in obratovalni monitoring in preglede za
MKČN.«
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino
stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje obstoječih pretočnih in nepretočnih
greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni
čistilni napravi,
– prevzem blata iz MKČN pri uporabniku storitve in njegovo obdelavo na čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta,
– pregled MKČN iz prejšnje alineje v skladu s predpisom,
ki ureja odvajanje in čiščenje odpadnih vod, enkrat na tri leta,
– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in
izvajanje drugih nalog, ki jih skladno s predpisi zajema izvajanje
te javne službe.«
4. člen
Prvi stavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe poleg nalog, ki jih določajo predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode, opravlja naslednje naloge:«
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »kanalov«
briše besedna zveza »in jarkov«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Priključki stavb na javno kanalizacijo, greznice ter MKČN
z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije, razen če je njihov lastnik občina.
V četrtem odstavku se besedilo »odpadna javna kanalizacija« nadomesti z besedilom »komunalna javna kanalizacija«.
6. člen
V tretji alineji prvega odstavka 18. člena se za besedo
»obstoječe« doda beseda »pretočne«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, razen če je
njihov lastnik občina,«
7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe je ob izgradnji nove javne kanalizacije, ki omogoča priključitev novih uporabnikov, dolžan preko
sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen način
obvestiti potencialne nove uporabnike in lokalno skupnost o
možnostih priključitve.
Na javno kanalizacijo so se dolžni priključiti vsi objekti,
katerih kanalizacijski priključek oddaljenost od javne kanalizacije ne presega dolžine 100 m, ali njegova gradnja ne povzroči
nesorazmernih stroškov.
Na območju, kjer že obstaja ali se gradi javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo ter sklenitev pogodbe
o izvajanju storitev obvezna v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka oziroma od obvestila uporabnikom iz prvega
odstavka tega člena.
Ne glede na določila drugega odstavka priključitev na javno kanalizacijo ni obvezna, če bi bila izgradnja kanalizacijskega
priključka povezana z nesorazmerno visokimi stroški.
V primerih po četrtem odstavku tega člena mora uporabnik urediti odvajanje odpadne vode z izgradnjo MKČN ali
nepretočne greznice v skladu s predpisi.«
8. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznico.
Pred priključitvijo mora na svoje stroške greznico izprazniti, očistiti in uporabiti v druge namene ali zasuti.
Praznjenje greznice izvede izvajalec javne službe.
Pogoje in navodila za opustitev in sanacijo greznic poda
izvajalec javne službe na zahtevo uporabnika.
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Praznjenje vsake neopuščene greznice po priključitvi
objekta na javno kanalizacijo se uporabniku zaračuna skladno
s sprejetim cenikom izvajalca javne službe.«
9. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer ni in tudi ne bo z občinskim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode omogočeno odvajanje odpadnih vod v javno
kanalizacijo, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje
odpadne vode.
Odvajanje odpadnih vod na območjih brez javne kanalizacije se dovoli z:
– izgradnjo MKČN;
– izgradnjo nepretočne greznice – v posebnih primerih,
določenih v predpisih, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih
vod (npr. prepoved odvajanja odpadne vode v vode);
– navezavo na obstoječo MKČN ustrezne kapacitete preko kanalizacije, ki nima statusa javne kanalizacije.
Padavinske vode ne smejo biti speljane v lastne objekte za
čiščenje odpadne vode. Padavinske vode je potrebno speljati v
naravne odvodnike, meteorno kanalizacijo ali s ponikanjem v tla.
Za obstoječe objekte morajo lastniki zagotoviti odvajanje
in čiščenje odpadnih vod skladno z nadrejeno področno zakonodajo do rokov, predpisanih v njej.«
10. člen
Doda se nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(objekti kmetijskega gospodarstva)
Za objekte kmetijskega gospodarstva je, ne glede na
7. člen tega odloka, obvezna storitev samo pregled MKČN, če:
– se blato iz MKČN in obstoječe pretočne greznice oziroma komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice uporablja
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu in
– lastnik objekta izvajalcu javne službe enkrat na tri leta
predloži vlogo s pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa
iz prejšnje alineje.
Tej vlogi morajo biti priložena dokazila o številu rejnih
živali na kmetijskem gospodarstvu ter obdelovalnih površinah
in podatki o datumih in količinah odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz MKČN in
obstoječe pretočne ter mešanja z gnojevko.
V kolikor se ugotovi kršitev podane izjave iz druge alineje
prvega odstavka tega člena, izvajalec javne službe obračuna
vse obveznosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda za objekte,
ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, vključno z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od prvega dne obračuna po nepravilnih podatkih dalje.
Če uporabnik ne obnovi vloge pred potekom triletnega
obdobja, izvajalec javne službe s potekom obdobja prične z
izvajanjem in obračunom vseh obveznih storitev za objekte, ki
niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.
V primeru, da lastnik izvajalcu javne službe ne javi sprememb dejavnosti, na podlagi katerih več ne izpolnjuje pogojev
za oprostitev obračuna storitev, se mu storitve zaračunajo od
dneva spremembe dejavnosti dalje.
Vloge, oddane do 25. dne v mesecu, se upoštevajo pri
obračunu storitev za tekoči mesec.
Nadzor nad upravičenostjo vloge iz tega člena pristojni
inšpektor izvede v tekočem koledarskem oziroma naslednjem
koledarskem letu.«
11. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(prevzem vsebin iz greznic in MKČN)
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda.
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Vsebine greznic, blata iz MKČN in ostankov čiščenja
kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno
izpuščati v javno kanalizacijo.
Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo,
vsebino greznice in MKČN prazni izvajalec javne službe s
posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvaža na čistilno
napravo. Uporabniki so izvajalcu javne službe dolžni omogočiti
in dopustiti dostop do greznic in MKČN.
Prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic ter MKČN
se izvaja enkrat na tri leta skladno s terminskim planom oziroma več po vsakokratnem posebnem naročilu uporabnika.
MKČN se prazni po navodilih proizvajalca MKČN glede na
zmogljivost naprave.
Prevzem celotne količine odpadne vode iz nepretočnih
greznic se izvaja po dejanskih potrebah. V nepretočno greznico
je dovoljeno odvajati le komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva, padavinska voda se v nepretočno greznico ne sme odvajati. Nepretočna greznica mora biti zgrajena skladno s predpisi,
ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
Izvajalec javne službe uporabnike iz tega člena obvesti o
datumu dejanskega opravljanja obveznih storitev javne službe
pred predvideno izvedbo storitve.
Uporabniki lahko zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev. Spremembo datuma storitve je možno
zahtevati samo enkrat.
Izvajalec javne službe izda potrdilo o praznjenju greznice
ali MKČN, ki ga mora uporabnik predložiti na zahtevo inšpekcijskih služb.«
12. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(obračun storitev)
Uporabniki po tem odloku so dolžni redno plačevati storitve javne službe na podlagi izstavljenega mesečnega računa
izvajalca.
Način obračuna storitev javne službe je določen v tarifnem pravilniku. Cene storitev javne službe so določene v
elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda ter storitev, povezanih z
greznicami in MKČN v Občini Idrija, ki ga sprejme občinski svet
in v katerem se cene določijo v skladu s predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.«
13. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(obračun večim uporabnikom)
V primeru, da upravnik večstanovanjskih objektov ne
izpolnjuje zakonsko predpisanih obveznosti, ki jih ima do izvajalca javne službe, izvajalec javne službe prevzame obračun in
izdaja račune posameznim uporabnikom neposredno.«
14. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V javno kanalizacijo se smejo izpuščati samo tiste industrijske odpadne vode, ki ne prekoračijo vrednosti emisij snovi
in toplote, ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Uporabnik, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, ki presega te
vrednosti emisij, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo to
vodo očistiti skladno s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. V primeru,
če takšno odpadno vodo v javno kanalizacijo odvede uporabnik
brez prehodnega očiščenja, je odškodninsko odgovoren za vse
nastale posledice.«
36. člen se črta.

15. člen
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16. člen
V drugi alineji 40. člena se za besedo »greznic« doda
besedilo »in MKČN«.
V deveti alineji se črta besedilo »ter priključne jaške«.
V dvanajsti alineji se za besedo »greznic« doda besedilo
»in MKČN«.
V trinajsti alineji se za besedo »greznic« doda besedilo
»in MKČN«.
17. člen
V osmi alineji 41. člena se za besedo »greznic« doda
besedilo »in MKČN«.
Doda se nova devetnajsta alineja, ki se glasi:
»ravnati v skladu s podano izjavo iz 26.a člena,«
Dosedanja devetnajsta alineja postane dvajseta alineja.
18. člen
V 45. členu se briše besedilo »ali v zavarovanje izpolnitve
obveznosti unovči menico ali bančno garancijo«.
19. člen
Druga alineja prvega odstavka 46. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»– nadzorovati praznjenje, čiščenje in zasutje obstoječih
pretočnih greznic in nepretočnih greznic ter pregledovati dokumentacijo v zvezi s praznjenjem in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,«
V drugem odstavku 46. člena se doda nova osma alineja,
ki se glasi:
»– preverjati ravnanje z blatom iz obstoječih pretočnih in
nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav na
kmetijskih gospodarstvih,«
Dosedanja osma alineja postane deveta alineja.
20. člen
V drugi alineji prvega odstavka 48. člena se beseda »drugi« nadomesti z besedo »tretji«.
Doda se nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– ne ravna skladno s predpisi, ki urejajo uporabo blata
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu v smislu določil
26.a člena.«
21. člen
54. in 55. člen se črtata.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009
Idrija, dne 15. marca 2018
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

844.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Idrija

Na podlagi drugega odstavka 5. in tretjega odstavka
16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 21. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
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prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo,
107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 15. 3.
2018 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Idrija
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Idrija (Uradni list RS, št. 70/17) se prvi odstavek 5. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za šport Občine Idrija je sestavljena iz predsednika in štirih članov, ki ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo
za dodelitev sredstev, interesno povezani. Trije člani komisije
so imenovani na predlog športnih društev, dva člana komisije
sta izbrana izmed zaposlenih v občinski upravi. Župan s sklepom določi sestavo komisije ter njenega predsednika. Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne
povezanosti. Mandat komisije je vezan na mandat župana.
Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata zaradi neudeležbe na sejah komisije in/ali neizvajanja nalog člana
komisije in/ali kršitve določil o prepovedi interesne povezanosti
in imenuje nove.«
2. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis se izvede praviloma v prvih treh mesecih
tekočega leta oziroma v treh mesecih po sprejemu proračuna
za tekoče proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši od
21 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno
za posamezne vsebine in naloge, kot je opredeljeno v 4. členu
tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih
programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v
enem javnem mediju na območju Občine Idrija ter na spletnih
straneh Občine Idrija.«
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »15. januarja«
nadomesti z besedilom »31. januarja«.
V tretjem odstavku se številka »15« nadomesti s številko
»30«.
4. člen
Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje športnih
programov v Občini Idrija, ki so določeni v prilogi Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija (Uradni
list RS, št. 70/17) se nadomestijo s Pogoji, merili in metodologijo za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija, ki so
določeni v prilogi tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0006/2017
Idrija, dne 15. marca 2018

Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
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Predmet meril so naslednje vsebine športnih programov in področij:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.1
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3
Prostočasna športna vzgoja mladine
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
3. Obštudijska športna dejavnost
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
4.1
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4.2
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
5. Kakovostni šport
6. Vrhunski šport
7. Šport invalidov
8. Športna rekreacija
9. Šport starejših
10. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v športu
11. Založniška dejavnost v športu
12. Športne prireditve
12.1
Tekmovalne prireditve
12.2
Množične športno rekreativne prireditve
13. Športni objekti
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Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.
Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu ali javnoveljavnem
študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa, v skladu z merili, ki jih določi minister.
Strokovno usposobljen delavec je tisti, ki ima najmanj 18 let, ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali
druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanje v skladu z
Zakonom o športu.

OPREDELITEV POJMOV

POGOJI, MERILA IN METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
V OBČINI IDRIJA
Stran
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Pogoji za vrednotenje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih so naslednji:
 udeležba mora biti potrjena s strani nacionalne panožne zveze,
 vsi športniki morajo promovirati Občino Idrija,
 društva morajo dostaviti uradne rezultate.

Društvo lahko pridobi dodatne točke za medalje, osvojene na tekmovanjih v preteklem letu. Za medalje, osvojene na neolimpijskih športnih
panogah oziroma neolimpijskih disciplinah športnih panog, se pridobljene točke množijo s korekcijskim faktorjem 0,5.

Vrednotenje uspešnosti se izvaja pri programih:
 šport invalidov,
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 kakovostni šport,
 vrhunski šport.

Športnik, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, ki izvaja programe v različnih športnih panogah, se vrednoti le v eni športni panogi.

Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na:
 kategorizacijo športnikov po veljavnih Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih
sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za šport,
 uvrstitev ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v predhodnem letu (vsakemu športniku ali ekipi se prizna le en najboljši rezultat v
posamezni vadbeni skupini),
 uvrstitev ekip in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih v predhodnem letu.

Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega programa športa in področij so:
 časovni obseg programa,
 velikost vadbene skupine,
 časovni obseg dela strokovnega kadra,
 časovni obseg uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi,
 drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, letnega programa športa in tega pravilnika.
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Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok, starih do 6 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri
izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.
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1.4 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo.

Zajema dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni
vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno
izobraževalni zavodi, društva in zasebniki.

Št.

1. PROSTOČASNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
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Uvrstitev ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v predhodnem letu (vsakemu športniku ali ekipi se prizna le en najboljši rezultat v
posamezni vadbeni skupini)
Nastop na državnem prvenstvu
posamično
ekipno
1. mesto
10%
12%
2. mesto
8%
10%
3. mesto
5%
8%

Udeležba na uradnih mednarodnih tekmovanjih evropskih in svetovnih zvez (Evropsko prvenstvo, Evropski pokal, Svetovno prvenstvo, Svetovni
pokal, Olimpijske igre)
Število udeležencev
vrednost
0 - 10
5%
10 - 20
8%
nad 20
10%
član državne reprezentance
10%
Udeležba na Olimpijskih igrah
20%

Stran
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- 20 urni tečaj
- 10 udeležencev v skupini

- do 60 ur letno
- 15 udeležencev v skupini

c) Tečaj smučanja

e.) Drugi programi

- do 60 ur najema objekta za izvajalce, ki
nimajo zagotovljene brezplačne vadbe
- strokovni kader

- objekt
- strokovni kader

- objekt
- strokovni kader

- 10 točk /ura/skupina

- 15 točk/ura/skupina

- 5 točk / udeleženca/dan
- 10 točk/ura/skupina

- 5 točk /udeleženca/dan
- 10 točk ura/skupina

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
PROGRAMSKE
ORGANIZACIJSKA OBLIKA ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
VSEBINE
PROGRAM
Zlati sonček B, C, D
- do 80 ur letno
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
1.,2.,3. razred
- 15 - 20 udeležencev v skupini
- objekt
- tabela 1
Program KRPAN
- do 80 ur letno
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
4.,5.,6. razred
- 15 - 20 udeležencev v skupini
- objekt
- tabela 1
Naučimo se plavati
- 15 urni tečaj za neplavalce 5.- 8. raz. - - strokovni kader
- 10 točk ura/skupina

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Pripravljalni program na vključitev v kakovostni in vrhunski šport je dejavnost otrok, starih od 8 do 11 let, ki so registrirani pri nacionalni
panožni zvezi.

1.5 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, starih od 6 do 15 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo
prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.

- 10 urni tečaj prilagajanja na vodo
- 10 udeležencev v skupini

b) Naučimo se plavati

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
PROGRAMSKE
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
VSEBINE
a) Zlati sonček A
- do 60 ur letno
- objekt
- 5 točk /udeleženca/dan
- od 10 do 20 udeležencev v skupini
- strokovni kader
- 10 točk ura/skupina
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do 120 ur letno
8 udeležencev individualni/12
udeležencev kolektivni v skupini

- 10 točk/ura/skupina

- 50 točk/pohod/skupina
- 10 točk ura/skupina

- 5 točk /udeleženca/dan
- 12 točk/ura/skupina
- 5 točk/udeleženca/dan
- 10 točk/ura/skupina
- tabela 1

19 / 23. 3. 2018

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
PROGRAMSKE
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
VSEBINE
Drugi programi
- do 80 ur letno
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- 15 - 20 udeležencev v skupini
- objekt
- tabela 1
Planinstvo, taborništvo, - 10 pohodov/leto,
- strokovni kader
- 50 točk/pohod/skupina
skavtstvo
- 10 udeležencev v skupini

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

1.6 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
Prostočasna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, starih od 15 do 20 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri
izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.

-

- objekt
- strokovni kader
- objekt
- strokovni kader
- objekt za izvajalce, ki nimajo zagotovljene
brezplačne vadbe
- strokovni kader
- strokovni kader
- materialni stroški
- strokovni kader
- objekt

Št.

- 10 pohodov/leto, 10 udelež. v skupini
- šola-40 ur /leto, 20 udelež. v skupini

- 10 udeležencev v skupini
- 30 urni tečaj
-10 udeležencev v skup.
- do 80 ur letno
- 15 do 20 udeležencev v skupini

2940 /

Planinstvo, taborništvo,
skavtstvo
Šolska tekmovanja
Pripravljalni program

Drugi programi

Tečaj smučanja

Stran
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Programi športne vzgoje otrok in mladine (športne šole) potekajo v društvih, ki imajo ustrezno prostorsko in materialno osnovo za
izvajanje vadbenega procesa. Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na kakovostni športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih
ter nadgrajuje trening posamezne športne panoge, ki ga izvaja strokovno izobražen ali pa tudi strokovni kader, ki ima najmanj drugo
stopnjo usposobljenosti za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela v športu.

Št.

4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja
ustrezno sorazmerno zniža.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
Vsi programi
- do 80 ur letno
- objekt
- tabela 1
- 20 udeležencev v skupini
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Športna dejavnost študentov zajema različne oblike športnih dejavnosti študentov.

3. OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja
ustrezno sorazmerno zniža.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
Vsi programi
- do 80 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- od 5 do10 udeležencev v skupini
- objekt
- tabela 1

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Program vključuje otroke in mladino s posebnimi potrebami do 20. leta starosti.

Zajema prilagojeno izvajanje gibalnih programov, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi in društva.

2. ŠPORTNA V ZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
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4.2. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Program zajema načrtno vzgojo mladih športnikov, starih od 16 do 20 let, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

19 / 23. 3. 2018

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
I. stopnja
- do 240 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- velikost skupine-tabela 2
- objekt
- tabela 1
II.stopnja
- do 300 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- velikost skupine-tabela 2
- objekt
- tabela 1

Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah, v katerih se izvaja redni tekmovalni program.

Za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, mora prijavitelj izpolnjevati pogoje za izvedbo
vadbenega procesa:
 da so tekmovalci registrirani pri Nacionalni panožni zvezi,
 da vadijo v vadbeni skupini najmanj 3 krat tedensko, 9 mesecev v letu,
 da se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira nacionalna panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.

Št.

Programi so razdeljeni v dve stopnji:
 I. stopnja – starostna skupina od 12 do 13 let
 II. stopnja – starostna skupina od 14 do 15 let.
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4.1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK. USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, stari od od 12 do 15 let, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in
visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.

Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno
zvezo ali Zvezo športnih invalidov Slovenije, ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenje športnih zvez potrjen nastop na
tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Stran
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V primeru manjšega števila kategoriziranih športnikov v vadbeni skupini ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem
programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

najmanj 6 vadečih v skupini
najmanj 10 vadečih v skupini

Št.

Šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
individualni športi
kolektivni športi

Tabela 2

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
III. stopnja
- do 340 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- velikost skupine-tabela 2
- objekt
- tabela 1
IV. stopnja
- do 450 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- velikost skupine- tabela 2
- objekt
- tabela 1

Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah, v katerih se izvaja redni tekmovalni program.

Za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, mora prijavitelj izpolnjevati pogoje za izvedbo
vadbenega procesa:
 vsaj dve starostni kategoriji od I. do IV. stopnje,
 da so tekmovalci registrirani pri nacionalni panožni zvezi,
 da vadijo v vadbeni skupini najmanj 4 krat tedensko, 10 mesecev v letu,
 da se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira nacionalna panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.

Programi so razdeljeni v dve stopnji:
- III. stopnja – starostna skupina od 16 do 17 let
- IV. stopnja – starostna skupina od 18 do 20 let.

V selekcijske programe se lahko vključijo mladostniki, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko motivacijo,
da bi postali vrhunski športniki.
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ORGANIZACIJSKA
OBLIKA
PROGRAM
- do 500 ur letno/11 tekmovalcev
- do 400 ur letno/11 tekmovalcev
- do 320 ur letno/11 tekmovalcev
- do 200 ur letno/11 tekmovalcev

Kolektivni športi
UDELEŽENCI
PROGRAMA
1 nivo
2. nivo
3. nivo
4. nivo

- nadomestilo v vrednosti objekta
- nadomestilo v vrednosti objekta

- nadomestilo v vrednosti objekta
- nadomestilo v vrednosti objekta
- nadomestilo v vrednosti objekta
- nadomestilo v vrednosti objekta

- ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

- do 500 ur letno/skupino/ 6 tekmovalcev
- do 400 ur letno/skupino/6 tekmovalcev

Individualni športi
1. nivo
2. nivo

tabela 1
tabela 1
tabela 1
tabela 1

VREDNOST ELEMENTOV

tabela 1
tabela 1

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov. V primeru manjšega števila vadečih ali v primeru manjšega obsega števila ur v
posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

Št.

Kolektivne športne panoge se delijo na štiri nivoje in sicer glede na nivo državne lige, v kateri izvajalec nastopa v času javnega razpisa.

2944 /

Individualne športne panoge se delijo na dva nivoja in sicer glede na dosežene rezultate prijavljenega programa v minuli tekmovalni sezoni
državnega prvenstva. Dobitniki medalj se uvrstijo v prvi nivo, ostali izvajalci v drugi nivo.

Sem spadajo programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka, ter na
mednarodnih tekmovanjih.

5. KAKOVOSTNI ŠPORT

Stran
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Individualni športi - točk
800
1000
1200

Kolektivni športi - točk
200
400
600

Št.

Programi športnikov invalidov kakovostnega in vrhunskega športa se vrednotijo na enak način kot programi športnikov kakovostnega in
vrhunskega športa.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja
ustrezno sorazmerno zniža.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA
OBLIKA
- ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
PROGRAM
Vsi programi
- do 80 ur letno,
- strokovni kader
- 10 točk /ura /skupina
- v skupini 10 udeležencev
- objekt
- tabela 1

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih oblik invalidnosti, z namenom ohranjanja gibalnih
sposobnosti, zdravja, revitalizacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Šport invalidov zajema vse pojavne
oblike športa, s katerimi se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema.

7. ŠPORT INVALIDOV

RAZRED
Mednarodni razred
Svetovni razred
Olimpijski razred

Športniki, s katerimi društvo kandidira za program Vrhunskega športnika, morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih OKZ – ZŠZ pred zaključkom
razpisnega roka za sofinanciranje športa kot člani športnega društva, ki izpolnjuje pogoje za prijavo na razpis.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju
v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Vrhunski šport zajema programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih rezultatov na
mednarodni ravni.

6. VRHUNSKI ŠPORT
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8. ŠPORTNA REKREACIJA

Zajema športno dejavnost odraslih, starih do 65 let, in predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega
prostega časa ljudi.

19 / 23. 3. 2018

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja
ustrezno sorazmerno zniža.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
Vsi programi
- do 80 ur letno /skupino
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- 20 udeležencev
- objekt
- tabela 1

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Predstavlja športno rekreativno gibalno dejavnost oseb nad 65. letom starosti. Predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s
prilagoditvami glede na zmožnosti posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja.

9. ŠPORT STAREJŠIH

Št.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja
ustrezno sorazmerno zniža.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
Vsi programi
- do 80 ur letno /skupino
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- 20 udeležencev
- objekt
- tabela 1

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Stran
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- kotizacija
- kotizacija
- kotizacija

- ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

Sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja se izvrši, ko osnovna športna organizacija oz. izvajalec posreduje:
 potrdilo o plačani kotizaciji za usposabljanje ali izpopolnjevanje,
 program – razpis usposabljanja ali izpopolnjevanja,
 dokumentacijo o uspešno opravljenem usposabljanju,
 podpisano pogodbo s kandidatom.

PROGRAMSKE
ORGANIZACIJSKA
OBLIKA
VSEBINE
PROGRAM
a)osnovno usposabljanje - za 2. stopnjo usposobljenosti
- za 3. stopnjo usposobljenosti
b) izpopolnjevanje
- licenčni seminarji

- do 250 točk posameznik
- do 700 točk posameznik
- do 150 točk posameznik

VREDNOST ELEMENTOV

Pogoji za sofinanciranje so:
1. da kandidata na usposabljanje ali izpopolnjevanje predlaga in prijavi osnovna športna organizacija oz. izvajalec ter z njim sklene
pogodbo, s katero se kandidat zaveže, da bo po končanem usposabljanju, izpopolnjevanju ali izobraževanju najmanj 3 leta deloval v
Občini Idrija kot strokovni delavec pri izvajanju letnega programa športa,
2. da je športna panoga zajeta v program sofinanciranja iz občinskih proračunskih sredstev,
3. da ima društvo dejavnost v športni panogi, kamor prijavljajo kandidata za usposabljanje ali izpopolnjevanje,
4. da je izpopolnjevanje potrjeno od Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijski komite
Slovenije, ter nacionalne panožne športne zveze.

Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti
izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira občina v skladu s temi merili.

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri
fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih
izobraževalnih institucij. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov. Sofinancira se usposabljanje in
izpopolnjevanje izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev, ki delujejo v športnih društvih, ki so izvajalci letnega programa športa v občini.

10. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV ZA DELO V ŠPORTU
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vrednost
do 30 točk
do 30 točk
do 30 točk
do 20 točk

Merilo
Deficitarnost
Strokovnost
Uporabnost za različne programe
Dostopnost širšemu krogu uporabnikov

Občina lahko sofinancira mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske tekmovalne ali množične prireditve ter druge večje športne
prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport na območju občine in niso del rednega športnega programa prijavitelja.
Prijavitelj lahko na en dan prijavi samo eno prireditev.
Občina lahko v primerih iz prejšnjega odstavka sofinancira najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in organizacijske stroške.
Stroški pogostitev (hrana, pijača) ter nagrade nastopajočim niso upravičeni stroški za sofinanciranje s strani občine.

19 / 23. 3. 2018

12. ŠPORTNE PRIREDITVE

Sofinancira se publikacije, ki dosežejo višje število točk.

vrednost
do 50 točk
do 40 točk
do 20 točk

Št.

Vrsta publikacije
Strokovna literatura in gradivo
Občasne publikacije (almanah, bilten…)
Propagandno gradivo

2948 /

Sredstva za sofinanciranje založniške dejavnosti lahko pridobijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 predložijo vsebinsko zasnovo publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije,
 predložijo natančen finančni načrt
 publikacija izide v letu sofinanciranja.

Iz proračuna občine se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in gradiva, drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter
propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti, povezanih s športno dejavnostjo v občini. Prednost pri izbiri imajo izvajalci, ki oblikujejo
informacije za širši krog uporabnikov.

11. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST V ŠPORTU
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100 - 150
21 in več
500
800
900
600
900
1000

150 in več

Št.

Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 25% tujih športnikov iz najmanj treh tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj in
ne prihajajo iz najmanj treh tujih držav, dobi prireditev rang državnega nivoja.

imeti morajo daljšo tradicijo,
primerne morajo biti za vse starostne kategorije,
potekati morajo na območju občine (izjema so primeri, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev to ni mogoče),
organizator je športno društvo, ki izpolnjuje pogoje za prijavo na razpis,
na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz občine,
prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.

12.2 Množične športno rekreativne prireditve:

Udeležencev
Nivo tekmovalne športne prireditve
30 - 50
50 - 100
4-10 ekip
11-20 ekip
Občinska in medobčinska športna prireditev 200
300
Državna športna prireditev
500
700
Mednarodna športna prireditev
600
800

Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 40% tujih športnikov iz najmanj treh tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj in
ne prihajajo iz najmanj treh tujih držav, dobi prireditev rang državnega nivoja.
Za državni nivo je potrebna udeležba najmanj 50% nastopajočih športnikov iz celotne Slovenije. Če je udeležencev manj, dobi
prireditev rang občinskega oziroma medobčinskega nivoja.
Nastopajoči slovenski športniki morajo biti registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi.

12.1 Tekmovalne prireditve:
 prireditve morajo biti navedene v mednarodnem oz. državnem koledarju,
 potekati morajo na območju občine (izjema so primeri, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev to ni mogoče),
 organizator je športno društvo, ki izpolnjuje pogoje za prijavo na razpis,
 na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz občine,
 prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.
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Objekte se razporedi glede na velikost, namembnost ter obratovalne stroške. Posamezne vrste objektov je potrebno obravnavati diferencirano odprti, zaprti, specializirani. Vrednoti se število točk/uro/vadbeno skupino.
Vrsta objekta
Korigirana vrednost
1. Zaprti objekti
- velika dvorana - I. in II. nivo tekmovanj NPZ
30 točk
- mala dvorana (1/3 dvorane) - nižji rangi
18 točk
- telovadnice na OŠ
15 točk
- specialni objekti - strelišče
7 točk
- balinarska dvorana
15 točk
- balon za tenis (dva igrišča)
27 točk
2. Odprti objekti
- nogometno igrišče
22 točk
- igrišče za mali nogomet z umetno travo
8 točk
- asfaltne površine
7 točk
- peščene površine - tenis
15 točk
- balinišče
7 točk
Športnim programom, ki ne koristijo objektov (telovadnic ) v priznanem obsegu, se vrednoti objekt kot materialni strošek v višini 7 točk. Športnim
programom, ki se izvajajo tako v dvorani, kot na drugih objektih, mora društvo oziroma klub v prijavi opredeliti število ur vadbe v dvorani in izven
nje.

Tabela 1

500
800
900

150 in več

Št.

Obseg programa se vrednoti v urah, pri čemer je ura programa 60 minut.

100 - 150
21 in več
400
700
800

2950 /

13. ŠPORTNI OBJEKTI

Udeležencev
Nivo športno rekreativne prireditve
30 - 50
50 - 100
4-10 ekip
11-20 ekip
Občinska in medobčinska športna prireditev 100
200
Državna športna prireditev
300
500
Mednarodna športna prireditev
400
600

Za državni nivo je potrebna udeležba najmanj 50% nastopajočih športnikov iz celotne Slovenije. Če je udeležencev manj dobi
prireditev rang občinskega oziroma medobčinskega nivoja.
Stran
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845.

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Ig

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15,
11/18), člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17), Zakona o javnem skladu RS za
kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10) in na podlagi
6. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je občinski
svet na 26. redni seji z dne 7. 3. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Ig
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Ig določa upravičence, pogoje in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev
sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom na območju Občine Ig
v skladu s sprejetim proračunom Občine Ig.
2. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ig;
– so registrirani kot društvo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in
ostalo dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih;
– redno dostavljajo načrte in poročila o izvajanju kulturnih
programov;
– da je njihova dejavnost neprofitna;
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu
uporabnikov.
Do sorazmernega dela sredstev za delovanje je upravičen Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna
izpostava Ljubljana okolica. Višina sredstev zanj je opredeljena
v Letnem programu kulture. JSKD pošlje program dela in ne
oddaja prijave na obrazcu. Z JSKD je podpisana pogodba za
znesek, ki je opredeljen v Letnem programu kulture.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti se zagotovijo v proračunu Občine Ig v višini, ki je
določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
Z Letnim programom kulture se opredeli pomen posameznih kulturnih dejavnosti in vizija Občine Ig na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti se dodelijo na podlagi sprejetega letnega programa
kulture in javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu
Občine Ig ali na spletni strani Občine Ig po sprejetem Letnem
programu kulture.
Razpis mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika,
ki dodeljuje sredstva;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev;

Št.

19 / 23. 3. 2018 /

Stran

2951

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o
izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
5. člen
Na razpis prispele vloge na osnovi Pravilnika in Točkovnika ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavlja 5 članov, od katerih je vsaj en delavec občinske uprave.
Komisija odpre vloge, zapisnik o odpiranju pa vsebuje: naslov, prostor, čas odpiranja, predmet javnega razpisa,
imena navzočih predstavnikov komisije, imena oziroma naziv
vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja, ugotovitve o popolnosti vlog, navedbo vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Komisija v nadaljevanju pripravi izbor programov, dodeli
točke in določi vrednost točke po posameznih programih v
skladu z višino razpoložljivih sredstev.
Izvajalce se s sklepom obvesti o višini doseženih točk in
vrednosti točk.
Pritožba na sklep se poda v roku 8 dni od prejema sklepa.
Z izbranimi izvajalci Občina Ig sklene pogodbo.
6. člen
Z izvajalci kulturnih programov se sklene pogodbo, ki
vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca;
– vsebino in obseg programa;
– višino sredstev in način financiranja;
– nadzor nad porabo sredstev;
– druge medsebojne pravice in obveznosti;
– protikorupcijsko klavzulo.
7. člen
Izvajalci so dolžni do 31. 1. oddati končno poročilo za
preteklo leto na vnaprej pripravljenem obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. V primeru, da Komisija ugotovi, da
izvajalec ni izvajal aktivnosti v skladu z načrtom in sklenjeno
pogodbo o sofinanciranju, se pogodbo lahko prekine oziroma
zadrži sredstva do izpolnitve pogodbenih obveznosti oziroma
odšteje sredstva v višini nerealiziranega programa za preteklo
leto od pogodbe za tekoče leto.
V primeru, da Komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen
do števila točk, ki mu jih je na podlagi točkovnika odmerila
Komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim
obsegom dejavnosti.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine
pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
8. člen
Honorarji za pevovodje, režiserje in vodje plesnih skupin
se opredelijo izven točkovnika programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti.
Za dodelitev sredstev posameznemu strokovnemu vodji
se upošteva število ur vaj, nastopov, pomen skupine, letni
pregled dela (koncert, premiera, letni nastop), izobraževanje.
Prijavitelji v razpisu na posebnem obrazcu opredelijo
okvirno letno število ur vaj oziroma nastopov in število članov
skupine. Obvezna priloga je kratek program dela strokovnega
vodje in pogodba društva s strokovnim vodjem. Posamezno
društvo, ki kandidira na razpisu za strokovne vodje, odda
poročilo na obrazcu do 30. 6. za prvo polletje in najkasneje do
30. 11. za drugo polletje. Na podlagi polletnega poročila se prijaviteljem za strokovne vodje nakaže akontacija za prvo polletje
v višini polovice zneska iz preteklega leta. Na koncu leta Komisija na podlagi obeh poročil pripravi točkovnik in razdelilnik za
honorarje strokovne vodje in izda sklep ter aneks k pogodbi o
sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
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Za pevsko dejavnost se prizna:
– največ 90 ur vaj letno (vsaka ura se točkuje z eno točko);
– največ 15 ur letno nastopov (vsaka ura se točkuje z
dvema točkama);
– pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70);
– izveden letni koncert (50 točk);
– izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno izobraževanje).
Za gledališko, lutkovno dejavnost se prizna:
– 120 ur vaj letno (vsaka ura se točkuje z eno točko);
– največ 40 ur letno nastopov (vsaka ura se točkuje z
2,5 točke);
– pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70);
– izvedena premiera (za vsako premiero 70 točk);
– izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno izobraževanje).
Za plesno dejavnost:
– največ 90 ur vaj letno (vsaka ura se točkuje z eno
točko);
– največ 15 ur letno nastopov (vsaka ura se točkuje z
dvema točkama);
– pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70);
– izveden celovečerni nastop kot letni pregled dela
(50 točk);
– izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno izobraževanje).
Za likovno dejavnost:
– največ 90 ur ustvarjanja letno (vsaka ura se točkuje z
eno točko);
– največ 15 razstav letno (vsaka razstava se točkuje z
dvema točkama);
– pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70);
– izvedena likovna kolonija (za vsako izvedeno 50 točk);
– izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno izobraževanje).
9. člen
Kulturna društva lahko kandidirajo za sredstva za uporabo prostora v katerem vadijo in sicer za tiste prostore
za katere morajo plačevati najemnino oziroma prispevati za
ogrevanje, elektriko. V Letnem programu kulture se opredeli
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sredstva na letni ravni za sofinanciranje najemnin oziroma za
ogrevanje in elektriko. Posamezno društvo, ki kandidira na
razpisu za to postavko odda poročilo na obrazcu najkasneje
do 30. 11. Poročilu priloži pogodbo iz katere je razvidno, da je
dolžno plačevati najemnino ali račun za nejemnino, ogrevanje
in kurjavo.
Komisija ovrednoti poročilo. Pri tem upošteva število ur
vaj, število udeležencev in stroške najema oziroma prispevek
za ogrevanje in elektriko. Prijaviteljem se za najemnino oziroma
stroške za ogrevanje in elektriko izda sklep in aneks k pogodbi
o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Izračun točk:
– vsaka ura vaj (prizna se največ 90 ur): 1 točka
– število udeležencev; do 5 udeležencev: 2 točki
do 10 udeležencev: 4 točki
do 20 udeležencev: 8 točke
nad 20 udeležencev: 12 točk
– stroški najema, prispevek za ogrevanje in elektriko: na
vsak evro najema (znesek brez DDV), 1 točka.
10. člen
Za društva oziroma posamezne skupine se lahko dodelijo
sredstva za obleke, za nastope, in sicer na vsakih 6 let.
Društvo v predhodnem letu najavi nakup oblek za naslednje leto in okvirni znesek za obleke, da se sredstva predvidijo
za Letni program kulture.
11. člen
Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem Pravilnikom.
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje programov
kulturnih društev, s katerimi je za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti podpisana pogodba.
12. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Mostiščar ali Uradnem listu Republike Slovenije.
Z objavo tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti z dne, 7. 3. 2012, ki
je bil objavljen v občinskem glasilu Mostiščar (UO, št. 3/2012,
april 2012).

TOČKOVNIK PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
Dejavnost/program
Pevska dejavnost
Večji projekti
Celovečerni koncert
Gostovanje v tujini
Ponovitev koncerta z gosti, gostovanje v Sloveniji
Sodelovanje na občinskih prireditvah in prireditvah izven občine
Manjši nastopi
Za vsako leto delovanja
Strokovna ocena
Število članov

Prireditev z vstopnino
Izobraževanje članov društva oziroma posamezne skupine

Gledališka dejavnost
večji projekti
Premierna uprizoritev

Podrobnejša opredelitev
Zgoščenka, državna ali mednarodna
tekmovanja
Od 10 do 20 pesmi
Od 7 do 20 pesmi
Od 7 do 20 pesmi
Do 7 pesmi
Do 3 pesmi
Selektorska ocena na reviji
Do 10 članov
Od 10–15
Od 15–20
Nad 20
Na posameznika oziroma skupino,
ki se izobražuje

Državna ali mednarodna tekmovanja

Število točk
70
50
30
15
5
2
1
1–100
1
2
3
4
20
10

70
50
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Gostovanje v tujini
Ponovitev ali gostovanje v Sloveniji
Sodelovanje na občinskih prireditvah in prireditvah izven občine
Za vsako leto delovanja
Strokovna ocena
Število članov

Izobraževanje članov društva oziroma posamezne skupine
Prireditev z vstopnino
Likovna skupina
Slikarska kolonija
Razstava
Ponovitev razstave ali gostovanje v Sloveniji
Sodelovanje na občinskih prireditvah ali prireditvah izven občine
Za vsako leto delovanja
Strokovna ocena
Število članov

Izobraževanje članov društva oziroma posamezne skupine
Prireditev z vstopnino
Plesna skupina
Večji projekti
Celovečerni nastop
Gostovanje v tujini
Ponovitev ali gostovanje v Sloveniji
Sodelovanje na občinskih prireditvah in prireditvah izven občine
Manjši nastopi
Za vsako leto delovanja
Strokovna ocena
Število članov

Izobraževanje članov društva oziroma posamezne skupine
Prireditev z vstopnino
Literarno-glasbena skupina
Večji projekti
Celovečerna predstava, recital
Gostovanje v tujini
Ponovitev ali gostovanje v Sloveniji
Predstava z gostom
Sodelovanje na občinskih prireditvah in prireditvah izven občine
Manjši nastopi
Za vsako leto delovanja
Strokovna ocena
Število članov
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Do 10 članov
Od 10–15
Od 15–20
Nad 20
Na posameznika oziroma skupino,
ki se izobražuje

Do 10 članov
Od 10–15
Od 15–20
Nad 20
Na posameznika oziroma skupino,
ki se izobražuje

Državna, mednarodna tekmovanja

1 ali 2 plesa

Do 10
Od 10 do 15
Od 15 do 20
Nad 20

Zgoščenka, državna, mednarodna
tekmovanja, pesniška zbirka

Do 10
Od 10 do 15
Od 15 do 20
Nad 20

Št. 6110-0001/2018
Ig, dne 7. marca 2018
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
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30
15
5
1
1–100
1
2
3
4
10
20

50
15
15
5
1
1–100
1
2
3
4
10
20

70
50
30
15
5
2
1
1–100
1
2
3
4
10
20

70
50
30
15
15
5
2
1
1–100
1
2
3
4
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846.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članice Občinskega sveta Mestne občine
Koper in prehodu mandata na naslednjega
kandidata

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17) ter obvestila župana Mestne občine Koper,
št. 032-7/2014 z dne 27/11-2017, o odstopu s funkcije članice
občinskega sveta, je Občinska volilna komisija Mestne občine
Koper na 2. redni seji dne 26. februarja 2018 sprejela naslednji

UGOTOVITVENI

SKLEP

1.
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Polki Bošković na podlagi 37.a 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) prenehal mandat članice Občinskega sveta
Mestne občine Koper s tem, ko je županu Mestne občine Koper
dne 24. novembra 2017 podala odstopno izjavo;
– da je glede na izid volitev, ki so bile 5. oktobra 2014,
mandat članice Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel
na naslednjega kandidata pod zap. št. 2 z liste »Polka Bošković
na tvoji strani«. To je Malin Titorič, ki je dne 11. januarja 2018
podal izjavo, da ne sprejema mandata člana Občinskega sveta
Mestne občine Koper;
– da je zato mandat članice Občinskega sveta Mestne
občine Koper prešel na naslednjo kandidatko pod zap. št. 3 z
liste »Polka Bošković na tvoji strani«. To je Ljubica Kosmovski
Fojkar, ki v predpisanem roku ni sporočila, da sprejema mandat
članice Občinskega sveta Mestne občine Koper ter
– da je nato mandat člana Občinskega sveta Mestne
občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod zap. št. 4 z
liste »Polka Bošković na tvoji strani«. To je Marijan Stermšek,
ki je dne 15. februarja 2018 podal izjavo, da sprejema mandat
člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-7/2014
Koper, dne 26. februarja 2018
Predsednik Občinske volilne komisije
dr. Miloš Senčur l.r.
In virtù dell'articolo 41 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico
ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/17) e per effetto dell'avviso del
Sindaco del Comune città di Capodistria, n. 032-7/2014 del
27 novembre 2017, relativo alle dimissioni dalla funzione di
consigliere del Consiglio comunale, la Commissione elettorale
comunale del Comune città di Capodistria, nella II seduta ordinaria del 26 febbraio 2018 ha accolto la seguente

DELIBERA

RICOGNITIVA

I
La commissione elettorale comunale del Comune città di
Capodistria rileva:
– che ai sensi dell'articolo 37.a della Legge sull'autonomia
locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16
– Sentenza della CC) cessa il mandato di consigliere comunale

Uradni list Republike Slovenije
del Comune città di Capodistria a Polka Bošković, dal momento
che la stessa ha presentato le sue dimissioni al Sindaco del
Comune città di Capodistria, in data 24 novembre 2017;
– che, in base ai risultati delle elezioni del 5 ottobre
2014, il mandato di consigliere comunale del Comune città di
Capodistria passa al candidato successivo riportato al numero
2 della lista »Polka Bošković dalla tua parte« ossia a Malin
Titorič, il quale in data 11 gennaio 2018 ha dichiarato di non
accettare il mandato di consigliere comunale del Comune città
di Capodistria;
– che il mandato di consigliere comunale del Comune
città di Capodistria passa al candidato successivo riportato al
numero 3 della lista »Polka Bošković dalla tua parte« ossia
a Ljubica Kosmovski Fojkar, la quale entro il limite di tempo
previsto non ha comunicato la sua intenzione di accettare il
mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria; nonché
– che il mandato di consigliere comunale del Comune
città di Capodistria passa al candidato successivo riportato al
numero 4 della lista »Polka Bošković dalla tua parte« ossia a
Marijan Stermšek, il quale in data 15 febbraio 2018 ha dichiarato di accettare il mandato di consigliere comunale del Comune
città di Capodistria.
II
La presente delibera diventa immediatamente efficace
ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
N. 032-7/2014
Capodistria, 26 febbraio 2018
Il presidente della commissione elettorale
dott. ric. Miloš Senčur m.p.

847.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Koper v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in
67/17) in prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) izdajam
naslednji

SKLEP
1.
Delovno mesto direktorja Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper se za določitev osnovne plače uvrsti v
47. plačni razred.
2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva in
se uporablja od 1. januarja 2018.
Št. 100-11/2017
Koper, dne 3. januarja 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge sul
sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale

Uradni list Republike Slovenije
della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC,
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15,
82/15 e 23/17 – ZDOdv e 67/17) e per effetto del primo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza sugli stipendi
dei direttori nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 68/17) emetto la seguente

DELIBERA
1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di
direttore del Fondo Alloggi Pubblico del Comune città di Capodistria viene inquadrato nel 47° livello di retribuzione.

Št.

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

848.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in
67/17) in prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) izdajam
naslednji

SKLEP
1.
Delovno mesto direktorja Javnega zavoda Gasilska brigada Koper se za določitev osnovne plače uvrsti v 52. plačni
razred.
2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva in
se uporablja od 1. januarja 2018.
Št. 845-12/2017
Koper, dne 3. januarja 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge sul
sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC,
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15,
82/15 e 23/17 – ZDOdv e 67/17) e per effetto del primo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza sugli stipendi
dei direttori nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 68/17) emetto la seguente
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DELIBERA
1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di
direttore dell’Ente Pubblico Vigili del Fuoco, Capodistria, viene
inquadrato nel 52° livello di retribuzione.
2.
La presente delibera entra in vigore in seguito
all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e
si applica a partire dal 1° gennaio 2018.
N. 845-12/2017
Capodistria, 3 gennaio 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2.
La presente delibera entra in vigore in seguito
all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e
si applica a partire dal 1° gennaio 2018.
N. 100-11/2017
Capodistria, 3 gennaio 2018
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849.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv),
prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10,
94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12,
24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15,
15/16, 84/16, 15/17 in 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica
je Mestna občina Koper, v plačni razred naslednji

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače
1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Vrtec Semedela
se za določitev osnovne plače uvrsti v 51. plačni razred.
2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva,
uporablja se od 1. januarja 2018 in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 23. januarja 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge
sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
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ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo
comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza sugli
stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11,
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13,
15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 e 68/17)
emetto, in merito all'inquadramento in un livello di retribuzione
del posto di lavoro di direttore dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente

DELIBERA
sull'inquadramento del posto di lavoro
di direttore di ente pubblico in un livello
di retribuzione al fine di definire lo stipendio
di base
1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di
direttore dell’Ente pubblico di educazione ed istruzione Vrtec
Semedela, viene inquadrato nel 51° livello di retribuzione.
2.
La presente delibera entra in vigore in seguito
all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e
si applica a partire dal 1° gennaio 2018; essa viene pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 23 gennaio 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

850.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv),
prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10,
94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12,
24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15,
15/16, 84/16, 15/17 in 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica
je Mestna občina Koper, v plačni razred naslednji

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače
1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Center mladih
Koper se za določitev osnovne plače uvrsti v 41. plačni razred.

Uradni list Republike Slovenije
2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva,
uporablja se od 1. januarja 2018 in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 5. januarja 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge
sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo
comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza sugli
stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11,
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13,
15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 e 68/17)
emetto, in merito all'inquadramento in un livello di retribuzione
del posto di lavoro di direttore dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente

DELIBERA
sull'inquadramento del posto di lavoro
di direttore di ente pubblico in un livello
di retribuzione al fine di definire lo stipendio
di base
1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di
direttore del Centro giovani di Capodistria, viene inquadrato nel
41° livello di retribuzione.
2.
La presente delibera entra in vigore in seguito
all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e
si applica a partire dal 1° gennaio 2018; essa viene pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 5 gennaio 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

851.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno

Uradni list Republike Slovenije
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv),
prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10,
94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12,
24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15,
15/16, 84/16, 15/17 in 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica
je Mestna občina Koper, v plačni razred naslednji

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače
1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Gledališče Koper se za določitev osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred.
2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva,
uporablja se od 1. januarja 2018 in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 12. januarja 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge
sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo
comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza sugli
stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11,
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13,
15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 e 68/17)
emetto, in merito all'inquadramento in un livello di retribuzione
del posto di lavoro di direttore dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente

DELIBERA
sull'inquadramento del posto di lavoro
di direttore di ente pubblico in un livello
di retribuzione al fine di definire lo stipendio
di base
1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di
direttore del Teatro di Capodistria, viene inquadrato nel 49° livello di retribuzione.
2.
La presente delibera entra in vigore in seguito
all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e

Št.
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si applica a partire dal 1° gennaio 2018; essa viene pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 12 gennaio 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

852.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv),
prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10,
94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12,
24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15,
15/16, 84/16, 15/17 in 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica
je Mestna občina Koper, v plačni razred naslednji

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače
1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Giardino
d'infanzia Delfino blu se za določitev osnovne plače uvrsti v
49. plačni razred.
2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva,
uporablja se od 1. januarja 2018 in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 5. januarja 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge
sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10,
59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del
primo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza
sugli stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta
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ufficiale della RS, n. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06,
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09,
61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU,
10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13,
79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16,
84/16, 15/17 e 68/17) emetto, in merito all'inquadramento
in un livello di retribuzione del posto di lavoro di direttore
dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente

DELIBERA
sull'inquadramento del posto di lavoro
di direttore di ente pubblico in un livello
di retribuzione al fine di definire lo stipendio
di base
1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di
direttore del Giardino d'infanzia Delfino blu, viene inquadrato
nel 49° livello di retribuzione.
2.
La presente delibera entra in vigore in seguito
all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e
si applica a partire dal 1° gennaio 2018; essa viene pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 5 gennaio 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

853.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10,
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13,
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 –
ZDOdv), prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07,
112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10,
45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11,
26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14,
43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 in 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega
zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Koper, v
plačni razred naslednji

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače
1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Vrtec Koper se
za določitev osnovne plače uvrsti v 52. plačni razred.

Uradni list Republike Slovenije
2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva,
uporablja se od 1. januarja 2018 in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 5. januarja 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge
sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo
comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza sugli
stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11,
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13,
15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 e 68/17)
emetto, in merito all'inquadramento in un livello di retribuzione
del posto di lavoro di direttore dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente

DELIBERA
sull'inquadramento del posto di lavoro
di direttore di ente pubblico in un livello
di retribuzione al fine di definire lo stipendio
di base
1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di
direttore dell’Ente pubblico Vrtec Koper, viene inquadrato nel
52° livello di retribuzione.
2.
La presente delibera entra in vigore in seguito
all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e
si applica a partire dal 1° gennaio 2018; essa viene pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 5 gennaio 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

854.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 –

Uradni list Republike Slovenije
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10,
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13,
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 –
ZDOdv), prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07,
112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10,
45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11,
26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14,
43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 in 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega
zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Koper, v
plačni razred naslednji

Št.

2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva,
uporablja se od 1. januarja 2018 in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 23. januarja 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge
sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo
comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza sugli
stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11,
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13,
15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 e 68/17)
emetto, in merito all'inquadramento in un livello di retribuzione
del posto di lavoro di direttore dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente

DELIBERA
sull'inquadramento del posto di lavoro
di direttore di ente pubblico in un livello
di retribuzione al fine di definire lo stipendio
di base
1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di
direttore della Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria,
viene inquadrato nel 49° livello di retribuzione.
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2.
La presente delibera entra in vigore in seguito
all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e
si applica a partire dal 1° gennaio 2018; essa viene pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 23 gennaio 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače
1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper se za določitev osnovne plače
uvrsti v 49. plačni razred.
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855.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv),
prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10,
94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12,
24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15,
15/16, 84/16, 15/17 in 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica
je Mestna občina Koper, v plačni razred naslednji

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred za določitev
osnovne plače
1.
Delovno mesto direktorja Ljudske univerze Koper se za
določitev osnovne plače uvrsti v 52. plačni razred.
2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva,
uporablja se od 1. januarja 2018 in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 5. januarja 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge
sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
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ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo
comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza sugli
stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11,
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13,
15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 e 68/17)
emetto, in merito all'inquadramento in un livello di retribuzione
del posto di lavoro di direttore dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente

DELIBERA
sull'inquadramento del posto di lavoro
di direttore di ente pubblico in un livello
di retribuzione al fine di definire lo stipendio
di base
1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro
di direttore dell'Università popolare di Capodistria – Ljudska
univerza Koper viene inquadrato nel 52° livello di retribuzione.
2.
La presente delibera entra in vigore in seguito
all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e
si applica a partire dal 1° gennaio 2018; essa viene pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 5. gennaio 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

856.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv),
prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08,
123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10,
94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12,
24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15,
15/16, 84/16, 15/17 in 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica
je Mestna občina Koper, v plačni razred naslednji

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega
zavoda v plačni razred
1.
Delovno mesto direktorja Javnega zavoda za šport
Mestne občine Koper se za določitev osnovne plače uvrsti
v 51. plačni razred.

Uradni list Republike Slovenije
2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva,
uporablja se od 1. januarja 2018 in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 12. januarja 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge
sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo
comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza sugli
stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11,
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13,
15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 e 68/17)
emetto, in merito all'inquadramento in un livello di retribuzione
del posto di lavoro di direttore dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente

DELIBERA
sull'inquadramento del posto di lavoro
di direttore di ente pubblico in un livello
di retribuzione al fine di definire lo stipendio
di base
1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro
di direttore dell’Ente pubblico per lo sport del Comune città di
Capodistria, viene inquadrato nel 51° livello di retribuzione.
2.
La presente delibera entra in vigore in seguito
all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e
si applica a partire dal 1° gennaio 2018; essa viene pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 12 gennaio 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

MIRNA PEČ
857.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2018 –
1. rebalans 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,

Uradni list Republike Slovenije
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr. in 101/13) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 21. redni seji dne 15. 3. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2018
– 1. rebalans 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2018
(Uradni list RS, št. 2/17 in 27/17) se drugi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

42

v evrih
Proračun
leta 2018
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.413.637,41
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.696.719,00
DAVČNI PRIHODKI
2.216.015,00
700 Davki na dohodek na dobiček
1.982.863,00
703 Davki na premoženje
187.792,00
704 Domači davki na blago in storitve
45.360,00
NEDAVČNI PRIHODKI
2.480.704,00
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
192.548,00
711 Takse in pristojbine
4.200,00
712 Denarne kazni
4.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
2.277.456,00
KAPITALSKI PRIHODKI
22.870,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
8.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
14.870,00
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
TRANSFERNI PRIHODKI
2.693.048,41
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
597.547,25
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
2.095.501,16
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.802.874,88
TEKOČI ODHODKI
1.082.623,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
317.664,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
51.173,00
402 Izdatki za blago in storitve
681.136,00
403 Plačila domačih obresti
23.650,00
409 Rezerve
11.000,00
TEKOČI TRANSFERI
1.271.596,00
410 Subvencije
147.896,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
784.268,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
68.111,00
413 Drugi tekoči domači transferi
271.321,00
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.404.425,88
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.404.425,88
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43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
42.230,00
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os.,
ki niso prorač. upor.
16.130,00
432 Investic. transferi proračunskim
uporabnikom
26.100,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–389.237,47
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
870.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
870.000,00
500 Domače zadolževanje
870.000,00
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
945.884,16
55
ODPLAČILA DOLGA
945.884,16
550 Odplačila domačega dolga
945.884,16
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–465.121,63
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–75.884,16
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.
389.237,47
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
483.027,83
«
2. člen
Spremeni se prvi stavek tretjega odstavka 8. člena tako,
da se glasi:
»Obvezna proračunska rezerva v letu 2018 se oblikuje v
višini 1.000 EUR.«
3. člen
Spremeni se 11. člen 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 odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v letu 2018 lahko na osnovi 56. člena Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in
2018 (ZIPRS1718) zadolži za financiranje investicij, opredeljenih v veljavnem proračunu, in sicer do višine 70.000,00 evrov.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prvega in drugega odstavka tega člena se
ne šteje v obseg zadolževanja občine.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov zadnjega
sprejetega proračuna.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2018.
Št. 410-04/2016-41
Mirna Peč, dne 16. marca 2018
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.
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858.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin na območju Mestne občine
Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja
Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. in
61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB-2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8,
21/13, 111/13, 24/14 – odl. US, 92/14 odl. US, 32/16 in 15/17
– odl. US), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, 48/12
in 28/13, 53/13), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 15. marca 2018 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin na območju
Mestne občine Nova Gorica
za mesto Nova Gorica in naselja Solkan,
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
1. člen
V 63. členu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin
na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica
in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (Uradni
list RS, št. 8/10, 68/17) se tretji odstavek spremeni, tako da se
na novo glasi:
»(3) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere
je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja občinski inšpekcijski organ Medobčinske uprave
Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.
Za tretjim odstavkom 63. člena odloka se doda nov, četrti
odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti organi, pristojni
za nadzor izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe v skladu
s svojimi pristojnostmi, katerih namen je zagotoviti izvrševanje
določb tega odloka ali koncesijske pogodbe.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-18/2008-14
Nova Gorica, dne 15. marca 2018
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.

PIVKA
859.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10

Uradni list Republike Slovenije
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO,
61/17 – ZUreP-2) – v nadalj.: ZPNačrt, ter 30. člena Statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07, 54/10 in 111/13) je župan Občine Pivka dne 14. 3. 2018
sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje EUP DR 05
in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje EUP DR 05
in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)
Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP DR
05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče) (v nadalj.: OPPN DR
05) se pripravlja na pobudo lastnika pretežnega dela območja OPPN DR 05 – Damijana Faturja, Vilharjeva ulica 47,
6257 Pivka.
Z načrtovanim OPPN DR 05 se določi lokacijske pogoje
za ureditev kampa skladno z:
a. usmeritvami iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Pivka (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga, 62/13
– obvezna razlaga, 17/14 – Uredba o državnem prostorskem
načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, 60/15
– obvezna razlaga) – v nadalj.: OPN,
b. 56.a členom ZPNačrt, ki opredeljuje, da:
– je sprememba podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom dopustna brez poprejšnje spremembe občinskega
prostorskega načrta, če je sprememba potrebna za izvedbo
občinskega razvojnega programa oziroma drugega razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom in
je sprememba skladna s strateškim delom občinskega prostorskega načrta oziroma občinskim strateškim prostorskim
načrtom, če je ta sprejet kot samostojni akt;
– je brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega
načrta z občinskim podrobnim prostorskim načrtom dopustna
sprememba podrobnejše namenske rabe iz območij stanovanj
v območja centralnih dejavnosti, posebna območja, območja
zelenih površin;
c. Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
– ZureP-2, ki se začne uporabljati 1. 6. 2108, ki s 117. členom
določa, da občina lahko z OPPN spremeni na delu ali celotnem
območju urejanja tudi namensko rabo prostora in prostorske
izvedbene pogoje brez poprejšnje spremembe OPN, če je taka
sprememba:
– potrebna za izvedbo občinskega razvojnega programa
ali drugega razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom;
– skladna s cilji prostorskega razvoja občine;
– skladna s pravnimi režimi in
– gre za spremembo iz bolj v manj intenzivne namenske
rabe prostora.
2. Pravna podlaga za pripravo OPPN DR 05
Pravna podlaga za pripravo OPPN DR 05 je 55. člen
ZPNačrt, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07)
in OPN, ki za območje enote urejanja prostora z oznako DR 05
predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta ter 56.a člen ZPNačrt, ki določa dopustnost za spremembo
podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev
z občinskim podrobnim prostorskim načrtom brez poprejšnje
spremembe občinskega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina OPPN DR 05
Območje predvidenega OPPN DR 05 obsega približno
2,4 ha.

Uradni list Republike Slovenije
Območje predvidenega OPPN DR 05 glede na OPN
obsega:
– območje EUP DR 05/1 in DR 05/2: zemljišča s parc.
št. 1651/1, 1651/2, 1653, 1654/2 – del, 1658, 1659, 1750, 1751,
1765, 1748, vse k.o. Parje in
– območje EUP DR 01/1 – del: zemljišča s parc.
št. 1661/1, 1661/4, 1662, vse k.o. Parje.
Območje je glede na OPN opredeljeno s podrobnejšo
namensko rabo prostora (PNRP):
– SK: območje podeželskega naselja za EUP DR 01/1,
– ZD: druge urejene zelene površine za EUP DR 05/1,
– SK-e(n): enodružinska stanovanjska gradnja z dejavnostmi: območje novogradenj za EUP DR 05/2.
Območje OPPN DR 05 se v fazi izdelave načrta zaradi
priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ali varstvenih
zahtev lahko spremeni.
Z OPPN DR 05 se določi lokacijske pogoje za ureditev kampa (ureditev osnovne infrastrukture kampa npr. ureditev recepcije
in sanitarnega objekta, prostorov za glamping hišice in šotorišč ter
ureditev površin za mirujoči promet in prometnih površin).
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Določi se tudi potek osnovne prometne infrastrukture in
druga komunalna infrastruktura ter varstvene pogoje za načrtovane ureditve.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili
ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti
in dokumenti:
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– idejna zasnova ureditve območja.
V kolikor se bo v postopku priprave OPPN DR 05 izkazala
potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih
področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora
za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo OPPN DR 05
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN DR 05:

Vrsta načrta/aktivnost

Okvirni termin

izdelava geodetskega načrta in idejne zasnove območja

marec/april 2018

izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic skupaj s prikazom stanja

marec/april 2018

pridobitev smernic

april/maj 2018

izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za JR

maj 2018

izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo

junij 2018

priprava stališč do pripomb z JR in priprava gradiva za sprejem na OS Občine Pivka

julij 2018

sprejem OPPN v 1. branju na OS Občine Pivka

julij 2018

izdelava predloga OPPN za mnenja

julij/avgust 2018

pridobitev mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora

september 2018

izdelava usklajenega predloga OPPN za obravnavo in sprejem na OS

oktober 2018

sprejem OPPN na občinskem svetu Občine Pivka, objava in uveljavitev OPPN

oktober 2018

izdelava končnega dokumenta OPPN

oktober 2018

V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki
ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja smernic naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi OPPN DR 05
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
DR 05, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12,
6000 Koper,
– Javno podjetje Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina Pivka kot upravljavec javnih občinskih cest,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka,
– Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka,
Organizacijska enota Krajinski park Pivška presihajoča jezera,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka,
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– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic,
se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
DR 05
Sredstva za izdelavo OPPN DR 05 in strokovnih podlag zagotovi pobudnik, Damijan Fatur, Vilharjeva ulica 47,
6257 Pivka. Občina Pivka kot pripravljavec zagotovi strokovne
kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN DR 05.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani
Občine Pivka.
Št. 032-1/2018-19
Pivka, dne 14. marca 2018
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
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860.

Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih organov Občine Šmarješke Toplice

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10 s spremembami), 19. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (Uradni
list RS, št. 26/07 s spremembami), 34.a 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 s spremembami), Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14
– ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 64/17 s spremembami)
ter Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 in
57/07 – ZSPJS-G s spremembami) je Občinski svet Občine
Šmarješke Toplice na 27. redni seji dne 27. 2. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov
Občine Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
S tem pravilnikom se v skladu z veljavnim Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in
Odlokom o plačah funkcionarjev, določa plača oziroma plačilo
za opravljanje funkcije župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora, sejnine za predsednika
in člane delovnih teles občinskega sveta, predsednika in člane
drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin, ki jih
imenujeta Občinski svet Občine Šmarješke Toplice ali župan v
skladu s statutom in drugi prejemki.
2. člen
(opredelitev pojma funkcionar, pravica do plače in plačila)
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo
opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije,
če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter članom drugih
organov občine pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa
ta pravilnik.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ,
PLAČIL IN SEJNIN FUNKCIONARJEM
3. člen
(plača župana)
Župan občine, je v skladu z zakonom, ki ureja plače v
javnem sektorju, uvrščen v 49. plačni razred (skupina »župan
VI«), ki se uskladi ob vsakokratni spremembi zakonodaje.
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Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k
osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,33%
od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za
delovno dobo.
Sklep o opravljanju funkcije za čas mandata, o sklenitvi
delovnega razmerja, o plači ter dopustu župana izda in podpiše
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Enako
velja za nepoklicnega župana.
4. člen
(plača podžupana)
Podžupan je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem
sektorju, uvrščen v plačni razred v razponu od 34. do 41., kar
se uskladi ob vsakokratni spremembi zakonodaje.
Plačni razred podžupana v tem okvirju določi župan ob
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil in ostalih zakonodajnih določil.
Plačni razred podžupana določi župan s sklepom, glede
na pooblastila in obseg dela podžupana.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k
osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,33 %
od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada
plačilo največ v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi
funkcijo opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije
podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta,
sejah delovnih teles občinskega sveta, sejah drugih organov
občine in plačilo za opravljanje drugih nalog po pooblastilu
župana.
5. člen
(predčasno prenehanje funkcije župana)
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ko
podžupan opravlja funkcijo župana, mu za ta čas pripada
plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena pravilnika,
povečana za navedeni dodatek na delovno dobo, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan, v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana, opravlja funkcijo župana nepoklicno, mu za ta čas pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače župana,
določene v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
6. člen
(občinski svet – letni znesek plačil)
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu
občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana,
določene v prvem odstavku 3. člena pravilnika. Pri tem se ne
upošteva dodatek za delovno dobo župana.
7. člen
(plačila članom občinskega sveta)
Plačilo v obliki sejnine se članom občinskega sveta določi
v neto znesku, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta: 100,00 €,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta: 100,00 €,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta: 50,00 €,
– predsedovanje seji delovnega telesa: 50,00 €,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je:
30,00 €.
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Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije pripada članu občinskega
sveta, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Plačilo sejnine za vodenje seje občinskega sveta ali za
udeležbo na seji se izključujeta.
Za korespondenčno, slavnostno in žalno sejo članu občinskega sveta plačilo ne pripada.
Za udeležbo na kolegiju župana članu občinskega sveta
plačilo ne pripada.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL
IN SEJNIN ČLANOM DELOVNIH TELES IN ČLANOM
DRUGIH ORGANOV OBČINE
8. člen
(nadzorni odbor)
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na
podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju pravico do plačila
v obliki sejnine in pravico do plačila za izvedbo nadzora po
letnem programu dela nadzornega odbora.
Sejnina in plačilo se oblikujeta v skladu z naslednjimi
merili, v neto znesku, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na redni in izredni
seji nadzornega odbora v višini 100,00 € za predsednika oziroma v višini 50,00 € za člana,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po letnem programu dela
nadzornega odbora v višini 100,00 € za predsednika in člana.
Sejnina in plačilo vključujeta tudi stroške prihoda na sejo,
sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles organov občine.
Sejnina predsedniku oziroma članu pripada, če je na redni
in izredni seji odbora prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina predsedniku in članu
ne pripada.
Plačilo za izvedbo nadzora po letnem programu dela
predsedniku in članu odbora pripada po obravnavi in potrditvi
dokončnega poročila o opravljenem nadzoru.
Sejnine in plačila se predsedniku in članom nadzornega
odbora izplačujejo na podlagi liste prisotnosti ter zapisnika o
opravljenem delu.
Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu
nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5% letne plače župana, določene v prvem odstavku 3. člena pravilnika. Pri tem se
ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
9. člen
(plačila članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta)
Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta se
za opravljanje dela v delovnem telesu določi plačilo v obliki
sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Člane delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenujeta občinski svet ali župan, če ni z zakonom ali
statutom določeno drugače.
Sejnina za posamezno sejo znaša za predsedujoče seji
50,00 € neto, za ostale člane delovnih teles pa 30,00 € neto.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnina predsedniku oziroma članu pripada, če je na seji
prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina predsedniku in članu
ne pripada.
10. člen
(člani drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin)
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se
smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih or-
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ganov občine ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenujeta
občinski svet ali župan.
Članom drugih organov občine ter delovnih in projektnih
skupin, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, se za opravljanje njihovega dela določi plačilo v obliki sejnine za vsako udeležbo na seji, ki ne sme presegati višino sejnine, ki jo prejme
član občinskega sveta za udeležbo na redni seji občinskega
sveta.
Uredniku, lektorju in članom uredniškega odbora se določi
plačilo v obliki sejnine v neto znesku za vsako izdano številko
občinskega glasila, ki znaša:
– za urednico: 100,00 €,
– za lektorja: 100,00 €,
– za člane uredniškega odbora: 30,00 €.
Sejnina vključuje tudi vse ostale stroške, ki so povezani
z opravljanjem nalog v zvezi z izdajo občinskega glasila
(prisotnost na seji uredniškega odbora, priprava člankov in
drugo).
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
12. člen
(povračila drugih stroškov)
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na
službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z
njo. Stroški prevoza se povrnejo na podlagi predloženih dokazil
v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi,
ki urejajo te pravice.
13. člen
(nalog za službeno pot)
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga
izda župan.
V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog
podžupan ali direktor občinske uprave.
14. člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za
člane delovnih teles, drugih organov občine ter delovnih in
projektnih skupin, ki niso funkcionarji.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izplačevanje plač, plačil, sejnin in povračil
drugih stroškov, se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
16. člen
(izplačila plač, plačil, sejnin)
Plače, plačila in sejnine se izplačujejo v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije in
na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisov.
Plače, plačila in sejnine se izplačujejo na podlagi imenovanja občinskega sveta ali župana, predloženega zapisnika in na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska
uprava.
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17. člen
(izplačila drugih stroškov)

Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačujejo po končanem službenem potovanju, v skladu z veljavnim
Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije in na
podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisov.
18. člen
Višina zneskov izhajajočih iz določb tega pravilnika se
usklajuje skladno z zakonom.
19. člen
Plače, plačila in sejnine za opravljanje funkcije posameznega funkcionarja, se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju za mandatno obdobje, v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.
Plače, plačila in sejnine za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega odbora, posameznega člana delovnih
teles občinskega sveta ter posameznega člana drugih organov
občine ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju za mandatno obdobje, v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Po določbah tega pravilnika se izplačajo vsa izplačila
od dneva uveljavitve tega pravilnika in velja ob vsakokratnem
konstituiranju občinskega sveta oziroma imenovanja posameznega organa občine ali delovnega telesa.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 40/07,
21/08, 81/15, 31/16).
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018-2
Šmarješke Toplice, dne 28. februarja 2018
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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MINISTRSTVA
861.

Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev
in združenj organizacij proizvajalcev
v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje
in namizne oljke ter hmelj

Na podlagi osmega in šestnajstega odstavka 107. člena
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N IK
o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj
organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje
in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke
ter hmelj
I. SPLOŠNI DOLOČBI
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4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/232 z dne
15. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev (UL L št. 44 z dne 19. 2. 2016, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/232/EU);
5. Delegirane uredbe 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 2017/891/EU) in
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 z dne
13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave
(UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 57; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2017/892/EU).
2. člen

1. člen

(pomen izrazov)

(vsebina)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
1. proizvajalec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje kmetijske pridelke iz sektorja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, za katerega je organizacija proizvajalcev
priznana;
2. član proizvajalec je član organizacije proizvajalcev
iz prve in druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu:
Zakon o kmetijstvu);
3. zelišča, ki so pridelek iz sektorja sadje in zelenjava
(v nadaljnjem besedilu: zelišča), so žafran, sveži ali ohlajeni
timijan, sveža ali ohlajena bazilika, melisa in meta ter sveži ali
ohlajeni Origanum vulgare (origano ali divji majaron), rožmarin
in žajbelj iz IX. dela priloge I Uredbe 1308/2013/EU;
4. neposredno trženje je oblika trženja, pri kateri se pridelki in proizvodi iz sektorjev iz prvega odstavka 3. člena tega
pravilnika prodajajo končnemu kupcu, trgovini na drobno ali
trgovini na debelo in ki vključuje neposredno prodajo, zbiranje
podatkov o kupcih v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, in zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, ter
vzpostavljanje dvosmernega komuniciranja med organizacijo
proizvajalcev ali združenjem organizacij proizvajalcev in kupcem;
5. statut organizacije proizvajalcev so pravila o delovanju
pravne osebe, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev ali
katere del je priznan kot organizacija proizvajalcev, ki vsebujejo najmanj vsebine iz 153. člena Uredbe 1308/2013/EU in za
sektor sadje in zelenjava najmanj določbe iz prvega odstavka
10. člena tega pravilnika. Statut organizacije proizvajalcev je
za pravno osebo, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev
ali katere del je priznan kot organizacija proizvajalcev in člane
organizacije proizvajalcev zavezujoč pravni akt. Če je organizacija proizvajalcev pravna oseba, ustanovljena na podlagi
zakona, ki ureja zadruge, so njen statut zadružna pravila iz
zakona, ki ureja zadruge;
6. začasni odvzem priznanja statusa organizacije proizvajalcev je začasni preklic priznanja organizacije proizvajalcev iz
59. člena Uredbe 2017/891/EU;
7. referenčno obdobje je koledarsko leto, ki ga za namen
iz 28. člena tega pravilnika določi vlagatelj vloge za priznanje
organizacije proizvajalcev, ki se začne najpozneje 1. januarja
tri leta pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije
proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava in konča najpozneje
31. decembra v letu pred letom vložitve vloge za priznanje
organizacije proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: referenčno
obdobje).

Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje in podrobnejše
postopke za priznanje organizacije proizvajalcev v sektorjih
sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj (v
nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev) in združenja
organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno
olje in namizne oljke ter hmelj (v nadaljnjem besedilu: združenje organizacij proizvajalcev) ter podrobnejše postopke za
odvzem in začasni odvzem statusa organizacije proizvajalcev
in združenja organizacij proizvajalcev za izvajanje:
1. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne
7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter
predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2011,
str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo
uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb
Komisije (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 113), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 543/2011/EU);
2. 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);
3. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES)
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183
z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013
in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 171
z dne 4. 7. 2017, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1308/2013/EU);
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II. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV
3. člen
(sektorji)
(1) Organizacija proizvajalcev se prizna za naslednje
sektorje iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 1308/2013/EU:
– sektor sadje in zelenjava,
– sektor oljčno olje in namizne oljke ali
– sektor hmelj.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu s prvo alinejo točke a) 159. člena Uredbe 1308/2013/EU in 4. členom
Uredbe 891/2017/EU v sektorju sadje in zelenjava organizacija
proizvajalcev lahko prizna tudi za posamezne vrste ali skupine
različnih vrst sadja, zelenjave oziroma zelišč oziroma za posamezne vrste ali skupine različnih vrst sadja, zelenjave oziroma
zelišč, ki so namenjene izključno predelavi.
(3) Pravna oseba se lahko prizna kot organizacija proizvajalcev za vsak sektor iz drugega odstavka 1. člena Uredbe
1308/2013/EU, vendar ima lahko za posamezni sektor samo
eno priznanje. Priznanje iz prejšnjega odstavka se šteje za
priznanje za sektor sadje in zelenjava.
4. člen
(cilji)
(1) Proizvajalci v sektorju sadje in zelenjava ustanovijo
organizacijo proizvajalcev na lastno pobudo s ciljem koncentracije ponudbe in dajanja na trg pridelkov, ki jih pridelajo njeni
člani, vključno z neposrednim trženjem, iz druge alineje točke
c) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU in doseganja vsaj enega od drugih ciljev iz točke c) prvega odstavka
152. člena Uredbe 1308/2013/EU.
(2) Proizvajalci v sektorju oljčno olje in namizne oljke ter
sektorju hmelj ustanovijo organizacijo proizvajalcev na lastno
pobudo in z namenom doseganja vsaj enega od ciljev iz točke
c) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU.
5. člen
(priznanje organizacije proizvajalcev)
(1) Vlagatelj vloži vlogo za priznanje organizacije proizvajalcev na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika
(v nadaljnjem besedilu: vloga za priznanje organizacije proizvajalcev), pri ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo). Vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev se priloži naslednje:
– podatke o članih organizacije proizvajalcev iz priloge 2,
ki je sestavni del tega pravilnika;
– izjave člana proizvajalca in proizvajalca iz priloge 3, ki
je sestavni del tega pravilnika, da je proizvajalec oziroma da
združuje proizvajalce ter da se strinja z vključitvijo v organizacijo proizvajalcev, s statutom organizacije proizvajalcev in
pravili organizacije proizvajalcev iz točke a) prvega odstavka
153. člena Uredbe 1308/2013/EU v zvezi s poročanjem o proizvodnji, s proizvodnjo, trženjem in varstvom okolja;
– obrazec iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika,
iz katerega je razvidno, da je organizacija proizvajalcev ustanovljena z namenom doseganja ciljev iz prejšnjega člena in
da izpolnjuje pogoje iz točke c) prvega odstavka 154. člena
Uredbe 1308/2013/EU;
– statut organizacije proizvajalcev;
– pravila, ki jih je organizacija proizvajalcev sprejela v
zvezi s poročanjem o proizvodnji, s proizvodnjo, trženjem in
varstvom okolja.
(2) Podatke o površinah iz druge in tretje alineje prvega
odstavka 9. člena tega pravilnika, na katerih člani proizvajalci
iz prve alineje prejšnjega odstavka pridelujejo oljke ali hmelj,
pridobi ministrstvo za posameznega člana proizvajalca iz zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
(v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga), ki jo je član proizvajalec
ali proizvajalec, ki ga član proizvajalec združuje, vložil v koledarskem letu pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije
proizvajalcev.
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(3) Izjavo člana proizvajalca in proizvajalca iz druge alineje prvega odstavka tega člena, da je proizvajalec sadja, oljk ali
hmelja ministrstvo preverja z upravnim pregledom podatkov o
kmetijskih rastlinah na grafični enoti rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) iz zbirne vloge, ki jo je
član proizvajalec ali proizvajalec vložil v koledarskem letu pred
vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(4) Izjavo člana proizvajalca in proizvajalca iz druge alineje prvega odstavka tega člena, da je proizvajalec zelenjave
ali proizvajalec zelišč, ki jih je prijavil na obrazcu iz tretjega
odstavka 6. člena tega pravilnika, ministrstvo preverja z upravnim pregledom podatkov o kmetijskih rastlinah na GERK iz
zbirne vloge, ki jo je član proizvajalec ali proizvajalec vložil v
koledarskem letu pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije
proizvajalcev.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se izjava
člana proizvajalca in proizvajalca iz druge alineje prvega odstavka tega člena, da je proizvajalec zelišč, ki jih je prijavil v
skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega pravilnika, preveri tudi
s pregledom na kraju samem iz 13. člena tega pravilnika. Če je
pregled na kraju samem opravljen izven sezone pridelave zelišč, se kot dokazilo o pridelavi šteje račun o nabavi sadilnega
materiala, pogodba oziroma dobavnica o dobavi zelišč ali drug
uradni dokument, iz katerega izhaja, da je član proizvajalec
ali proizvajalec v letu vložitve vloge za priznanje organizacije
proizvajalcev ali v letu pred letom vložitve vloge za priznanje
organizacije proizvajalcev prideloval zelišča.
(6) Za organizacije proizvajalcev iz sektorja sadje in zelenjava morajo biti iz podrobnega opisa strukture in dejavnosti
vlagatelja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena razvidni
osebje, infrastruktura in oprema, s katero razpolaga organizacija proizvajalcev, način razpolaganja z infrastrukturo in opremo
ter način izvajanja vsaj tistih dejavnosti organizacije proizvajalcev, ki jih določa 7. člen Uredbe 2017/891/EU.
(7) V skladu s 3. členom Uredbe 2017/891/EU se šteje,
da je organizacija proizvajalcev jasno organizacijsko opredeljen
del pravne osebe, če se:
– v aktu o ustanovitvi pravne osebe ali zadružnih pravilih
razmejijo osebne in materialne prvine organizacije proizvajalcev od pravne osebe;
– pri računovodstvu zagotovi ustrezno ločeno računovodstvo (npr. ločeno stroškovno mesto ali drugo analitiko) za
del pravne osebe, ki je priznan kot organizacija proizvajalcev;
– v aktu o ustanovitvi pravne osebe ali zadružnih pravilih
v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Uredbe 2017/891/EU
izključi pristojnost pravne osebe za spremembo, odobritev ali
zavrnitev odločitev organizacije proizvajalcev.
(8) O priznanju organizacije proizvajalcev odloči minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister),
v skladu s točko a) četrtega odstavka 154. člena Uredbe
1308/2013/EU, če je organizacija proizvajalcev ustanovljena z
namenom doseganja ciljev iz prejšnjega člena in če vlagatelj
izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega pravilnika ter iz točk a) in b)
prvega odstavka in drugega odstavka 152., prvega in drugega
odstavka 153., prvega odstavka 154. člena in 155. člena Uredbe 1308/2013/EU.
(9) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora organizacija proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava poleg pogojev
iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje iz 10. člena tega
pravilnika, 160. člena Uredbe 1308/2013/EU ter 4., 5., 6., 7.,
10., 11., 12., 13. in 17. člena Uredbe 2017/891/EU, organizacija proizvajalcev za sektor oljčno olje in namizne oljke ter
organizacija proizvajalcev za sektor hmelj pa poleg pogojev iz
prejšnjega odstavka tudi pogoje iz drugega odstavka 3. člena
Uredbe 2016/232/EU.
6. člen
(dodatne zahteve in postopki za priznanje organizacije
proizvajalcev za sadje in zelenjavo)
(1) Za sektor sadje in zelenjava se vlogi za priznanje
organizacije proizvajalcev poleg prilog iz prvega odstavka
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prejšnjega člena priloži tudi izjava vlagatelja iz priloge 5, ki je
sestavni del tega pravilnika, da celotno tržno količino ali del
količine sadja, zelenjave oziroma zelišč, namenjeno predelavi,
dobavlja v predelavo na podlagi predhodno sklenjenih pisnih
pogodb o dobavi sadja, zelenjave oziroma zelišč ter v skladu s
4. in 5. členom Uredbe 543/2011/EU.
(2) Če član proizvajalec oziroma proizvajalec iz priloge
2 tega pravilnika prideluje gobe in gomoljike oziroma prideluje
jagode, zelenjavo oziroma zelišča na vrstah dejanske rabe
GERK 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, oziroma je
povprečna vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca ali
proizvajalca določena v skladu s sedmim odstavkom 17. člena
tega pravilnika, se vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev
priloži tudi izjava vlagatelja iz priloge 5 tega pravilnika o povprečni vrednosti tržne proizvodnje članov proizvajalcev in proizvajalcev, ki jih član združuje. Izjavi se priloži tudi ustrezen izpis
iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca ali proizvajalca.
(3) Če član proizvajalec ali proizvajalec iz priloge 2 tega
pravilnika prideluje jagode, zelenjavo oziroma zelišča na vrstah
dejanske rabe GERK 1180 trajne rastline na njivskih površinah
in 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, oziroma če prideluje
zelišča na vrstah dejanske rabe GERK 1100 njiva, 1161 hmeljišče v premeni in 1190 rastlinjak, mora vlagatelj vloge za
priznanje organizacije proizvajalcev v prilogi 2 tega pravilnika
prijaviti tudi podatke o jagodah, zelenjavi in zeliščih, ki jih je
član proizvajalec ali proizvajalec prideloval na posameznem
GERK v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije
proizvajalcev.
(4) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka
prejšnjega člena se izjava člana proizvajalca in proizvajalca
iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena, ki prideluje
jagode, zelenjavo oziroma zelišča na vrstah dejanske rabe
GERK 1180 trajne rastline na njivskih površinah in 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, preverja z upravnim pregledom
podatkov o GERK v registru kmetijskih gospodarstev in pregledom na kraju samem iz 13. člena tega pravilnika. Če je pregled na kraju samem opravljen izven sezone pridelave jagod,
zelenjave oziroma zelišč, se kot dokazilo o pridelavi šteje račun
o nabavi sadilnega materiala, pogodba oziroma dobavnica o
dobavi jagod, zelenjave ali zelišč ali drug uradni dokument, iz
katerega izhaja, da je član proizvajalec ali proizvajalec v letu
vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev ali v letu
pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev prideloval jagode, zelenjavo oziroma zelišča.
(5) O vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava odloči minister v skladu s prvim odstavkom 24. člena Uredbe 2017/892/EU na podlagi upravnega pregleda in pregleda na kraju samem iz 13. člena tega pravilnika.
7. člen
(sprememba priznanja organizacije proizvajalcev)
Če se pri organizaciji proizvajalcev, priznani v skladu s
5. členom tega pravilnika in prejšnjim členom, spremeni delovanje tako, da se spremenijo vrste ali skupine različnih vrst
sadja, zelenjave oziroma zelišč iz drugega odstavka 3. člena
tega pravilnika oziroma cilji iz 4. člena tega pravilnika, organizacija proizvajalcev na ministrstvo najpozneje v 30 dneh po
spremembi vloži vlogo za spremembo priznanja organizacije
proizvajalcev iz priloge 1 tega pravilnika. Sprememba priznanja
organizacije proizvajalcev se začne izvajati naslednje koledarsko leto po vložitvi vloge za spremembo priznanja organizacije
proizvajalcev.
8. člen
(zunanje izvajanje dejavnosti)
(1) Organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo lahko
vse dejavnosti, s katerimi zasleduje cilje iz prvega odstavka
4. člena tega pravilnika, razen pridelave, odda v zunanje izvajanje v skladu s 155. členom Uredbe 1308/2013/EU in 13. členom Uredbe 2017/891/EU.
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(2) Organizacija proizvajalcev za oljčno olje in namizne oljke ali organizacija proizvajalcev za hmelj lahko vse dejavnosti,
s katerimi zasleduje cilje iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, razen pridelave, odda v zunanje izvajanje, vključno odvisnim družbam, v skladu s 155. členom Uredbe 1308/2013/EU
in drugim odstavkom 3. člena Uredbe 2016/232/EU.
9. člen
(pogoji za priznanje)
(1) Organizacija proizvajalcev se v posameznem sektorju
prizna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– za sadje in zelenjavo: najmanjše število članov proizvajalcev je 10 in najmanjša vrednost tržne proizvodnje znaša
500.000 eurov;
– za oljčno olje in namizne oljke: najmanjše število članov
proizvajalcev je 6 in najmanjša površina znaša 10 ha oljčnikov;
– za hmelj: najmanjše število članov proizvajalcev je 16 in
najmanjša površina znaša 120 ha hmeljišč.
(2) Če iz vloge za priznanje organizacije proizvajalcev
izhaja, da znaša povprečna vrednost tržne proizvodnje člana
proizvajalca iz 17. člena tega pravilnika vsaj 500.000 eurov ali
če je iz knjigovodskih listin organizacije proizvajalcev iz šestega odstavka 16. člena tega pravilnika razvidno, da je vrednost
tržne proizvodnje člana proizvajalca vsaj 500.000 eurov, se
pri priznanju organizacije proizvajalcev iz 5. in 6. člena tega
pravilnika ter pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za priznanje
organizacije proizvajalcev iz 11. člena tega pravilnika članstvo
takšnega člana proizvajalca upošteva trojno.
(3) Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka tega člena
se organizacija proizvajalcev za posamezne skupine pridelkov
iz sektorja sadje in zelenjava lahko prizna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– za gobe in gomoljike ali zelišča: najmanjše število članov proizvajalcev je 6 in najmanjša vrednost tržne proizvodnje
znaša 75.000 eurov;
– za koščičarje in kaki ali jagodičevje ali lupinarje: najmanjše število članov proizvajalcev je 8 in najmanjša vrednost
tržne proizvodnje znaša 100.000 eurov;
– če jo sestavljajo izključno proizvajalci sadja v ekstenzivnih nasadih: najmanjše število članov proizvajalcev je 8 in
najmanjša vrednost tržne proizvodnje znaša 75.000 eurov.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena in
prejšnjega odstavka se najmanjše število članov proizvajalcev,
najmanjša vrednost tržne proizvodnje in najmanjša površina za priznanje organizacije proizvajalcev prepolovijo, če so
vsi člani proizvajalci vključeni v kontrolo ekološke pridelave
ali preusmeritve v ekološko pridelavo v skladu s predpisi, ki
urejajo ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
in živil (v nadaljnjem besedilu: kontrola ekološke pridelave ali
preusmeritev v ekološko pridelavo).
(5) V skladu s točko c) drugega odstavka 153. člena
Uredbe 1308/2013/EU in drugim odstavkom 17. člena Uredbe
2017/891/EU ima lahko posamezni član organizacije proizvajalcev največ 49 % vseh glasovalnih pravic in največ 49 %
lastništva organizacije proizvajalcev.
10. člen
(dodatni pogoji za priznanje za sektor sadje in zelenjava)
(1) Statut organizacije proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava mora vsebovati določbo glede obveznega trženja celotne proizvodnje članov in določbo glede pristojnosti organizacije proizvajalcev v skladu s 160. členom Uredbe 1308/2013/EU.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko organizacija proizvajalcev v skladu z drugim odstavkom 12. člena
Uredbe 2017/891/EU s statutom določi delež sadja, zelenjave
in zelišč, ki ga lahko člani proizvajalci prodajo zunaj organizacije proizvajalcev v skladu s točko a), točko b) oziroma točko c)
prvega odstavka 12. člena Uredbe 2017/891/EU.
(3) Prodaja sadja, zelenjave in zelišč zunaj organizacije
proizvajalcev je v skladu s točko a) prvega odstavka 12. člena
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Uredbe 2017/891/EU, če član organizacije proizvajalcev svoj
pridelek sadja, zelenjave in zelišč proda sam z neposredno prodajo končnemu potrošniku na lokalnem trgu v skladu s četrtim
odstavkom 61. člena Zakona o kmetijstvu.
(4) Prodaja sadja in zelenjave zunaj organizacije proizvajalcev je v skladu s točko b) prvega odstavka 12. člena Uredbe
2017/891/EU, če član organizacije proizvajalcev svoj pridelek
sadja in zelenjave, z namenom uresničevanja načela kratkih
verig, proda sam naročniku ob upoštevanju izjeme iz petega
odstavka 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 91/15). Član proizvajalec lahko na takšen način proda
največ 10 % količine sadja, največ 10 % količine zelenjave in
največ 10 % količine zelišč, ki jo je pridelal v posameznem
koledarskem letu.
(5) Delež iz drugega odstavka tega člena za posamezno
koledarsko leto ne sme presegati 25 % vrednosti tržne proizvodnje iz 16. člena tega pravilnika.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se delež lahko poveča
na 40 %:
– za kmetijske pridelke, ki so vključeni v kontrolo ekološke
pridelave ali preusmeritve v ekološko pridelavo, ali
– če člani proizvajalci svoje pridelke iz sektorja sadje
in zelenjava tržijo prek druge organizacije proizvajalcev, ki jo
določi njihova organizacija proizvajalcev.
(7) Koncentracijo ponudbe in dajanje pridelkov svojih
članov, za katere je priznana, na trg mora organizacija proizvajalcev izvajati v skladu z 11. členom Uredbe 2017/891/EU.
(8) Če dajanje na trg izvaja združenje organizacij proiz
vajalcev, se vrednost tržne proizvodnje izračuna v skladu s
sedmim odstavkom 22. člena Uredbe 2017/891/EU.
(9) Če dajanje na trg izvaja odvisna družba iz točke c)
2. člena Uredbe 2017/891/EU, v kateri imajo najmanj 90 %
njenih delnic ali kapitala v lasti pravne ali fizične osebe iz točk
a) in b) osmega odstavka 22. člena Uredbe 2017/891/EU, se
šteje, da aktivnost opravlja organizacija proizvajalcev in se
zanjo smiselno uporablja drugi odstavek 11. člena Uredbe
2017/891/EU. Vrednost tržne proizvodnje se izračuna v skladu
z osmim odstavkom 22. člena Uredbe 2017/891/EU.
(10) Ne glede na določbe petega odstavka prejšnjega
člena ima lahko član proizvajalec organizacije proizvajalcev
za sadje in zelenjavo, ki je pravna oseba, v skladu z drugim
odstavkom 17. člena Uredbe 2017/891/EU v organizaciji proiz
vajalcev več kot 49 % lastništva, pri čemer so njegove glasovalne pravice omejene na največ 49 % vseh glasovalnih pravic,
če statut organizacije proizvajalcev vsebuje tudi določbe, s
katerimi se prepreči, da bi takšen član zlorabil pristojnosti in
pooblastila, ki izhajajo iz lastništva.
11. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje
organizacije proizvajalcev)
(1) Ministrstvo izvaja upravni pregled izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev najmanj enkrat
letno na podlagi poročanja v evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev
za skupno trženje in skupin proizvajalcev za izvajanje shem
kakovosti iz 152. člena Zakona o kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: evidenca), podatkov, ki se na podlagi 152. člena Zakona
o kmetijstvu vodijo ali prevzamejo v evidenco in podatkov iz
zbirne vloge, ki so jo člani proizvajalci in proizvajalci, ki jih člani
proizvajalci združujejo, vložili v koledarskem letu, za katerega
se izvaja upravni pregled.
(2) Če ministrstvo pri upravnem pregledu ugotovi, da
organizacija proizvajalcev za oljčno olje in namizne oljke ali organizacija proizvajalcev za hmelj ne izpolnjuje več pogojev za
priznanje iz osmega in devetega odstavka 5. člena tega pravilnika ali ne poroča v skladu s 152. členom Zakona o kmetijstvu,
organizaciji proizvajalcev s priporočeno pošto pošlje opozorilno
pismo, v katerem navede ugotovljeno neizpolnjevanje oziroma
neporočanje, potrebne popravne ukrepe in obdobje, v katerem
je treba popravne ukrepe sprejeti. Če organizacija proizvajalcev
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ne sprejme popravnih ukrepov v obdobju, ki ga določi ministrstvo, ministrstvo o tem pisno obvesti inšpektorat, pristojen za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), ki opravi nadzor glede izpolnjevanja pogojev
za priznanje organizacije proizvajalcev iz prvega odstavka
174. člena Zakona o kmetijstvu.
(3) Če ministrstvo pri upravnem pregledu ugotovi, da organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo ne izpolnjuje več
pogojev za priznanje iz osmega in devetega odstavka 5. člena
tega pravilnika ali ne poroča v skladu s 152. členom Zakona o
kmetijstvu, organizaciji proizvajalcev pošlje opozorilno pismo
v skladu s prvim, četrtim oziroma osmim odstavkom 59. člena
Uredbe 2017/891/EU. Če organizacija proizvajalcev ne sprejme popravnih ukrepov v obdobju, ki ga določi ministrstvo,
ministrstvo o tem obvesti inšpektorat, ki opravi nadzor glede
izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev
iz prvega odstavka 174. člena Zakona o kmetijstvu.
(4) Nadzor glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev iz drugega in tretjega odstavka tega
člena, ki ga v okviru svojih pristojnosti opravi inšpektorat, v
skladu z drugim odstavkom 24. člena Uredbe 2017/892/EU
vključuje tudi pregled na kraju samem. Zapisnik o nadzoru se
šteje za poročilo v skladu z 28. členom Uredbe 2017/892/EU.
12. člen
(odvzem in začasni odvzem priznanja statusa
organizacije proizvajalcev)
(1) Če inšpektorat pri nadzoru glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev za oljčno olje in namizne oljke ali organizacije proizvajalcev za hmelj ugotovi, da
organizacija proizvajalcev ne izpolnjuje več pogojev iz osmega
in devetega odstavka 5. člena tega pravilnika oziroma ne
poroča v skladu s 152. členom Zakona o kmetijstvu, predlaga
ministrstvu odvzem statusa organizacije proizvajalcev.
(2) Če inšpektorat pri nadzoru glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo ugotovi, da organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo
ne izpolnjuje več pogojev iz osmega in devetega odstavka
5. člena tega pravilnika oziroma ne poroča v skladu s 152. členom Zakona o kmetijstvu, organizaciji proizvajalcev v skladu
z drugim, petim oziroma osmim odstavkom 59. člena Uredbe
2017/891/EU izda odločbo, ki učinkuje kot začasni odvzem
priznanja statusa organizacije proizvajalcev iz 175. člena Zakona o kmetijstvu.
(3) Če organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo v
roku, ki ga z odločbo iz prejšnjega odstavka določi inšpektorat,
ne odpravi ugotovljenih neskladij, minister na predlog inšpektorata organizaciji proizvajalcev odvzame status organizacije
proizvajalcev v skladu s tretjim, šestim oziroma osmim odstavkom 59. člena Uredbe 2017/891/EU.
(4) Če organizacija proizvajalcev, člani organizacije proizvajalcev oziroma proizvajalci, kadar je član organizacije proizvajalcev pravna oseba, ki združuje proizvajalce, preprečijo
ali onemogočijo pregled na kraju samem, minister na predlog
inšpektorata organizaciji proizvajalcev odvzame status organizacije proizvajalcev.
13. člen
(upravni pregled in pregled na kraju samem pri priznanju
organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo)
(1) Upravni pregled iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 2017/892/EU opravi ministrstvo. Upravni pregled vključuje
pregled vloge za priznanje organizacije proizvajalcev za sadje
in zelenjavo, prilog iz 5. in 6. člena tega pravilnika glede popolnosti in izpolnjevanja pogojev iz osmega in devetega odstavka
5. člena tega pravilnika ter izračun vrednosti tržne proizvodnje
organizacije proizvajalcev za namen priznanja iz 17. člena tega
pravilnika.
(2) Če je vloga za priznanje organizacije proizvajalcev z
dokazili iz prejšnjega odstavka popolna ali če vlagatelj v pred-
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pisanem roku odpravi vse pomanjkljivosti, ministrstvo o tem
uradno obvesti inšpektorat, ki opravi pregled na kraju samem
iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 2017/892/EU glede izpolnjevanja pogojev iz osmega in devetega odstavka 5. člena tega
pravilnika. Zapisnik o nadzoru se šteje za poročilo v skladu z
28. členom Uredbe 2017/892/EU.
14. člen
(član proizvajalec)
(1) Proizvajalec, ki prideluje kmetijske pridelke iz posameznega sektorja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, je
lahko za ta sektor član le ene organizacije proizvajalcev.
(2) Članstvo člana proizvajalca v organizaciji proizvajalcev traja vsaj eno leto.
(3) Prenehanje članstva član proizvajalec organizaciji
proizvajalcev sporoči pisno prek izvajalca poštnih storitev na
sedež organizacije proizvajalcev ali elektronsko na elektronski naslov organizacije proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu:
izstopna izjava). Odpovedni rok je šest mesecev in začne teči
z dnem oddaje izstopne izjave pri izvajalcu poštnih storitev ali
z dnem poslane elektronske izstopne izjave. Izstop iz organizacije proizvajalcev začne veljati naslednji dan po poteku
odpovednega roka.
15. člen
(član neproizvajalec v sektorju sadje in zelenjava)
(1) V skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 107. člena
Zakona o kmetijstvu in 16. členom Uredbe 2017/891/EU je lahko član organizacije proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava
tudi pravna ali fizična oseba, ki ne prideluje kmetijskih pridelkov
iz tega sektorja (v nadaljnjem besedilu: član neproizvajalec), če
njegovo članstvo soglasno potrdijo člani proizvajalci.
(2) Članstvo v organizaciji proizvajalcev za sektor sadje
in zelenjava se članu neproizvajalcu odvzame, če za to glasuje
vsaj 75 % vseh članov proizvajalcev.
(3) Če je v organizacijo proizvajalcev za sektor sadje in
zelenjava vključen vsaj en član neproizvajalec, mora organizacija proizvajalcev v skladu s 16. členom Uredbe 2017/891/EU
vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev za vsakega člana
neproizvajalca priložiti izjavo organizacije proizvajalcev o članstvu neproizvajalca iz priloge 2 tega pravilnika, iz katere izhaja,
kako dejavnosti člana neproizvajalca prispevajo k uresničevanju ciljev organizacije proizvajalcev iz 4. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na četrto alinejo prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika mora statut organizacije proizvajalcev z vsaj
enim članom neproizvajalcem v skladu s 16. členom Uredbe
2017/891/EU vsebovati tudi določbe:
– na podlagi katerih se zagotovi izpolnjevanje zahtev
glede potrjevanja in odvzema članstva iz prvega in drugega
odstavka tega člena ter zahteve glede prispevanja k uresničevanju ciljev iz 4. člena tega pravilnika;
– da člani neproizvajalci nimajo glasovalnih pravic v zvezi
z operativnim skladom organizacije proizvajalcev iz 32. člena
Uredbe 1308/2013/EU, operativnim programom organizacije
proizvajalcev iz 33. člena Uredbe 1308/2013/EU in finančno
pomočjo Evropske unije iz 34. člena Uredbe 1308/2013/EU.
(5) Člani neproizvajalci se v skladu s 16. členom Uredbe
2017/891/EU ne upoštevajo pri ugotavljanju pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava iz
9. člena tega pravilnika in ne smejo biti neposredno vključeni
v ukrepe, ki jih financira Evropska unija v okviru operativnega
sklada iz 32. člena Uredbe 1308/2013/EU.
16. člen
(vrednost tržne proizvodnje za sektor sadje in zelenjava)
(1) Vrednost tržne proizvodnje za organizacijo proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava se izračuna v skladu z 22. členom Uredbe
2017/891/EU na podlagi podatkov iz knjigovodskih evidenc
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pravne osebe, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev ali
združenje organizacij proizvajalcev.
(2) V izračun vrednosti tržne proizvodnje so vključeni
samo sadje, zelenjava in zelišča iz IX. dela priloge I Uredbe
1308/2013/EU, ki ustrezajo vsaj II. razredu posebnega tržnega standarda ali splošnemu tržnemu standardu iz Uredbe
543/2011/EU, kadar posebni tržni standard ne obstaja, razen
sadja, zelenjave in zelišč, za katere veljajo izjeme in izvzetja
od uporabe tržnih standardov iz 4. člena Uredbe 543/2011/EU.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 22. člena Uredbe
2017/891/EU lahko organizacije proizvajalcev v vrednost tržne
proizvodnje vključijo tudi vrednost stranskih proizvodov iz točke
(i) 2. člena Uredbe 2017/891/EU.
(4) Član proizvajalec, ki je podal izstopno izjavo v skladu
s tretjim odstavkom 14. člena tega pravilnika, mora pridelek
sadja, zelenjave in zelišč, ki ga je pridelal v koledarskem letu,
ko je podal izstopno izjavo, in koledarskem letu, ko je izstop iz
organizacije proizvajalcev v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega pravilnika začel veljati, tržiti prek organizacije proizvajalcev, iz katere je izstopil, razen če je v statutu te organizacije
proizvajalcev drugače določeno.
(5) Če član proizvajalec iz prejšnjega odstavka v letu
oddaje izstopne izjave pristopi k novi organizaciji proizvajalcev,
se pridelek sadja, zelenjave in zelišč pripiše tej organizaciji
proizvajalcev šele v letu, ki sledi letu, ko je izstop začel veljati.
Pridelek sadja, zelenjave in zelišč lahko član proizvajalec trži
prek nove organizacije proizvajalcev šele v letu, ki sledi letu, ko
je izstop začel veljati, razen če je v statutu organizacije proizvajalcev, iz katere je izstopil, glede trženja v letu, ko izstop začne
veljati, drugače določeno.
(6) Vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev
mora biti razvidna iz knjigovodskih evidenc pravne osebe, ki
je priznana kot organizacija proizvajalcev. Iz knjigovodskih ali
pomožnih knjigovodskih evidenc pravne osebe, ki je priznana
kot organizacija proizvajalcev, mora biti razviden podatek o
količini in vrednosti tržne proizvodnje posameznega člana
proizvajalca za posamezno vrsto sadja, zelenjave oziroma
zelišča. Če je član proizvajalec pravna oseba, ki združuje proizvajalce, mora biti iz knjigovodskih ali pomožnih knjigovodskih
evidenc takšnega člana proizvajalca razviden podatek o količini in vrednosti tržne proizvodnje posameznega proizvajalca,
ki ga združuje, po posamezni vrsti sadja, zelenjave oziroma
zelišča.
(7) Podatek o deležu sadja, zelenjave in zelišč, ki ga člani
proizvajalci prodajo zunaj organizacije proizvajalcev iz drugega
odstavka 10. člena tega pravilnika, mora biti razviden iz izračunov na podlagi knjigovodskih evidenc, ki jih član proizvajalec
in organizacija proizvajalcev vodita v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: SRS). Če
fizična oseba ne vodi knjigovodstva v skladu s SRS, mora
biti ta podatek razviden iz izračunov na podlagi standardnih
rezultatov metodologije knjigovodstva na kmetijah v skladu s
predpisom, ki ureja delovanje mreže za zbiranje računovodskih
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki
vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN.
(8) Član proizvajalec ali proizvajalec, če je član proizvajalec pravna oseba, ki združuje proizvajalce, mora višjo silo ali
izjemne okoliščine, ki vplivajo na obseg pridelave posameznih
vrst sadja, zelenjave oziroma zelišč, sporočiti Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v skladu z
Uredbo 1306/2013/EU in predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike.
(9) Če se vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev določi v skladu s četrtim odstavkom 23. člena Uredbe
2017/891/EU, so vzroki, ki niso pod vplivom in nadzorom organizacije proizvajalcev, višja sila in izjemne okoliščine iz drugega
odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU. Tako določena vrednost tržne proizvodnje se preveri na podlagi podatkov o višji sili
ali izjemnih okoliščinah po posameznih članih proizvajalcih ali
proizvajalcih iz prejšnjega odstavka.
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17. člen

(vrednost tržne proizvodnje za sektor sadje in zelenjava
za namen priznanja)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena vrednost tržne
proizvodnje za namen priznanja organizacije proizvajalcev za
sektor sadje in zelenjava iz 5. člena tega pravilnika izračuna
ministrstvo kot vsoto povprečnih vrednosti tržne proizvodnje
članov proizvajalcev iz prve alineje prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika v letu pred letom vložitve vloge za priznanje
organizacije proizvajalcev. Če je član proizvajalec pravna oseba, ki združuje proizvajalce, ministrstvo povprečno vrednost
tržne proizvodnje tega člana proizvajalca izračuna kot vsoto
povprečnih vrednosti tržne proizvodnje proizvajalcev, ki jih član
proizvajalec združuje, v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(2) Ministrstvo izračuna povprečno vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca iz prejšnjega odstavka
kot vsoto povprečnih vrednosti tržne proizvodnje posameznih
vrst sadja, zelenjave in zelišč, ki jih je organizacija proizvajalcev navedla v II. ali III. točki vloge za priznanje organizacije
proizvajalcev in jih je član proizvajalec ali proizvajalec v letu
pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev
prideloval na površini, ki jo ministrstvo pridobi iz zbirne vloge,
ki jo je član proizvajalec ali proizvajalec vložil v letu pred letom
vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(3) Povprečno vrednost tržne proizvodnje posamezne vrste sadja, zelenjave in zelišča pri članu proizvajalcu ali proizvajalcu ministrstvo izračuna v skladu z metodologijo iz 18. člena
tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
se kot površina, na kateri je član proizvajalec ali proizvajalec
prideloval posamezne vrste zelenjave in zelišč, upoštevata:
– površina, ugotovljena v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 6. člena tega pravilnika, če je član proizvajalec ali
proizvajalec v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev zelenjavo ali zelišča prideloval na vrsti
dejanske rabe GERK 1180 trajne rastline na njivskih površinah,
in
– površina, ugotovljena v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika, če je član proizvajalec ali proizvajalec v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev zelišča prideloval na vrstah dejanske rabe
GERK 1100 njiva, 1161 hmeljišče v premeni in 1190 rastlinjak.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se
kot povprečna vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca
ali proizvajalca gob in gomoljik šteje prihodek od prodaje gob
in gomoljik, ki jih je pridelal član proizvajalec ali proizvajalec in
jih prodal v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev. Prihodek od pridelave in prodaje gob in
gomoljik je razviden iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca
ali proizvajalca.
(6) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se
kot povprečna vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca ali
proizvajalca jagod, zelenjave in zelišč šteje prihodek od prodaje
jagod, zelenjave in zelišč, če jih je član proizvajalec ali proizvajalec pridelal na vrsti dejanske rabe GERK 1191 rastlinjaki, kjer
pridelava ni v tleh, in prodal v letu pred letom vložitve vloge za
priznanje organizacije proizvajalcev. Prihodek od pridelave in
prodaje jagod, zelenjave in zelišč je razviden iz knjigovodskih
evidenc člana proizvajalca ali proizvajalca.
(7) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
se lahko kot povprečna vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca šteje prihodek od prodaje kmetijskih
pridelkov, ki jih je organizacija proizvajalcev navedla v II. ali
III. točki vloge za priznanje organizacije proizvajalcev, če jih je
pridelal član proizvajalec ali proizvajalec, jih prodal v letu pred
letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev
in je prihodek od pridelave in prodaje teh kmetijskih pridelkov
razviden iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca ali proizvajalca. Vlagatelj v vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev
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višino prihodka člana proizvajalca in proizvajalcev, ki jih član
proizvajalec združuje, izkaže z izpisom iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca in proizvajalcev.
18. člen
(metodologija za izračun povprečne vrednosti tržne
proizvodnje posamezne vrste sadja, zelenjave in zelišča)
(1) Povprečna vrednost tržne proizvodnje posamezne
vrste sadja, zelenjave in zelišč pri članu proizvajalcu ali proizvajalcu se izračuna na podlagi naslednje enačbe:
A = B x C x D,
kjer oznake pomenijo:
– A je povprečna vrednost tržne proizvodnje posamezne
vrste sadja, zelenjave ali zelišč (v eurih);
– B je skupna površina posamezne vrste sadja, zelenjave
ali zelišča (v hektarih, na dve decimalni mesti natančno);
– C je povprečen hektarski pridelek posamezne vrste
sadja, zelenjave ali zelišča (v kilogramih na hektar);
– D je povprečna odkupna cena posamezne vrste sadja
in zelenjave ali zelišča (v eurih na kilogram).
(2) Skupna površina posamezne vrste sadja in zelenjave
je razvidna iz zbirne vloge, ki jo je član proizvajalec ali proizvajalec vložil v letu pred letom vložitve vloge za priznanje
organizacije proizvajalcev.
(3) Povprečen hektarski pridelek posamezne vrste sadja
in zelenjave, ki so določene v prilogi 6, ki je sestavni del tega
pravilnika, ministrstvo za posamezno koledarsko leto objavi
na svojih spletnih straneh iz zbirke podatkov o pridelkih in
površinah iz rastlinske pridelave, ki jo objavlja Statistični urad
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS).
(4) Povprečno odkupno ceno posamezne vrste sadja in
zelenjave iz priloge 6 tega pravilnika ministrstvo za posamezno koledarsko leto objavi na svojih spletnih straneh iz zbirke
podatkov o odkupu kmetijskih pridelkov, ki jo objavlja SURS.
(5) Če je član proizvajalec ali proizvajalec v letu pred
letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev
zelenjavo in zelišča prideloval na vrsti dejanske rabe GERK
1180 trajne rastline na njivskih površinah ter zelišča na vrstah
dejanske rabe GERK 1100 njiva, 1161 hmeljišče v premeni in
1190 rastlinjak, se za izračun skupne površine posameznih vrst
zelenjave in zelišč upošteva površina, ugotovljena v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.
(6) Če posamezna vrsta sadja iz priloge 6 tega pravilnika
ni razvidna iz zbirne vloge iz drugega odstavka tega člena ali
če član proizvajalec ali proizvajalec prideluje vrsto sadja, ki ni
določena v prilogi 6 tega pravilnika, se za izračun iz prvega odstavka tega člena namesto povprečnega hektarskega pridelka
posamezne vrste sadja in povprečne odkupne cene posamezne vrste sadja upoštevata povprečen hektarski pridelek za
sadje in povprečna odkupna cena za sadje.
(7) Če posamezna vrsta zelenjave iz priloge 6 tega pravilnika ni razvidna iz zbirne vloge iz drugega odstavka tega člena
ali če član proizvajalec ali proizvajalec prideluje vrsto zelenjave,
ki ni določena v prilogi 6 tega pravilnika, se za izračun iz prvega
odstavka tega člena namesto povprečnega hektarskega pridelka posamezne vrste zelenjave in povprečne odkupne cene
posamezne vrste zelenjave upoštevata povprečen hektarski
pridelek za zelenjavo in povprečna odkupna cena za zelenjavo.
(8) Za posamezne vrste zelišč se za izračun iz prvega odstavka tega člena namesto povprečnega hektarskega pridelka
posamezne vrste zelišča in povprečne odkupne cene posamezne vrste zelišča upoštevata povprečen hektarski pridelek za
zelenjavo in povprečna odkupna cena za zelenjavo.
(9) Za sadje, pridelano v ekstenzivnih nasadih na vrsti
dejanske rabe GERK 1222 ekstenzivni sadovnjak, se za izračun iz prvega odstavka tega člena namesto povprečnega
hektarskega pridelka posamezne vrste sadja in povprečne
odkupne cene posamezne vrste sadja upoštevata povprečen
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hektarski pridelek za ekstenzivne sadovnjake in povprečna
odkupna cena za sadje.
19. člen
(združitev organizacij proizvajalcev)
(1) Organizacije proizvajalcev iz sektorjev iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se lahko združijo v skladu s
prvim odstavkom 15. člena Uredbe 2017/891/EU.
(2) Za združitev organizacij proizvajalcev se v zvezi s
postopkom za priznanje smiselno uporabljajo določbe 5. in
6. člena tega pravilnika.
III. ZDRUŽENJE ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV
20. člen
(sektorji)
(1) Združenje organizacij proizvajalcev se v skladu s
156. členom Uredbe 1308/2013/EU prizna za posamezni sektor
iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v sektorju sadje in
zelenjava združenje organizacij proizvajalcev prizna v skladu
z 19. členom Uredbe 2017/891/EU.
21. člen
(cilji)
Organizacije proizvajalcev ustanovijo združenje organizacij proizvajalcev na lastno pobudo in z namenom doseganja
vsaj enega od ciljev iz točke c) prvega odstavka 152. člena
Uredbe 1308/2013/EU.
22. člen
(priznanje združenj organizacij proizvajalcev)
Za priznanje združenja organizacij proizvajalcev se smiselno uporabljajo določbe 5., 6. in 13. člena tega pravilnika.
23. člen
(pogoji za priznanje)
(1) Združenje organizacij proizvajalcev se v posameznem
sektorju prizna, če se združijo vsaj tri priznane organizacije
proizvajalcev in združenje organizacij proizvajalcev izpolnjuje
naslednje pogoje:
– za sadje in zelenjavo: najmanjša vrednost tržne proizvodnje znaša 2.000.000 eurov;
– za oljčno olje in namizne oljke: najmanjša površina
znaša 30 ha oljčnikov;
– za hmelj: najmanjša površina znaša 500 ha hmeljišč.
(2) Če so vsi člani organizacij proizvajalcev iz prejšnjega
odstavka vključeni v kontrolo ekološke pridelave ali preusmeritev v ekološko pridelavo, se najmanjša vrednost tržne proizvodnje ali najmanjša površina za priznanje združenja organizacij
proizvajalcev iz prejšnjega odstavka prepolovi.
(3) Organizacija proizvajalcev, priznana za posamezni
sektor iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, je lahko
za ta sektor članica le enega združenja organizacij proizvajalcev.
(4) Posamezni član združenja organizacij proizvajalcev
ima lahko največ 49 % vseh glasovalnih pravic in največ 49 %
lastništva organizacije proizvajalcev.
24. člen
(dodatni pogoji za združenje organizacij proizvajalcev
za sektor sadje in zelenjava)
Poleg pogojev iz prejšnjega člena se glede dodatnih
pogojev za združenje organizacij proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava smiselno uporabljajo določbe 10. člena tega
pravilnika.

Št.

19 / 23. 3. 2018 /

Stran

2973

25. člen
(članstvo)
Glede članstva se za združenje organizacij proizvajalcev
smiselno uporabljajo določbe 14. in 15. člena tega pravilnika.
26. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje združenja
organizacij proizvajalcev)
Glede preverjanja izpolnjevanja pogojev za priznanje
združenja organizacij proizvajalcev se smiselno uporabljajo
določbe 11. člena tega pravilnika.
27. člen
(odvzem in začasni odvzem priznanja statusa združenja
organizacij proizvajalcev)
Glede odvzema in začasnega odvzema priznanja statusa
združenja organizacij proizvajalcev se smiselno uporabljajo
določbe 12. člena tega pravilnika.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
(prehodna določba)
(1) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka
18. člena tega pravilnika ministrstvo pri izračunu vrednosti
tržne proizvodnje za namen priznanja pri vlogah za priznanje
organizacije proizvajalcev, vloženih v letu 2018, kot povprečen
hektarski pridelek in povprečno odkupno ceno posamezne vrste sadja in zelenjave upošteva najvišjo vrednost hektarskega
pridelka in povprečne odkupne cene te vrste sadja in zelenjave
v triletnem obdobju od 2015 do 2017, ki ju ministrstvo objavi na
svojih spletnih straneh iz zbirk podatkov iz tretjega in četrtega
odstavka 18. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo sedmega odstavka 17. člena
tega pravilnika se pri vlogah za priznanje organizacije proizvajalcev, vloženih v letu 2018, kot povprečna vrednost tržne
proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca lahko šteje prihodek od prodaje kmetijskih pridelkov, ki jih je organizacija
proizvajalcev navedla v II. ali III. točki vloge za priznanje organizacije proizvajalcev, če jih je pridelal član proizvajalec ali
proizvajalec, jih prodal v referenčnem obdobju in če je prihodek
od pridelave in prodaje teh kmetijskih pridelkov v referenčnem
obdobju razviden iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca
ali proizvajalca. Višina prihodka člana proizvajalca in proizvajalcev, ki jih član proizvajalec združuje, se izkaže na način iz
šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in
zelenjave, oljčnega olja in namiznih oljk ter hmelja (Uradni list
RS, št. 89/14).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-113/2017
Ljubljana, dne 20. marca 2018
EVA 2016-2330-0106
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1: VLOGA ZA PRIZNANJE ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV ALI SPREMEMBO
PRIZNANJA

Vloga za:
priznanje
spremembo priznanja

OP-ID1:

I.

Podatki o vlagatelju

KMG-MID2:
Naziv:
Naslov:
Davčna številka:

Organizacija proizvajalcev deluje kot:

pravna oseba
del pravne osebe

Podatki za stike3
Ime in priimek kontaktne osebe:
Elektronski naslov:
Št. stacionarnega telefona:
Št. mobilnega telefona:

1

Če se vlaga vloga za priznanje organizacije proizvajalcev, se pusti polje OP-ID (identifikacijska številka organizacije proizvajalcev) prazno. Če se
vlaga vloga za spremembo priznanja, se napiše OP-ID, ki jo je organizacija proizvajalcev prejela ob vpisu v evidenco organizacij proizvajalcev,
združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje.
2
Če ste pravna oseba, ki ni zavezanec za vpis v register kmetijskih gospodarstev in nima KMG-MID, se polje pusti prazno.
3
Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov.

Uradni list Republike Slovenije

II.

Št.
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Podatki o sektorju in skupinah sadja oziroma zelenjave

oljčno olje in namizne oljke

hmelj

sveže sadje, zelenjava in zelišča za svežo porabo
sadje in zelenjava
sadje
zelenjava
gobe in gomoljike
zelišča
jagodičevje
koščičarji in kaki
lupinarji
sadje iz ekstenzivnih sadovnjakov
posamezne vrste sadja, zelenjave in zelišč4

sveže sadje, zelenjava in zelišča za predelavo
sadje in zelenjava
sadje
zelenjava
gobe in gomoljike
zelišča
jagodičevje
koščičarji in kaki
lupinarji
sadje iz ekstenzivnih nasadov
posamezne vrste sadja, zelenjave in zelišč3

Kraj in datum:

4
5

Podpis5:

Če se vlaga vloga za določene vrste sadja, zelenjave oziroma zelišč, se v III. točki navede, za katere.
Podpis zakonitega zastopnika pravne osebe.

Stran
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III.
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Posamezne vrste sadja oziroma zelenjave oziroma zelišč

a) Sveže sadje, zelenjava in zelišča za svežo porabo:
Oznaka KN6

Vrsta sadja/ zelenjave/ zelišč

b) Sveže sadje, zelenjava in zelišča za predelavo:
Oznaka KN6

Kraj in datum:

6

Vrsta sadja/ zelenjave/ zelišč

Podpis5:

Osemmestna oznaka kombinirane nomenklature iz skupne carinske tarife.
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IV.

Št.

2977

Kraj in datum:

Cilj

Sektor sadje
in zelenjava8

X

8

Stran

Cilji organizacije proizvajalcev
Sektor oljke
in namizne
oljke / hmelj7

7
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1.

Načrtovanje
pridelave
in
prilagajanje
ponudbe
povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine.

2.

Koncentracija ponudbe in dajanje na trg pridelkov, ki jih
pridelajo člani, vključno z neposrednim trženjem.

3.

Optimizacija proizvodnih stroškov in donosnosti naložb
zaradi uporabe okoljskih standardov ter stabilizacija cen
pridelave.

4.

Raziskovanje in oblikovanje pobud na področju trajnostnih
načinov pridelave, inovativnih praks, gospodarske
konkurenčnosti in tržnih trendov.

5.

Spodbujanje uporabe okolju prijaznih postopkov pridelave.

6.

Spodbujanje uporabe pridelovalnih standardov, izboljšanja
kakovosti pridelka in razvijanje proizvodov z zaščiteno
geografsko označbo ali proizvodov iz nacionalnih shem
kakovosti ter zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči.

7.

Ravnanje s stranskimi proizvodi in odpadki, zlasti za
varovanje kakovosti vode, tal in krajine, ter ohranjanje ali
spodbujanje biotske raznovrstnosti.

8.

Prispevanje k trajnostni rabi naravnih virov in blaženju
podnebnih sprememb.

9.

Oblikovanje pobud na področju promocije in trženja.

10.

Upravljanje vzajemnih skladov za sektor sadja in zelenjave
iz operativnih programov iz 32. člena Uredbe
1308/2013/EU.

11.

Zagotavljanje tehnične pomoči za upravljanje terminskih
trgov in zavarovalnih shem.

Podpis5:

V sektorju oljčno olje in namizne oljke ter sektorju hmelj mora biti določen vsaj eden od ciljev.
V sektorju sadje in zelenjava mora biti določen označeni cilj in vsaj eden od drugih ciljev.

Če je član organizacije proizvajalcev pravna oseba, ki združuje proizvajalce pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, se za vsakega takšnega člana izpolni tudi II. točka.
Če pravna oseba, ki združuje proizvajalce pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, sama ni proizvajalec in nima KMG-MID, se polje pusti prazno (npr. zadruga).
Podpis zakonitega zastopnika pravne osebe.

11

10

9
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Podpis11:

KMG-MID10
Davčna številka

Št.

Člani proizvajalci9
Ime in priimek/ naziv člana

2978 /

Kraj in datum:

Št.

I.

PRILOGA 2: ČLANI ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV

Stran
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Zaporedna številka iz I. točke.
Proizvajalec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev priznana.

Podpis11:

Ime in priimek/ naziv proizvajalca13

Davčna številka

Davčna številka
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13

12

KMG-MID

Naziv člana

Št.

Kraj in datum:

Št.

Proizvajalci, ki so združeni v pravno osebo:

Št.12

KMG-MID10

Proizvajalci, združeni v pravno osebo

Pravna oseba:

II.
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KMG-MID

Podpis11:

GERK-PID16
GERK-a

Domače ime

Površina vrste
sadja, zelenjave ali
zelišča na GERK
ha
a

16

15

Za člane proizvajalce zaporedna številka iz I. točke, za proizvajalce, združene v pravno osebo, zaporedna številka iz II. točke te priloge.
Vpiše se Č, če je zaporedna številka v prvem stolpcu zaporedna številka člana proizvajalca iz I. točke te priloge, in P, če je zaporedna številka v prvem stolpcu zaporedna številka proizvajalca iz II. točke te priloge.
Za vrste dejanske rabe GERK 1100 njiva, 1161 hmeljišče v premeni in 1190 rastlinjak se vpiše podatek iz zbirne vloge, vložene v letu pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev, in za vrste dejanske
rabe GERK 1180 trajne rastline na njivskih površinah in 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, podatek iz registra kmetijskih gospodarstev.

14

Vrsta
sadja/
zelenjave/
zelišča
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Kraj in datum:

14

KMRS
iz IAKS
šifranta

Št.

Č/
P15

Podatki o zeliščih, ki jih je član proizvajalec ali proizvajalec prideloval na vrstah dejanske rabe 1100 njiva, 1161 hmeljišče v
premeni in 1190 rastlinjak ter o jagodah, zelenjavi in zeliščih, ki jih je član proizvajalec ali proizvajalec prideloval na vrstah
dejanske rabe GERK 1180 trajne rastline na njivskih površinah in 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, v letu pred vložitvijo
vloge za priznanje organizacije proizvajalcev

2980 /

Št.

III.

Stran
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Stran

Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov.

Podpis11:
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17

Kraj in datum:

Št.

Št. mobilnega telefona:

Št. stacionarnega telefona:

Elektronski naslov:

Ime in priimek kontaktne osebe:

Podatki za stike17

Davčna številka:

Naslov:

Ime in priimek / naziv:

A. Podatki o članu neproizvajalcu

IV. Člani neproizvajalci za sektor sadje in zelenjava in izjava vlagatelja o članstvu neproizvajalca

Uradni list Republike Slovenije

2981

19

18

Cilj iz IV. točke vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
Dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti iz poslovnega registra subjektov.

Podpis11:

Opis, kako dejavnost člana neproizvajalca prispeva k uresničevanju cilja

19 / 23. 3. 2018

Kraj in datum:

Dejavnost člana
neproizvajalca19

prispeva k

Št.

Cilj organizacije
proizvajalcev18

Ime in priimek / naziv člana neproizvajalca

2982 /

uresničevanju ciljev organizacije proizvajalcev na naslednji način:

Vlagatelj izjavljam, da članstvo člana neproizvajalca

B. Izjava organizacije proizvajalcev o članstvu neproizvajalca

Stran
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PRILOGA 3: IZJAVE ČLANA ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV IN PROIZVAJALCA

I.

Izjave člana organizacije proizvajalcev

KMG-MID20:
Podatki o članu21
Ime in priimek / naziv
Naslov:
Davčna številka:

Podatki za stike22
Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe:
Elektronska pošta:
Št. stacionarnega telefona:
Št. mobilnega telefona:

Izjave člana
Nosilec kmetijskega gospodarstva/zakoniti zastopnik pravne osebe izjavljam, da:
 pridelujem pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, oziroma
združujem proizvajalce, ki pridelujejo pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev
priznana;
 se strinjam z vključitvijo v organizacijo proizvajalcev:
Naziv organizacije proizvajalcev, tj. pravne osebe, ki je vlagatelj vloge za priznanje




se strinjam s statutom organizacije proizvajalcev;
se strinjam s pravili organizacije proizvajalcev v zvezi s poročanjem o proizvodnji, s
proizvodnjo, trženjem in varstvom okolja.

Kraj in datum:

20

Podpis23:

KMG-MID se navede za člane proizvajalce. Za pravne osebe, ki združuje proizvajalce pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana
(npr. zadruga ali gospodarska družba), ki nimajo KMG-MID, se polje pusti prazno.
21
Podatki o članu, ki je proizvajalec pridelka, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana (nosilec kmetijskega gospodarstva), ali o pravni
osebi, ki združuje takšne proizvajalce.
22
Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov.
23
Za pravno osebo podpis zakonitega zastopnika pravne osebe.
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Izjave proizvajalca, ki je združen v pravno osebo, članico organizacije proizvajalcev

KMG-MID:

Podatki o proizvajalcu24
Ime in priimek / naziv
Naslov:
Davčna številka:

Podatki za stike22
Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe:
Elektronska pošta:
Št. stacionarnega telefona:
Št. mobilnega telefona:

Izjave proizvajalca
Nosilec kmetijskega gospodarstva/zakoniti zastopnik pravne osebe izjavljam, da:
 pridelujem pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev priznana;
 se strinjam z vključitvijo
Naziv pravne osebe, v katero se proizvajalec združuje in ki je članica organizacije proizvajalcev

v organizacijo proizvajalcev:
Naziv organizacije proizvajalcev, tj. pravne osebe, ki je vlagatelj vloge za priznanje




se strinjam s statutom organizacije proizvajalcev;
se strinjam s pravili organizacije proizvajalcev v zvezi s poročanjem o proizvodnji, s
proizvodnjo, trženjem in varstvom okolja.

Kraj in datum:

24

Podpis23:

Podatki o proizvajalcu, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev priznana.

Ime in priimek ter
davčna številka

Zaposleni

a) za nedoločen čas
b) za določen čas
c) po pogodbi

a) za nedoločen čas
b) za določen čas
c) po pogodbi

a) za nedoločen čas
b) za določen čas
c) po pogodbi

a) za nedoločen čas
b) za določen čas
c) po pogodbi

a) za nedoločen čas
b) za določen čas
c) po pogodbi

a) za nedoločen čas
b) za določen čas
c) po pogodbi

Vrsta delovnega
razmerja

Št. pogodbe, delovnik in
trajanje pogodbe 25

Delovno mesto

Glavne delovne naloge

Trajanje pogodbe se navede v primeru zaposlitve za določen čas ali zaposlitve po pogodbi.

Podpis 26:
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25

Kraj in datum:

Podatke iz II. do V. točke te priloge sporoči samo organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo.

Št.

Organizacija proizvajalcev za oljčno olje in namizne oljke ter organizacija proizvajalcev za hmelj pripravi dokument, iz katerega izhaja opis dejavnosti, ki jih opravlja za
svoje člane oziroma jih opravlja prek zunanjega izvajanja dejavnosti, ter ga priloži k podatkom o zaposlenih. Opis vključuje podatke o infrastrukturi in opremi, ki jo za to
potrebuje, kako jo zagotavlja (lastništvo, najem, prek članov, s plačilom storitve, zunanje izvajanje), s katerimi institucijami sodeluje pri izvajanju dejavnosti za svoje člane itd.

I.

PRILOGA 4: OPIS STRUKTURE IN DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV

Uradni list Republike Slovenije
Stran

2985

26

Podpis zakonitega zastopnika pravne osebe.

19 / 23. 3. 2018

Kraj in datum:

Kratek opis izvajanja dejavnosti

drug zunanji izvajalec

odvisna družba

združenje organizacij proizvajalcev

Št.

član organizacije proizvajalcev

2986 /

organizacija proizvajalcev

Podpis26:

Zbiranje podatkov o pridelavi in pridelku sadja in zelenjave članov

Način izvajanja dejavnosti:

II.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

sortiranje,

(v lasti/ najem/ lizing)

Lastništvo, če gre za
organizacijo proizvajalcev

19 / 23. 3. 2018 /

Dajanje na trg v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 2017/891/EU med drugim vključuje odločanje o proizvodu, ki se bo prodajal, način prodaje, ter, razen če se prodaja izvede na dražbi, pogajanja o količini
in ceni proizvoda.

27

član/-i organizacije proizvajalcev
združenje OP
odvisna družba
drug zunanji izvajalec
organizacija proizvajalcev
član/-i organizacije proizvajalcev
združenje OP
odvisna družba
drug zunanji izvajalec
organizacija proizvajalcev
član/-i organizacije proizvajalcev
združenje OP
odvisna družba
drug zunanji izvajalec
organizacija proizvajalcev
član/-i organizacije proizvajalcev
združenje OP
odvisna družba
drug zunanji izvajalec
organizacija proizvajalcev
član/-i organizacije proizvajalcev
združenje OP
odvisna družba
drug zunanji izvajalec
organizacija proizvajalcev
član/-i organizacije proizvajalcev
združenje OP
odvisna družba
drug zunanji izvajalec

Vrsta in zmogljivost

(prostor oz. vrsta opreme, zmogljivost)

Št.

Transportna
sredstva

Dajanje na trg 27

(če se izvaja)

Predelava

Skladiščenje/hlajenje

(čiščenje,
pakiranje)

b)
c)
č)
d)
a)
b)
c)
č)
d)
a)
b)
c)
č)
d)
a)
b)
c)
č)
d)
a)
b)
c)
č)
d)
a)
b)
c)
č)
d)

pridelka a) organizacija proizvajalcev

Priprava za trg

Zbiranje
članov

Način izvajanja dejavnosti

Infrastruktura in oprema za zbiranje, pripravo za trg, skladiščenje/hlajenje, morebitno predelavo sadja in zelenjave članov,
prevozna sredstva

Dejavnost

III.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

2987

Podpis26:

2988 /
Št.

19 / 23. 3. 2018

Kraj in datum:

Kratek opis izvajanja posamezne dejavnosti

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uprava, vodenje poslovnih knjig in računovodstvo

Podpis26:

Lastništvo

(v lasti/ najem/lising)

19 / 23. 3. 2018 /

Kraj in datum:

Površina/število

Št.

Kratek opis izvajanja dejavnosti:

Prostor in oprema

Prostor in oprema za izvajanje dejavnosti, če dejavnost izvaja organizacija proizvajalcev

drug zunanji izvajalec

odvisna družba

združenje organizacij proizvajalcev

član organizacije proizvajalcev

organizacija proizvajalcev

Način izvajanja dejavnosti

IV.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

2989

Lastništvo

(v lasti/ najem/ lising)

Št.

19 / 23. 3. 2018

Podpis26:

(prostor oziroma vrsta opreme, zmogljivost)

Vrsta objekta/ prevoznega sredstva/ opreme

Drugi prostori in oprema organizacije proizvajalcev

2990 /

Kraj in datum:

V.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Naziv

Seznam odvisnih družb organizacije proizvajalcev

19 / 23. 3. 2018 /

Podpis26:

Davčna številka

Št.

Kraj in datum:

Kratek opis kako posamezna odvisna družba prispeva k ciljem organizacije proizvajalcev:

VI.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

2991

Stran

2992 /

Št.

19 / 23. 3. 2018
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PRILOGA 5: IZJAVE VLAGATELJA

I.

Izjava o dobavi sadja in zelenjave v predelavo:
Zakoniti zastopnik pravne osebe, ki vlagam vlogo za priznanje organizacije proizvajalcev,

Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe

izjavljam, da pravna oseba:
celotno količino sadja in zelenjave
del količine sadja in zelenjave
dobavlja v predelavo na podlagi predhodno sklenjenih pisnih pogodb o dobavi sadja
oziroma zelenjave ter v skladu s 4. in 5. členom Uredbe 543/2011/EU naslednjim
predelovalnim obratom:
Naziv predelovalnega obrata

Naziv predelovalnega obrata

Naziv predelovalnega obrata

Naziv predelovalnega obrata

Naziv predelovalnega obrata

Naziv predelovalnega obrata

Kraj in datum:

Podpis:

Izjava o povprečni vrednosti tržne proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca

Ime in priimek/ naziv člana

Povprečna vrednost tržne
proizvodnje (EUR)

Povprečna tržna vrednost jagod, zelenjave in zelišč, ki jih člani proizvajalci in proizvajalci pridelujejo na vrstah dejanske rabe GERK 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh oziroma povprečna vrednost tržne
proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca, če je določena v skladu s sedmim odstavkom 17. člena tega pravilnika.
29
Zaporedna številka člana proizvajalca iz I. točke priloge 2 tega pravilnika.
30
Če pravna oseba, ki združuje proizvajalce pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, sama ni proizvajalec in nima KMG-MID, se polje pusti prazno (npr. zadruga).

KMG-MID30

Št.

28

Št.29

 povprečna vrednost tržne proizvodnje gob in gomoljik članov proizvajalcev oziroma
 povprečna tržna vrednost sadja, zelenjave oziroma zelišč28
kot je navedeno v spodnji razpredelnici.

Izjavljam, da znaša

Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe

Zakoniti zastopnik pravne osebe, ki vlagam vlogo za priznanje organizacije proizvajalcev,

1. Za člane proizvajalce

II.

Uradni list Republike Slovenije

19 / 23. 3. 2018 /
Stran

2993

Izjavljam, da:

 je povprečna vrednost tržne proizvodnje iz zgornje razpredelnice določena kot prihodek od prodaje gob in gomoljik, ki jih je pridelal član
proizvajalec ali proizvajalec in prodal v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev oziroma kot prihodek od prodaje
sadja, zelenjave oziroma zelišč iz II. in III. točke priloge 1 tega pravilnika, ki jih je pridelal član proizvajalec ali proizvajalec in prodal v letu pred
letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev;
 je prihodek od pridelave ter prodaje gob in gomoljik oziroma sadja, zelenjave oziroma zelišč iz II. in III. točke priloge 1 tega pravilnika razviden
iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca in proizvajalca, kar dokazujem z dokazili iz 3. točke te priloge.

Št.

Podpis:

2994 /

Kraj in datum:

Stran

19 / 23. 3. 2018
Uradni list Republike Slovenije

KMG-MID29

Ime in priimek/ naziv proizvajalca34

Povprečna vrednost tržne
proizvodnje (EUR)

32

Povprečna tržna vrednost jagod, zelenjave in zelišč, ki jih člani proizvajalci in proizvajalci pridelujejo na vrstah dejanske rabe GERK 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh oziroma povprečna vrednost tržne
proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca, če je določena v skladu s sedmim odstavkom 17. člena tega pravilnika.
Zaporedna številka člana proizvajalca iz I. točke priloge 2 tega pravilnika in 1. točke te priloge.
33
Zaporedna številka proizvajalca iz II. točke priloge 2 tega pravilnika.
34
Proizvajalec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev priznana.

KMG-MID

Naziv člana

Št.

31

Št.33

Proizvajalci, ki so združeni v pravno osebo:

Št.32

Pravna oseba, članica proizvajalka, ki združuje proizvajalce:

 povprečna vrednost tržne proizvodnje gob in gomoljik proizvajalcev, ki jih združuje pravna oseba, ki je članica proizvajalka iz 1. točke te
priloge oziroma
 povprečna tržna vrednost sadja, zelenjave oziroma zelišč31 proizvajalcev, ki jih združuje pravna oseba, ki je članica iz 1. točke te priloge
kot je navedeno v spodnji razpredelnici.

Izjavljam, da znaša:

Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe

Zakoniti zastopnik pravne osebe, ki vlagam vlogo za priznanje organizacije proizvajalcev,

2. Za proizvajalce, združene v pravno osebo

Uradni list Republike Slovenije

19 / 23. 3. 2018 /
Stran

2995

Izjavljam, da:

 je povprečna vrednost tržne proizvodnje iz zgornje razpredelnice določena kot prihodek od prodaje gob in gomoljik, ki jih je pridelal
proizvajalec in prodal v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev oziroma kot prihodek od prodaje sadja,
zelenjave oziroma zelišč iz II. in III. točke priloge 1 tega pravilnika, ki jih je pridelal proizvajalec in prodal v letu pred letom vložitve vloge za
priznanje organizacije proizvajalcev;
 je prihodek od pridelave ter prodaje gob in gomoljik oziroma sadja, zelenjave oziroma zelišč iz II. in III. točke priloge 1 tega pravilnika razviden
iz knjigovodskih evidenc proizvajalca, kar dokazujem z dokazili iz 3. točke te priloge.

Št.

19 / 23. 3. 2018

Podpis:

2996 /

Kraj in datum:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Vlagatelj vloge za priznanje organizacije proizvajalcev mora vlogi za priznanje priložiti s strani odgovorne osebe člana proizvajalca,
proizvajalca in vlagatelja podpisani in žigosani izpis iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca ali proizvajalca, iz katerega je razvidno,
da se prihodki od prodaje gob in gomoljik oziroma sadja, zelenjave oziroma zelišč nanašajo na s strani člana proizvajalca ali proizvajalca
pridelane gobe oziroma sadje, zelenjavo oziroma zelišča, ki jih je član proizvajalec ali proizvajalec prodal v letu pred letom vložitve vloge za
priznanje organizacije proizvajalcev.

3. Dokazila o povprečni vrednosti tržne proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca, ki je določena kot prihodek od prodaje

Uradni list Republike Slovenije
Št.

19 / 23. 3. 2018 /
Stran

2997

Stran

2998 /

Št.

19 / 23. 3. 2018
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PRILOGA 6: VRSTE SADJA IN ZELENJAVE

Vrsta sadja in zelenjave

ZELENJAVA
FIŽOL
OHROVT (brstični, glavnati in listnati)
RDEČA PESA
ČEBULA
ČESEN
POR
ZELJE
KITAJSKO ZELJE
CVETAČA OZIROMA BROKOLI
KORENJE
PARADIŽNIK
PAPRIKA
SOLATA
ENDIVIJA
KUMARE
VRTNA BUČA OZIROMA BUČKE
MOTOVILEC
RADIČ
ŠPARGLJI

SADJE
JABOLKA
HRUŠKE
SLIVE / ČEŠPLJE
ČEŠNJE IN VIŠNJE
BRESKVE IN NEKTARINE
JAGODE
MARELICA

Vrsta sadja in zelenjave glede na
šifrant
vrst
oziroma
skupin
kmetijskih rastlin za zbirno vlogo
(KMRS)
KMRS: 402, 409, 733, 043, 042, 040,
041, 046, 108, 734, 047, 048, 703,
044, 045
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 402)
(KMRS: 046)
(KMRS: 047)
(KMRS: 703)
KMRS: 652, 681, 657, 648, 646,
679, 625, 656, 660, 675, 619, 659,
672, 612, 611, 651, 627, 643, 642,
644, 613, 632, 671, 653, 674, 633,
699, 658, 661, 614, 622, 616, 631,
673, 649, 655, 654, 662, 678, 677,
647, 680, 626, 618, 682
(KMRS: 611)
(KMRS: 612)
(KMRS: 623)
(KMRS: 625 in 626)
(KMRS: 621 in 622)
(KMRS: 651)
(KMRS: 624)

621,
615,
676,
624,
698,
623,

Uradni list Republike Slovenije
862.

Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene
sposobnosti operativnih gasilcev

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena Zakona o gasilstvu
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
ministrica za zdravje v soglasju z ministrico za obrambo

PRAVILNIK
o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti
operativnih gasilcev
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje zdravstvene
sposobnosti operativnih gasilcev in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
2. člen

Št.

19 / 23. 3. 2018 /

2999

8. preiskavo sluha s šepetom in po potrebi ADG,
9. psihološki pregled.
(3) Zdravstveni pregled opravi operativni gasilec vsako
tretje leto.
(4) Izvajalec medicine dela, prometa in športa po predhodni pisni privolitvi operativnega gasilca od izbranega osebnega
zdravnika operativnega gasilca pridobi zdravstveno dokumentacijo operativnega gasilca. Po opravljenem zdravstvenem pregledu izvajalec medicine dela, prometa in športa izda zdravniško spričevalo, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(obseg zdravstvenega pregleda)
Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena se:
– psihološki pregled opravi le ob prvem pregledu in ob
indikaciji,
– cikloergometrija opravi ob prvem pregledu, ob prvem
pregledu po 45. letu starosti ter nato vsakih pet let in ob indikaciji.

(ugotavljanje zdravstvene sposobnosti)

7. člen

Ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in
fizične osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti družinske medicine, pediatrije ali medicine dela, prometa in športa.

(izvidi že opravljenih preiskav)

3. člen

Stran

Pri zdravstvenem pregledu se upoštevajo rezultati predloženih izvidov preiskav, ki jih je operativni gasilec opravil
v zadnjih treh mesecih pred zdravstvenim pregledom po tem
pravilniku.

(zdravniško spričevalo)

8. člen

Zdravstvena sposobnost operativnega gasilca se dokazuje z zdravniškim spričevalom, ki ga izda izbrani osebni zdravnik
operativnega gasilca ali specialist medicine dela, prometa in
športa in je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

(operativni gasilci, ki poklicno opravljajo operativne naloge
gasilstva)

4. člen
(izjava operativnega gasilca)
(1) Operativni gasilci pred izdajo zdravniškega spričevala
iz prejšnjega člena izpolnijo Izjavo o zdravstvenem stanju operativnega gasilca, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika,
in jo predložijo izbranemu osebnemu zdravniku ali specialistu
medicine dela, prometa in športa.
(2) Zdravnik iz prejšnjega odstavka hrani kopijo izdanega
zdravniškega spričevala iz Priloge 1 tega pravilnika in kopijo
izpolnjene izjave iz Priloge 2 tega pravilnika v zdravstveni dokumentaciji operativnega gasilca.
5. člen
(zdravstveni pregled)
(1) Zdravstvene preglede za ugotavljanje zdravstvene
sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša
opravila, za katera je potrebna specialnost nosilec izolirnega
dihalnega aparata (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni pregled),
opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Zdravstveni pregled obsega:
1. anamnezo,
2. klinični pregled,
3. spirometrijo,
4. laboratorijske preiskave krvi (hemogram, krvni sladkor
in ob indikaciji jetrni testi) in urina,
5. elektrokardiografijo,
6. cikloergometrijo,
7. oceno vidnih funkcij (visus, forija, fuzija, barvni, globinski in nočni vid),

Zdravstveni pregledi za operativne gasilce, ki poklicno
opravljajo operativne naloge gasilstva, se opravijo v skladu z
določbami tega pravilnika in določbami predpisa, ki ureja preventivne zdravstvene preglede delavcev.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
(pridobitev zdravniškega spričevala)
Operativni gasilci, ki že imajo najmanj čin »gasilec«, morajo zdravniško spričevalo iz 3. člena tega pravilnika pridobiti v
treh letih od uveljavitve tega pravilnika.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
(Uradni list RS, št. 65/07, 80/08, 9/11 in 69/15).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-12/2018
Ljubljana, dne 12. marca 2018
EVA 2018-2711-0003
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Stran

3000 /

Št.

19 / 23. 3. 2018
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Priloga 1

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
gasilca
OSNOVNI PODATKI GASILCA
________________________________________________________________________________
(Ime in priimek gasilca)

rojen (dan/mesec/leto) ________ _/___ /_______, stanujoč: ____________________________
________________________________________________________________________________
(domači naslov gasilca)

MNENJE
Izbrani osebni zdravnik gasilca: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ime in priimek izbranega osebnega zdravnika, zdravstvena organizacija, v kateri je zaposlen)

na podlagi pregleda zdravstvene dokumentacije in izpolnjene IZJAVE operativnega gasilca z
dne ______/______/_________ ugotavljam, da gasilec (označite ustrezno alinejo):
– JE SPOSOBEN za operativnega gasilca
– NI SPOSOBEN za operativnega gasilca
– JE POGOJNO SPOSOBEN za operativnega gasilca

DRUGI POMEMBNI PODATKI:
Krvna skupina gasilca: ______________
Cepljenje proti tetanusu (cepilni status; obkrožite oziroma dopolnite ustrezno alinejo):
– gasilec je bil popolno cepljen (s tremi odmerki cepiva)
– gasilec je prejel zadnji poživitveni odmerek leta____________________
– cepilni status ni znan

Kraj in datum (dan/mesec/leto) izdaje zdravniškega spričevala ____________; _____/____/_______
Žig in podpis zdravnika:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 23. 3. 2018 /

Stran

3001

Priloga 2

Prostovoljno gasilsko društvo _____________________________________________________
IZJAVA
o zdravstvenem stanju operativnega gasilca
Ime in priimek: ___________________________________________________________________
Datum rojstva (dan/mesec/leto)

__/ /_______

Spol:
moški
ženska
Domači naslov:
__________________________________________________________________
Delo, ki ga opravljate oziroma poklic: __________________________________________________
Krvna skupina: ______________
Cepljenje proti tetanusu (DA/NE;

če

ste

označili

DA,

zapišite,

kdaj

ste

bili

cepljeni)

________________________________________________________________________

Ali imate oziroma ste kadarkoli imeli (po
potrebi pri izpolnjevanju pomaga zdravstveno
osebje)
1.
težave z očmi / vidom
2.
visok krvni tlak
3.
bolezni srca / žilja ali operacije na srcu
4.
krčne žile
5.
astmo/bronhitis
6.
bolezni krvi
7.
sladkorno bolezen
8.
bolezni prebavil, jeter
9.
bolezni kože
10. bolezni živčnega sistema
11. alergije (tudi alergije na zdravila)
12. infekcijske/ nalezljive bolezni
13. kilo (dimeljsko, popkovno, …)
14. zlome / izpahe / poškodbe
15. operacije
16. epilepsijo ali druge podobne napade
17. omotico / omedlevico / izgubo zavesti
18. duševne motnje
19. motnje ravnotežja
20. bolezni ušes (sluh, tinnitus) / nosu / grla
21. motnje gibanja, težave z gibali
(hrbtenico, sklepi)
22. imate kakršnekoli druge zdravstvene
težave

NE

DA

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

Če ste označili DA, na kratko opišite,
za kakšno težavo gre oziroma je šlo

Stran
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Dodatna vprašanja
1.
2.
3.
4.
5

Ali kadite?
Ali pijete alkohol, uporabljate prepovedane
droge?
Ali redno jemljete kakršnakoli zdravila, ki vam jih
je predpisal zdravnik?
Ali ste redno športno aktivni?
Ali imate opravljen preventivni zdravstveni
pregled delavca (pregled na katerega vas napoti
delodajalec)?

Uradni list Republike Slovenije

NE

DA

□
□

□
□

□

□

□
□

□
□

Če ste pod 3. točko označili DA,
Napišite, katera zdravila jemljete

Spodaj podpisani izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel, resnični in popolni. Zavedam se tudi, da
moram v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja, ki bi lahko vplivalo na izvajanje mojih nalog, o tem
takoj obvestiti poveljnika in se glede nadaljnje zmožnosti po potrebi posvetovati z zdravnikom.
Podpis gasilca: ____________________________ ___________________________________________
Datum (dan/mesec/leto) _____/____/ __________ _____
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Priloga 3

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
operativnega gasilca – nosilca izolirnega dihalnega aparata
OSNOVNI PODATKI OPERATIVNEGA GASILCA
________________________________________________________________________________
(Ime in priimek operativnega gasilca)

rojen (dan/mesec/leto) ____/____/________ , stanujoč: ____________________________________
________________________________________________________________________________
(domači naslov operativnega gasilca)

dovoljujem vpogled v zdravstveno dokumentacijo, ki jo vodi moj izbrani osebni zdravnik:
________________________________________________________________________________
(Ime in priimek izbranega osebnega zdravnika in zdravstvena organizacija, v kateri je zaposlen)

Prejšnji pregled operativnega gasilca sem opravil dne: (dan/mesec/leto) ______/______/_________
Podpis operativnega gasilca: _______________________________________________________
MNENJE SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA
Na podlagi zdravstvenega pregleda operativnega gasilca in pregleda njegove zdravstvene
dokumentacije, ki jo vodi izbrani osebni zdravnik, ugotavljam, da zgoraj omenjeni operativni
gasilec:
– JE SPOSOBEN za operativnega gasilca – nosilca izolirnega dihalnega aparata
– NI SPOSOBEN za operativnega gasilca – nosilca izolirnega dihalnega aparata
Naslednji zdravstveni pregled mora operativni gasilec – nosilec izolirnega dihalnega aparata
opraviti najpozneje do (dan/mesec/leto): _____/____/_______
DRUGI POMEMBNI PODATKI
Krvna skupina gasilca: ______________
Cepljenje proti tetanusu (cepilni status; obkrožite oziroma dopolnite ustrezno alinejo):
– gasilec je bil popolno cepljen (s tremi odmerki cepiva)
– gasilec je prejel zadnji poživitveni odmerek leta____________________
– cepilni status ni znan

Kraj in datum (dan/mesec/leto) izdaje zdravniškega spričevala ____________; _____/____/_______
Žig in podpis specialista medicine, dela prometa in športa ter zdravstvena organizacija, v kateri
je zaposlen:

Stran
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju
sistematičnega spremljanja zdravstvenega
stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni
živali ter cepljenj živali v letu 2018

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

ODREDBO
o spremembi Odredbe o izvajanju
sistematičnega spremljanja zdravstvenega
stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni
živali ter cepljenj živali v letu 2018
1. člen
V Odredbi o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali
ter cepljenj živali v letu 2018 (Uradni list RS, št. 73/17) se v
prvem odstavku 20. člena beseda »žolča« nadomesti z besedo
»krvi«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-90/2018
Ljubljana, dne 19. marca 2018
EVA 2018-2330-0053
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

864.

Obvestilo o hitri uveljavitvi revidirane splošne
monografije S fermentacijo pridobljeni
farmacevtski izdelki (1468) v Evropski
farmakopeji

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

OBVESTILO
o hitri uveljavitvi revidirane splošne monografije
S fermentacijo pridobljeni farmacevtski izdelki
(1468) v Evropski farmakopeji
I
V skladu z »Resolucijo AP-CPH (18) 1«, ki jo je sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in
farmacevtsko skrb (CD-P-PH) (Delni sporazum), 2. februarja 2018 na predlog Komisije za Evropsko farmakopejo v
Strasbourgu z dne 12. januarja 2018, začne 1. aprila 2018
v Republiki Sloveniji veljati revidirana splošna monografija
»S fermentacijo pridobljeni farmacevtski izdelki (1468)« v
Evropski farmakopeji.

nije.

II
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 0070-39/2018
Ljubljana, dne 5. marca 2018
EVA 2018-2711-0023
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
dr. Andreja Čufar l.r.
Direktorica
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827.
861.
862.
863.

828.
829.
830.

864.

831.
832.

VLADA

Uredba o sevalnih dejavnostih
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine
V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice
Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o žičniških napravah
Uredba o spremembi Uredbe 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
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2849
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2888
2889

839.
2890
840.
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2897
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2999
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843.

844.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice
Občinskega sveta Mestne občine Koper in prehodu mandata na naslednjega kandidata
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper v
plačni razred
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v plačni razred
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne
plače
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne
plače
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne
plače
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne
plače
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne
plače
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne
plače
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne
plače
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred
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2905
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855.

2906

856.

2926
2927

2928
2928
2929
2930

2930

2931
2935

IG

846.

848.

2917

IDRIJA

Zaključni račun proračuna Občine Idrija
za leto 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem
razmerju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Idrija
Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig

2903

2907

GROSUPLJE

Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v
Občini Grosuplje
Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Grosuplje
Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje
Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje

845.

847.

DOLENJSKE TOPLICE

Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Dolenjske
Toplice za leto 2018

842.

2967

OBČINE
833.

841.

2901

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o vsebini in obliki diplom na Visoki šoli
Ravne na Koroškem
Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki
se izvajajo na področju socialnega varstva

837.
838.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in
drugih prejemkov od 1. aprila 2018
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov
za posebne primere zavarovanja
Obvestilo o ukinitvi splošnih poglavij Tališče – instrumentalna metoda (2.2.60) in Preskus na nevrovirulenco peroralnega cepiva proti otroški paralizi
(2.6.19) ter monografij cepivo proti koleri (0154),
liofilizirano cepivo proti koleri (0155) in liofilizirano
cepivo proti tifusu (0157) iz Evropske farmakopeje
Obvestilo o hitri uveljavitvi revidirane splošne monografije S fermentacijo pridobljeni farmacevtski
izdelki (1468) v Evropski farmakopeji

836.

2888

MINISTRSTVA

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi,
omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih
komunikacijskih omrežjih
Pravilnik o načinu uveljavljanja pravic in ugodnosti
za izvajanje prvega odstavka 2. člena Zakona o
spremembi Zakona o visokem šolstvu
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju cen
zdravil za uporabo v humani medicini
Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in
združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje
in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj
Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti
operativnih gasilcev
Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali,
programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj
živali v letu 2018

835.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Dolenjske Toplice
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine
Dolenjske Toplice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Dolenjske Toplice
Sklep o ukinitvi javnega dobra

2951

KOPER

2954
2954
2955
2955
2956
2956
2957
2958
2958
2959
2960
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MIRNA PEČ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2018 – 1. rebalans 2018

2960

NOVA GORICA

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin na območju
Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in
Pristava

2962

PIVKA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje EUP DR 05 in DR
01/1 – del (kamp Drskovče)

2962

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov
Občine Šmarješke Toplice

2964

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 19/18
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
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Objave po Zakonu o medijih
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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