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Zakon o izgradnji, upravljanju
in gospodarjenju z drugim tirom železniške
proge Divača–Koper (ZIUGDT)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o izgradnji, upravljanju
in gospodarjenju z drugim tirom železniške
proge Divača–Koper (ZIUGDT)
Razglašam Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
8. maja 2017.
Št. 003-02-4/2017-2
Ljubljana, dne 20. julija 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU
IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM
ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA–KOPER (ZIUGDT)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa pogoje in način izvedbe investicije v
izgradnjo drugega tira železniške povezave na odseku Divača–
Koper (v nadaljnjem besedilu: drugi tir), upravljanje in gospodarjenjem z drugim tirom kot javno železniško infrastrukturo,
družbo za razvoj projekta drugega tira, pribitek na cestnino
na nekaterih odsekih cestninskih cest in takso na pretovor v
koprskem tovornem pristanišču.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– »drugi tir« je vsa javna železniška infrastruktura, zgrajena
na podlagi gradbenega dovoljenja št. 35105/118/2011/162 1093-

Leto XXVIII

05 z dne 31. 3. 2016, vključno z vsemi morebitnimi kasnejšimi
obnovitvami, posodobitvami ali dograditvami na isti trasi;
– »družba« je družba 2TDK, družba za razvoj projekta, d.o.o., ki jo je ustanovila Vlada Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: vlada) s sklepom št. 01406-4/2016/15 z
dne 31. 3. 2016, kot se preoblikuje skladno s tem zakonom;
– »finančni inženiring« predstavlja izdajanje oziroma sklepanje pravnih aktov in opravljanje materialnih dejanj, ki so po
tem zakonu ali drugih predpisih naloga družbe oziroma jih družba lahko izvede, in ki so potrebni za nemoteno zagotavljanje
finančnih sredstev za projekt drugi tir, vodenje in upravljanje teh
sredstev, odplačevanje posojil in upravljanje z njimi ter skrb za
pravočasno poravnavanje ostalih obveznosti družbe v zvezi z
drugim tirom;
– »obratovanje« je vzpostavitev in zagotavljanje dejanskih
in pravnih pogojev, da je drugi tir v celoti na razpolago za izvedbo prevozov v okviru najmanj minimalnega paketa storitev
dostopa iz tretjega odstavka 15.d člena Zakona o železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZelP);
– »projekt drugi tir« so vsi akti in dejanja, ki jih mora izvesti
družba, da zagotovi izvedbo investicije v drugi tir in gospodarjenje z njim v času koncesijske pogodbe;
– »upravljavec drugega tira« je družba, ki je z 11.c členom
ZZelP določena za upravljavca javne železniške infrastrukture
v Republiki Sloveniji.
3. člen
(razmerje z drugimi predpisi in uporaba zakonov)
Za vprašanja, ki jih ta zakon ne ureja, se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja železniški promet, zakona, ki ureja varnost železniškega
prometa, zakona, ki ureja cestninjenje, zakona, ki ureja davčni
postopek in zakona, ki ureja pristanišča.
II. DRUŽBA
a. Statusna vprašanja
4. člen
(namen družbe)
(1) Družba zagotovi izgradnjo in gospodarjenje z drugim
tirom, in sicer v času trajanja koncesijske pogodbe iz tega zakona. Če tako določa zakon, izvaja družba tudi druge naloge,
povezane z drugim tirom.
(2) Družba sme opravljati druge gospodarske dejavnosti
le v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo omejitve iz prvega
odstavka 8. člena tega zakona.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja družba
v splošnem interesu.
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(4) Družba ne sme ustanoviti druge gospodarske družbe,
pridobiti njenega poslovnega deleža ali delnice, ali ustanoviti
druge pravne osebe.
5. člen
(družbeniki)
(1) Ustanovitelj in edini družbenik družbe je Republika
Slovenija.
(2) Pod pogoji, ki jih določa meddržavni sporazum, ki
ga ratificira Državni zbor Republike Slovenije, lahko pridobi
poslovni delež v družbi druga država ali druge države članice
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: tuji družbenik), vendar
njihov delež v osnovnem kapitalu skupaj ne sme doseči ali
preseči posamičnega deleža Republike Slovenije.
6. člen
(upravljanje z deležem Republike Slovenije v družbi)
(1) Ne glede na zakon, ki ureja Slovenski državni holding,
upravlja z deležem Republike Slovenije in uresničuje pravice
Republike Slovenije kot družbenika v družbi vlada.
(2) Za spremljanje kapitalske naložbe je pristojno ministrstvo, pristojno za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
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8. člen
(zagotavljanje pogojev za neposredno oddajo
koncesijske pogodbe)
(1) Družba mora ves čas trajanja koncesijske pogodbe
zagotavljati, da najmanj 80 odstotkov njenega skupnega povprečnega prometa v treh zaporednih letih izhaja iz dejavnosti
za izpolnitev nalog iz tega zakona ali drugih nalog, ki jih je
dal družbi kateri od družbenikov, ali oseba, ki jo ta družbenik
obvladuje.
(2) V družbi ne sme biti poslovnih deležev v lasti fizičnih
oseb ali pravnih oseb zasebnega prava.
(3) Družba ali družbeniki ne smejo skleniti pravnega posla, ki bi omogočal fizičnim osebam ali pravnim osebam, da pridobijo poslovni delež v družbi (posojilne pogodbe z možnostjo
konverzije terjatve v poslovni delež, pogodbe o opciji za nakup
poslovnega deleža, in podobno).
(4) V ustanovnem aktu oziroma družbeni pogodbi mora
biti zagotovljeno, da družbenik oziroma družbeniki odločilno
vplivajo na pomembne odločitve družbe.
(5) Družba je naročnik po predpisih o javnem naročanju.
b. Naloge družbe
9. člen

7. člen

(skupna določba)

(posebne določbe o organih družbe)

(1) Družba v zvezi z drugim tirom opravlja naslednje
naloge:
– pripravljalna dela projekta drugi tir,
– finančni inženiring projekta drugi tir,
– organizacija in izvedba vseh potrebnih gradenj,
– gospodarjenje z drugim tirom.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja družba v svojem imenu in za svoj račun.

(1) Družba ima naslednje organe:
– upravo;
– nadzorni svet;
– skupščino.
(2) Za organe družbe se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja gospodarske družbe, kolikor ta zakon ali ratificiran meddržavni sporazum iz drugega odstavka 5. člena tega zakona
ne določata drugače.
(3) Za upravo družbe se poleg določb, po zakonu, ki ureja
integriteto in preprečevanje korupcije, smiselno uporabljajo tudi
določbe glede nezdružljivosti opravljanja funkcije, prepovedi
članstva in dejavnosti, prepovedi in omejitev sprejemanja daril
in omejitev poslovanja, ki veljajo za poklicne funkcionarje, prijava premoženjskega stanja in določbe o lobiranju.
(4) Naloge in pristojnosti skupščine družbe uresničuje
vlada.
(5) Za člana uprave ali nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki poleg pogojev, ki jih določa zakon,
ki ureja gospodarske družbe, izpolnjuje še naslednje pogoje
in merila:
– odlikuje ga osebna integriteta in poslovna etičnost;
– njegove izkušnje potrjujeta poslovna uspešnost in ugled;
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje, ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje;
– ima najmanj deset let ustreznih delovnih izkušenj iz vodenja ali upravljanja gospodarskih družb in dosega pri svojem
delu dobre primerljive rezultate;
– ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto
in preprečevanje korupcije, po tem ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu, organu upravljanja ali
organu poslovodenja gospodarske družbe, in take funkcije ni
opravljal v preteklih šestih mesecih;
– ne sme biti v poslovnem razmerju z družbo.
(6) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo za tiste
člane nadzornega sveta, ki predstavljajo Republiko Slovenijo
kot družbenika, tudi po vstopu drugega družbenika ali drugih
družbenikov v družbo skladno z drugim odstavkom 5. člena
tega zakona.
(7) Za imenovanje članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družb.

10. člen
(pripravljalna dela)
(1) Pripravljalna dela projekta drugi tir obsegajo:
– pripravo projektne dokumentacije za izvedbo del;
– izvedbo arheoloških izkopavanj;
– izvedbo geološko-tehničnih in hidrogeoloških raziskav;
– izgradnjo deviacije obstoječe proge v Divači;
– izgradnjo dostopnih cest;
– izgradnjo predvkopa v Divači in Črnem kalu;
– izgradnjo objektov za prečkanje reke Glinščice;
– prestavitve komunalnih vodov.
(2) Posamezna pripravljalna dela lahko izvede družba še
pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.
11. člen
(finančni inženiring)
(1) Finančni inženiring projekta drugi tir obsega zlasti:
– pripravo investicijskega programa ter druge investicijske
dokumentacije;
– pripravo letnih in drugih finančnih načrtov za izvedbo
investicije v drugi tir;
– izvedbo vseh aktov in dejanj za prenos pravic in dolžnosti v zvezi z nepovratnimi evropskimi sredstvi z Republike
Slovenije na družbo, in za pridobitev evropskih sredstev, ki jih
lahko pridobi družba kot investitor;
– zagotavljanje sredstev za izvedbo vseh potrebnih gradbenih in drugih del za izvedbo investicije, nakup in vgradnjo vse
potrebne opreme in vsa druga dela, potrebna za dokončanje
in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za začetek obratovanja
drugega tira;
– pridobitev posojil in drugih oblik zagotavljanja dolžniškega kapitala, vključno s sklenitvijo poslov za njihovo zavarovanje;
– redno odplačevanje posojil in drugih obveznosti v zvezi
z dolžniškim kapitalom;
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– druge naloge, potrebne za zagotavljanje sredstev za
izvedbo investicije v drugi tir.
(2) Investicijski program ter letne in druge finančne
načrte za izvedbo investicije v drugi tir sprejme skupščina
družbe.

c. Poslovanje družbe in financiranje izvedbe
njenih nalog

12. člen

(1) Družba financira izvajanje vse svoje dejavnosti,
vključno z nalogami iz 10. do 13. člena tega zakona, iz naslednjih prihodkov:
– povečanje uporabnine iz drugega in tretjega odstavka
16. člena tega zakona;
– plačilo za dosegljivost storitev prevoza po drugem tiru
(v nadaljnjem besedilu: plačilo za dosegljivost) iz 17. člena
tega zakona;
– prihodki iz gospodarjenja z drugim tirom po 13. členu
tega zakona.
(2) Družba mora voditi računovodske evidence sredstev
in virov sredstev ter prihodkov in stroškov poslovanja za
izvajanje nalog iz 10. do 13. člena tega zakona ločeno od
računovodskih evidenc drugega svojega poslovanja.
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, mora družba revidirati svoje letne računovodske izkaze.
(4) Za sklenitev pogodbe o najemu posojila, katerega
glavnica presega 500.000 eurov, ali sklenitev drugega pravnega posla oziroma izvedbo pravnega akta z enakim učinkom,
mora družba pred sklenitvijo pogodbe pridobiti soglasje skupščine za vsak primer posebej.

(organizacija in izvedba gradenj)
(1) Družba je v svojem imenu in za svoj račun investitor
vseh gradbenih in drugih del za izvedbo investicije v drugi tir.
(2) Družba v tem okviru, brez poseganja v naloge upravljavca drugega tira, zlasti:
– pridobiva pravico graditi na zemljiščih, potrebnih za
gradnjo drugega tira;
– skrbi za oddajo gradbenih in drugih del za gradnjo
drugega tira;
– sklepa pogodbe z izvajalci za izvedbo gradbenih in
drugih del za gradnjo drugega tira;
– skrbi za izvedbo gradbenega nadzora nad izvedbo
gradbenih in drugih del za gradnjo drugega tira;
– skrbi za uresničevanje pravic in obveznosti po pogodbah z izvajalci gradbenih in drugih del za gradnjo drugega
tira;
– izvaja vse akte in dejanja za prevzem objektov in
naprav po dokončanju del, skupaj z uveljavljanjem pravic v
zvezi z jamstvi in odpravo napak;
– skrbi za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in drugih
aktov za začetek obratovanja drugega tira;
– sklepa vse druge akte in izvaja druga dejanja, potrebna za začetek in dokončanje investicije v drugi tir in za
začetek njegovega obratovanja.
(3) Posamezne storitve za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na investicijo v drugi tir, lahko
družba s pogodbo prenese na gospodarsko družbo iz 13.a
člena ZZelP kot notranjemu izvajalcu, če so za to izpolnjeni
pogoji po predpisih o javnem naročanju.
13. člen
(gospodarjenje z drugim tirom)
(1) Družba izvaja gospodarjenje z javno železniško
infrastrukturo, ki sestavlja drugi tir.
(2) Gospodarjenje z drugim tirom obsega:
– organiziranje obnov drugega tira in oddajanje javnih
naročil za izvedbo obnovitvenih del (druga alineja tretjega
odstavka 11. člena ZZelP);
– sklepanje pravnih poslov povezanih z gospodarjenjem z drugim tirom, v primeru in obsegu, ko ti ne služijo ali
niso nujni za izvajanje njihovega osnovnega namena (četrta
alineja drugega odstavka 11.a člena ZZelP).
(3) Gospodarjenje z drugim tirom opravlja družba na
podlagi koncesijske pogodbe iz 24. člena tega zakona.
(4) Prihodki iz gospodarjenja z drugim tirom so prihodki
družbe in jih družba uporablja skladno s prvim odstavkom
15. člena tega zakona.
14. člen
(upravljanje z drugim tirom)
(1) Upravljavec drugega tira izvaja naloge upravljavca
javne železniške infrastrukture na drugem tiru, skladno z ZZelP in drugimi predpisi, ki urejajo železniški promet ter varnost
železniškega prometa, v kolikor ta zakon ne določa drugače.
(2) Naloge upravljanja z drugim tirom, vključno z izvajanjem gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške
infrastrukture na njem, razen nalog iz prve alineje drugega
odstavka prejšnjega člena, ter zagotavljanjem nemotenega
obratovanja drugega tira, kot tudi pobiranje povečanja uporabnine iz drugega in tretjega odstavka 16. člena tega zakona,
se financirajo iz uporabnine za drugi tir in drugih virov upravljavca drugega tira, skladno z ZZelP in drugimi predpisi, ki
urejajo železniški promet ter varnost železniškega prometa.

15. člen
(splošna določba)

16. člen
(uporabnina za drugi tir)
(1) Uporabnino za drugi tir določi upravljavec drugega
tira v skladu s 15.d členom ZZelP in Uredbo o dodeljevanju
vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni
železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 44/16), skladno z
metodologijo, ki jo določi in objavi v programu omrežja.
(2) Uporabnina iz prejšnjega odstavka se v skladu s
četrto alinejo petega odstavka 15.d člena ZZelP poveča na
podlagi dolgoročnih stroškov projekta drugi tir po tem zakonu,
saj povečuje učinkovitost železniškega transporta na relaciji
Divača–Koper, projekta pa drugače ni mogoče izvesti.
(3) Povečanje iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi
za uporabnino za obstoječi tir Divača–Koper, lahko pa tudi
za enega ali več drugih odsekov železniškega omrežja v
Republiki Sloveniji.
(4) Povečanje uporabnine iz drugega in tretjega odstavka tega člena se določi skladno s predpisi in metodologijo iz
prvega odstavka tega člena. O uvedbi povečanja uporabnine
odloča vlada.
(5) Povečanje uporabnine iz drugega in tretjega odstavka tega člena je prihodek družbe.
17. člen
(plačilo za dosegljivost)
(1) Republika Slovenija družbi plačuje plačilo za dosegljivost kot plačilo storitev zagotavljanja dosegljivosti drugega
tira za nemoteno izvajanje prevozov, tako da ob dobrem poslovanju omogoča družbi, da skupaj z drugimi viri iz prvega
odstavka 15. člena tega zakona zagotavlja financiranje vse
svoje dejavnosti, vključno z nalogami iz 10. do 13. člena tega
zakona.
(2) Plačilo za dosegljivost mora biti določeno glede na
čas, ko je drugi tir na razpolago za izvajanje storitev železniškega prevoza, ali iz razlogov, ki niso na strani družbe
ali za katere bi bila družba odgovorna, ni na razpolago za
te storitve.
(3) Plačilo za dosegljivost mora biti odvisno tudi od
doseganja kvalitete zagotavljanja storitev dosegljivosti drugega tira za izvajanje prevozov, kot je določena v koncesijski
pogodbi.
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18. člen
(drugi prihodki)

Prihodke iz gospodarjenja z drugim tirom po 13. členu
tega zakona družba v celoti nameni za financiranje izvajanja
svojih nalog iz 10. do 13. člena tega zakona.
III. PRAVNI STATUS IN GRADNJA DRUGEGA TIRA
a. Pravni status drugega tira in stavbna pravica
19. člen
(status grajenega javnega dobra državnega pomena)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 9. člena ZZelP
je javna železniška infrastruktura, ki sestavlja drugi tir, razen
pripadajočih zemljišč, na katerih so zgrajeni objekti te infrastrukture ali ki funkcionalno služijo objektom in napravam te
infrastrukture, grajeno javno dobro državnega pomena v lasti
družbe.
(2) Pripadajoča zemljišča iz prejšnjega odstavka so grajeno javno dobro državnega pomena v lasti Republike Slovenije.
(3) Zahtevo vladi za izdajo sklepa vlade o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra iz drugega odstavka 21. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 –
odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US in 19/15) za javno
železniško infrastrukturo iz prvega odstavka tega člena lahko
poleg ministrstva vloži tudi družba.
(4) Javni železniški infrastrukturi iz prvega odstavka tega
člena status grajenega javnega dobra ne preneha, ko jo družba prenese v skladu s koncesijsko pogodbo na Republiko
Slovenijo ali ko na drugi pravni podlagi preide v last Republike
Slovenije, pač pa z dnem prenosa postane grajeno javno dobro
v lasti Republike Slovenije.
(5) V primeru stečaja družbe ima Republika Slovenija
kot koncedent izločitveno pravico za objekte in naprave javne
železniške infrastrukture, ki sestavljajo drugi tir. O tem, kateri
so objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, odloči ministrstvo
z odločbo v upravnem postopku. Ministrstvo lahko odloči, da
objekti in naprave ostanejo del stečajne mase.
(6) Republika Slovenija je dolžna v primeru uveljavitve
izločitvene pravice v stečajno maso vplačati tolikšen delež
vrednosti objektov in naprav iz prejšnjega odstavka, kot je še
preostalo časa od prenehanja koncesije zaradi stečaja družbe
do poteka roka koncesije v primerjavi s celotnim rokom koncesije, zmanjšan za morebitne terjatve, ki jih ima do družbe.
(7) Za določitev vrednosti objektov in naprav koncesije po
tem členu se uporabljajo pravila, ki veljajo za določitev vrednosti nepremičnin v postopku razlastitve.
(8) O višini in roku plačila objektov in naprav koncesije
odloči stečajni senat, pri čemer rok plačila ne sme biti krajši
od enega leta.
(9) Javna železniška infrastruktura iz prvega odstavka
tega člena ne more biti predmet izvršbe.
20. člen
(stavbna pravica)
(1) Republika Slovenija ustanovi v korist družbe stavbno
pravico na zemljiščih, potrebnih za zgraditev objektov javne
železniške infrastrukture, ki sestavlja drugi tir.
(2) Stavbna pravica iz prejšnjega odstavka se ustanovi
skladno z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja, in sicer
najkasneje do začetka gradnje posameznega objekta ali njegovega dela.
(3) Stavbna pravica iz prvega odstavka tega člena se
ustanovi za čas trajanja koncesijske pogodbe in ne glede na
določbe zakona, ki ureja stvarnopravna razmerja, preneha s
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prenehanjem koncesijske pogodbe, tudi v primeru predčasnega prenehanja te pogodbe.
(4) Stavbna pravica iz prvega odstavka tega člena se
ustanovi v javno korist in je neodplačna. Ne glede na določbe
zakona, ki ureja stvarnopravna razmerja, ob prenehanju stavbne pravice Republika Slovenija kot lastnik zemljišča imetniku
stavbne pravice ne plača nadomestila.
(5) Za ustanovitev stavbne pravice po tem členu se Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G,
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ne uporablja.
21. člen
(prepoved obremenjevanja in razpolaganja)
(1) Družba s premoženjem iz prvega odstavka 19. člena
tega zakona in s stavbno pravico iz prejšnjega člena ne sme
razpolagati ali ju obremenjevati, razen če ta zakon določa
drugače.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko družba na premoženju iz prejšnjega odstavka ustanavlja služnosti
iz četrtega odstavka 9. člena ZZelP. Pred ustanovitvijo služnosti
je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
(3) Če je služnost iz prejšnjega odstavka ustanovljena
za nedoločen čas ali za čas, ki je daljši od trajanja stavbne
pravice, na zemljišču, na katerem ima družba stavbno pravico, ali na objektu, ki je zgrajen na tem zemljišču, ta služnost
po prenehanju stavbne pravice še naprej bremeni zemljišče
ali objekt.
b. Koncesija
22. člen
(vsebina koncesijskega razmerja)
(1) Družba izvaja naloge iz 10. do 13. člena tega zakona
v okviru koncesijskega razmerja, sklenjenega med Republiko
Slovenijo kot koncedentom in družbo kot koncesionarjem (v
nadaljnjem besedilu: koncesija za drugi tir).
(2) Koncesija za drugi tir obsega:
– koncesijo gradnje drugega tira;
– koncesijo storitev gospodarjenja z drugim tirom.
(3) Koncesiji iz prejšnjega odstavka sestavljata enovito
koncesijsko razmerje, ki nastane ali preneha le skupaj za celotno koncesijo za drugi tir.
(4) Koncesija za drugi tir se podeli za čas 45 let od sklenitve koncesijske pogodbe.
(5) Koncesija za drugi tir ni javno-zasebno partnerstvo v
smislu 2. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06).
23. člen
(koncesijski akt)
(1) Koncesija za drugi tir se podeli na podlagi koncesijskega akta, ki ga sprejme vlada, ob upoštevanju pogojev, ki jih
določa ta zakon.
(2) Za koncesijo za drugi tir, ki vključuje koncesiji iz drugega odstavka prejšnjega člena, sprejme vlada en koncesijski akt.
(3) Vlada s koncesijskim aktom uredi zlasti naslednja
vprašanja:
– območje koncesije;
– objekti in naprave javne železniške infrastrukture, ki
sestavljajo drugi tir;
– obvezno vsebino koncesijske pogodbe;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
času gradnje drugega tira;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
času obratovanja drugega tira;
– finančna vprašanja koncesije;
– organ, ki izvaja nadzor nad koncesijo;
– roke za izvedbo prostorskih ureditev drugega tira;
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– druga vprašanja, ki jih za vsebino koncesijskega akta
določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe oziroma podeljevanje koncesijskih pogodb, in s tem zakonom niso urejena.
24. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Koncesijsko pogodbo sklene Republika Slovenija kot
koncedent, v njenem imenu vlada, z družbo kot koncesionarjem neposredno brez izvedbe postopka podelitve koncesijske pogodbe, če so ob sklenitvi pogodbe izpolnjeni pogoji iz
8. člena tega zakona.
(2) S koncesijsko pogodbo se uredijo zlasti naslednja
vprašanja:
– medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank v
času izgradnje drugega tira, zlasti vprašanja rokov in kvalitete
gradnje, ki niso urejena z drugimi predpisi;
– pravice in obveznosti v zvezi z gospodarjenjem z objekti
in napravami koncesije;
– finančna vprašanja izvajanja koncesije;
– način in obliko nadzora koncedenta, zlasti glede kvalitete in rokov pri izvajanju gradnje, stanja in opremljenosti
objektov in naprav koncesije ter gospodarjenja;
– pogodbene sankcije za kršitev pogodbenih obveznosti;
– pravice in obveznosti pogodbenih strank ob spremenjenih okoliščinah;
– vsa druga vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesije.
25. člen
(prenehanje koncesije)
(1) Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije in to ne glede na določbe koncesijske pogodbe, če koncesionar po lastni krivdi ne prične
izvajati koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov kršitev,
določenih s koncesijskim aktom kot razlog za prenehanje koncesijskega razmerja, ali ob stečaju koncesionarja.
(2) Za vprašanja v zvezi s prenehanjem koncesijske pogodbe in prenehanjem koncesijskega razmerja, ki niso urejena
s tem zakonom, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja podeljevanje koncesijskih pogodb.
26. člen
(obveznost izročitve drugega tira Republiki Sloveniji)
(1) Družba je dolžna po preteku trajanja koncesije izročiti
Republiki Sloveniji v last vso javno železniško infrastrukturo,
ki sestavlja drugi tir, skupaj z vso opremo in napravami, ki so
potrebne za njegovo nemoteno obratovanje in sicer v dobrem
stanju, ki omogoča njegovo nadaljnje obratovanje.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v vseh
drugih primerih prenehanja koncesijske pogodbe.
(3) Podrobneje se način prenosa drugega tira na Republiko Slovenije uredi v koncesijskem aktu in koncesijski pogodbi.
c. Gradnja drugega tira
27. člen
(prenos gradbenega dovoljenja)
(1) Gradbeno dovoljenje za objekte drugega tira
št. 35105/118/2011/162 1093-05 z dne 31. 3. 2016, ki je bilo izdano Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji RS za infrastrukturo
kot investitorju, se v skladu s 47. členom tega zakona spremeni
tako, da se prenese na družbo kot investitorja.
(2) V postopku spremembe gradbenega dovoljenja iz
prejšnjega odstavka se šteje, da družba kot investitor izkazuje
pravico graditi na zemljiščih, potrebnih za zgraditev objektov in
naprav drugega tira, če so ta zemljišča v lasti Republike Slovenije ali je Republika Slovenija na njih pred izdajo gradbenega
dovoljenja izkazala pravico graditi.
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28. člen
(pridobitev pravice graditi)
(1) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena, mora
družba pred začetkom gradbenih del za posamezen objekt ali
del objekta drugega tira pridobiti na zemljiščih, potrebnih za
njihovo zgraditev, pravico graditi.
(2) Družba pridobi pravico graditi bodisi z ustanovitvijo
stavbne pravice iz 20. člena tega zakona, ali s pridobitvijo
druge stvarnopravne ali obligacijske pravice na zemljiščih v
lasti Republike Slovenije, ki omogoča uporabo zemljišča za
nameravano gradnjo.
(3) Družba pridobi pravico graditi na zemljišču, ki ni v lasti
Republike Slovenije, pa je Republika Slovenija na njem pridobila stvarnopravno ali obligacijsko pravico, ki omogoča uporabo
zemljišča za nameravano gradnjo, pred izdajo gradbenega
dovoljenja iz 27. člena tega zakona tako, da to pravico prenese Republika Slovenija nanjo s pravnim poslom. Če prenos te
pravice graditi na družbo s pravnim poslom pravno ali dejansko
ni mogoč, ali ga ni mogoče izvesti v razumnem času, ravna
družba skladno s četrtim odstavkom tega člena.
(4) Družba mora izvesti vse akte in dejanja, ki so potrebna, da na zemljišču, ki ni v lasti Republike Slovenije, pa
je za zgraditev objektov drugega tira na njej treba pridobiti
lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico v imenu in za
račun Republike Slovenije. Če na takem zemljišču zadošča
za zgraditev objektov drugega tira druga stvarnopravna ali
obligacijska pravica, mora družba izvesti vse akte in vsa dejanja, da tako pravico pridobi v svojem imenu in za svoj račun.
Če lastninske pravice ali druge pravice iz prejšnjega stavka ni
mogoče pridobiti s pravnim poslom, družba predlaga Republiki
Sloveniji, da vloži zahtevo za razlastitev ali ustanovitev služnosti v javno korist.
29. člen
(izvedba gradbenih in drugih del)
(1) Družba mora skleniti vse potrebne posle ter izvesti
druge akte in dejanja, da zgradi pravočasno, kvalitetno in
skladno s predpisi ter gradbenim dovoljenjem iz 27. člena tega
zakona vse objekte drugega tira, izvede vse potrebne napeljave in vgradnje naprav, ter izvede vse druge prostorske ureditve,
potrebne za dokončanje drugega tira.
(2) Družba je dolžna kot investitor nadzirati izvedbo gradbenih in drugih del in v razmerju do izvajalcev teh del uveljavljati vse pravice in odgovornosti za zagotovitev pravočasne
in kvalitetne izvedbe del, ki izhajajo iz predpisov in sklenjenih
pogodb.
(3) Republika Slovenija ne odgovarja za škodo, ki jo tretjim osebam povzroči izvajalec del z njihovo izvedbo pri gradnji
drugega tira.
(4) Po izvedenih delih je družba dolžna pridobiti vsa potrebna dovoljenja za začetek obratovanja drugega tira.
(5) Roke za izvedbo posameznih del določata koncesijski
akt in koncesijska pogodba.
30. člen
(financiranje izgradnje)
(1) Družba zagotavlja financiranje izgradnje drugega tira
iz naslednjih virov:
– vplačanega osnovnega kapitala družbenikov;
– morebitnih drugih vplačil kapitala družbenikov;
– sredstev posojil;
– sredstev proračuna Evropske unije.
(2) Družba je dolžna pravočasno vlagati pravilne in popolne vloge in storiti vse drugo, kar je potrebno za pridobitev
sredstev proračuna Evropske unije za namen izgradnje drugega tira, kadar je v pogojih programa za dodelitev sredstev
predvideno, da je prejemnik sredstev neposredno investitor
infrastrukture. Če družba po svoji krivdi takih sredstev ne pridobi, mora Republiki Sloveniji vrniti dodatna sredstva, ki jih
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je ta iz proračuna namenila za namen izgradnje drugega tira,
ker sredstva proračuna Evropske unije niso bila zagotovljena.
Obveznost dokazovanja, da sredstva niso bila dodeljena brez
krivde družbe, je na strani družbe.
(3) Če je prejemnik sredstev proračuna Evropske unije
Republika Slovenija, je družba dolžna prevzeti vse pravice in
obveznosti iz pogodbe, ki jo z Evropsko unijo sklene Republika
Slovenija kot prejemnik sredstev.
(4) Do začetka obratovanja drugega tira družba iz virov
iz prvega odstavka tega člena financira tudi svoje poslovanje.
(5) Če družba že pred začetkom obratovanja drugega tira
ustvarja katere od prihodkov iz prvega odstavka 15. člena tega
zakona, jih uporabi za financiranje izgradnje, kolikor presegajo
potrebno financiranje poslovanja družbe.
IV. OBRATOVANJE DRUGEGA TIRA
31. člen
(splošna določba)
Družba je dolžna storiti vse, kar je potrebno, za pravočasen začetek obratovanja drugega tira ter trajno in kvalitetno zagotavljati njegovo dosegljivost za nemoteno izvajanje prevozov
po 34. členu tega zakona.
32. člen
(prostorsko načrtovanje in poseganje v prostor
v varovalnem pasu)
Družba kot nosilec prostorskega načrtovanja sodeluje v
postopkih prostorskega načrtovanja na ureditvenih območjih,
ki sežejo ali vplivajo na območje progovnega ali varovalnega
pasu drugega tira, ali ki bi kakorkoli vplivali na drugi tir.
33. člen
(pobiranje in plačevanje uporabnine)
(1) Uporabnino iz prvega odstavka 16. člena tega zakona,
skupaj s povečanjem uporabnine iz drugega in tretjega odstavka 16. člena tega zakona, obračuna prevozniku upravljavec
drugega tira skladno z načinom obračunavanja uporabnine,
določenem v programu omrežja iz šestega odstavka 15.d člena
ZZelP.
(2) Povečanje uporabnine iz drugega in tretjega odstavka
16. člena tega zakona je prihodek družbe in jo mora upravljavec drugega tira v celoti plačati družbi na podlagi izdanega
računa za uporabo infrastrukture drugega tira.
(3) Družba in upravljavec drugega tira skleneta pogodbo,
s katero uredita medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem
drugega tira. V pogodbi mora biti natančno razmejena odgovornost med upravljavcem in lastnikom infrastrukture v zvezi
z zagotavljanjem kvalitete storitev na drugem tiru. S pogodbo
družba in upravljavec dogovorita rok in način izdajanja računov
za plačilo povečanja uporabnine družbi.
34. člen
(obračunavanje in plačevanje plačila za dosegljivost)
(1) Plačilo za dosegljivost se obračuna na podlagi mesečnega poročila družbe o času obratovanja drugega tira, času ko
drugi tir ni obratoval in razlogih, zaradi katerih ni obratoval. Za
čas obratovanja se štejejo ure v posameznem dnevu, ko je v
trajanju cele ure drugi tir v celoti bil na razpolago za izvedbo
prevozov v okviru najmanj minimalnega paketa storitev dostopa
iz tretjega odstavka 15.d člena ZZelP.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi
vse podatke o kvaliteti storitev dostopa, ki skladno s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo vplivajo na določitev
plačila za dosegljivost. Sestavni del koncesijske pogodbe so
tudi določbe o zagotavljanju ustrezne ravni kvalitete storitev.
(3) Plačilo za dosegljivost se plačuje mesečno za pretekli
mesec.
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(4) Podrobneje se uredi način plačevanja plačila za dosegljivost in roki plačil v koncesijskem aktu in koncesijski pogodbi.
V. PRIBITEK K CESTNINI
35. člen
(uvedba pribitka)
(1) Za zagotavljanje sredstev za financiranje gradnje drugega tira se na določenih odsekih cestninskih cest, kot so
opredeljene v Zakonu o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15;
v nadaljnjem besedilu: ZCestn) uvede pribitek k cestnini.
(2) Pribitek se uvede skladno z 18. členom ZCestn, kolikor
ta zakon ne določa drugače.
(3) O uvedbi pribitka odloči vlada na predlog ministrstva,
pristojnega za cestninjenje, ko so izpolnjeni pogoji iz 18. člena
ZCestn. Sklep o uvedbi pribitka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) V sklepu iz prejšnjega odstavka vlada določi odseke
cestninskih cest, na katerih se plačuje pribitek, višino pribitka
in čas začetka ter konca plačevanja pribitka.
36. člen
(namen pribitka)
(1) Pribitek je namenski prihodek proračuna Republike
Slovenije.
(2) Prihodek iz pribitka k cestnini lahko Republike Slovenija uporabi izključno za zagotavljanje sredstev za drugi tir
skladno s tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
(3) Do začetka obratovanja drugega tira Republika Slovenija vsako leto najkasneje do konca februarja vloži sredstva
pribitka, ki so bila vplačana v proračun Republike Slovenije v
preteklem letu, v osnovni kapital družbe.
(4) Po začetku obratovanja drugega tira sredstva pribitka
Republika Slovenija uporablja za plačilo za dosegljivost po
tem zakonu.
37. člen
(obveznosti plačila pribitka)
(1) Pribitek plačujejo cestninski zavezanci po ZCestn, ki
uporabljajo cestninsko cesto z vozilom, katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno
maso priklopnega vozila, ki je namenjeno ali se uporablja za
prevoz tovora oziroma oseb v cestnem prometu.
(2) Obveznost plačila pribitka nastane z nastankom obveznosti plačila cestnine cestninskega zavezanca iz prejšnjega
odstavka.
(3) Plačilo pribitka obračuna zavezancu upravljavec cestninskih cest hkrati z naložitvijo plačila cestnine in ga pobere
skupaj s cestnino.
38. člen
(obračun in plačilo pribitka)
(1) Upravljavec cestninskih cest je dolžan predložiti mesečni obračun pribitka do vključno petega delovnega dne v mesecu po zaključku meseca Finančni upravi Republike Slovenije.
(2) V obračunu iz prejšnjega odstavka upravljavec cestninskih cest navede zneske pobranega pribitka po posameznih odsekih cestninskih cest, po emisijskih razredih EURO
vozil in času opravljanja prevoza.
(3) Upravljavec cestninskih cest vodi evidenco podatkov
iz prejšnjega odstavka, v kateri hrani podatke najmanj deset let
od preteka meseca, na katerega se nanašajo.
(4) Podrobnejšo vsebino ter način predložitve obračuna, kot tudi vsebino in način vodenja evidence, predpiše minister ali ministrica, pristojna za infrastrukturo (v nadaljnjem
besedilu: minister) v soglasju z ministrom ali ministrico, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen
za finance).
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(5) Pribitke je dolžan upravljavec cestninskih cest plačati
najkasneje dvajseti dan po poteku roka za predložitev obračuna. Če pribitek ni plačan v roku iz prejšnjega stavka, Finančna
uprava Republike Slovenije začne izvršbo. Finančna uprava
Republike Slovenije pri opravljanju izvršbe uporablja zakon, ki
ureja davčni postopek.
(6) Stroški pobiranja pribitka in njegovega vplačevanja v
proračun so stroški upravljanja avtocest.
VI. TAKSA NA PRETOVOR V KOPRSKEM
TOVORNEM PRISTANIŠČU
39. člen
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40. člen
(zavezanci za plačilo takse)
(1) Zavezanec za plačilo takse je vsaka pravna ali fizična
oseba, ki na območju koprskega tovornega pristanišča izvaja
pretovor.
(2) Takso zavezanec plačuje od vsakega izkrcanja določene enote tovora z ladje na kopno, vkrcanja enote tovora na
ladjo ali od pretovora enote tovora z enega plovila na drugo.
(3) Pretovor je vsako izkrcanje tovora, vkrcanje tovora ali
premik tovora z enega plovila na drugega, če tovor pri tem ne
pride na kopno.
41. člen
(višina takse)
(1) Taksa se plačuje od naslednjih kategorij tovora v naslednji višini na enoto tovora:
– za pretovor generalnih tovorov v višini 1 EUR na tono;
– za pretovor sipkih in razsutih tovorov v višini 0,40 EUR
na tono;
– za pretovor tekočih tovorov v višini 0,50 EUR na tono;
– za pretovor kontejnerjev v višini 1,50 EUR za kontejner;
– za pretovor avtomobilov v višini 1 EUR za kos.
(2) Vlada z uredbo podrobneje določi, katere vrste tovora
se uvrščajo v posamezne od kategorij tovora iz prejšnjega
odstavka.
(3) Vlada lahko zneske iz prvega odstavka tega člena
zmanjša ali poveča za 20 odstotkov, pri čemer upošteva ohranjanje vrednosti takse v razmerju do pristaniških pristojbin in
zagotavljanje konkurenčnega delovanja koprskega tovornega
pristanišča. Sklep vlade o povečanju ali zmanjšanju zneskov
iz prvega odstavka tega člena se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
42. člen
(način plačevanja takse)
(1) Taksa se plačuje po obračunu.
(2) Zavezanec za plačilo takse obračunava takso za vsako plovilo, na katerem izvaja operacije pretovora. V obračunu
navede število operacij, maso pretovorjenega blaga v tonah ali
število kontejnerjev in avtomobilov po dnevih in rekapitulacijo
za vsako plovilo z vrednostnim obračunom takse.
(3) Zavezanec za plačilo takse vodi evidenco podatkov iz
prejšnjega odstavka, v kateri hrani podatke najmanj deset let
od preteka meseca, na katerega se nanašajo.

Stran

8375

(4) Podrobnejšo vsebino ter način predložitve obračuna,
kot tudi vsebino in način vodenja evidence predpiše minister
v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
(5) Zavezanec za plačilo takse je dolžan predložiti mesečni obračun pretovora specificiran po plovilih in z mesečnim
zbirom do vključno petega delovnega dne v mesecu po zaključku meseca Finančni upravi Republike Slovenije.
(6) Takso je dolžan zavezanec plačati najkasneje dvajseti dan po poteku roka za predložitev obračuna. Če taksa
ni plačana v roku iz prejšnjega odstavka, Finančna uprava
Republike Slovenije začne izvršbo. Finančna uprava Republike Slovenije pri opravljanju izvršbe uporablja zakon, ki ureja
davčni postopek.

(taksa za pretovor)
(1) Taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču (v
nadaljnjem besedilu: taksa) je splošna obvezna javna dajatev,
ki se plačuje od vkrcavanja in izkrcavanja tovora v koprskem
tovornem pristanišču in od pretovora z enega plovila na drugo.
(2) Taksa je namenski prihodek proračuna Republike Slovenije za namen iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Prihodek iz takse lahko Republika Slovenija uporabi
le za zagotavljanje sredstev za drugi tir, in sicer za plačilo za
dosegljivost.
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VII. NADZOR
43. člen
(pristojnost za izvajanje nadzora)
stvo.

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja ministr-

(2) Računsko sodišče je pristojno za opravljanje revizij
pravilnosti in smotrnosti poslovanja družbe v skladu s pristojnostmi, kot jih določa zakon, ki ureja računsko sodišče.
Glede postopkovnih vprašanj revizije in dolžnosti revidiranca
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja računsko sodišče.
(3) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, izvaja
nadzor nad izvajanjem določb 35. do 42. člena tega zakona
Finančna uprava Republike Slovenije. Finančna uprava Republike Slovenije pri opravljanju nadzora uporablja zakon, ki
ureja davčni postopek.
44. člen
(nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir)
stvo.

(1) Nadzor nad izvedbo projekta drugi tir izvaja ministr-

(2) Za izvajanje nadzora po prejšnjem odstavku lahko
ministrstvo od družbe zahteva:
– predložitev rednih in izrednih poročil o izvajanju projekta;
– predložitev revidiranih letnih računovodskih izkazov;
– vso dokumentacijo o oddaji javnega naročila za določena dela v okviru projekta drugi tir;
– katerekoli druge podatke v zvezi s poslovanjem družbe
in izvajanjem projekta drugi tir.
(3) Ministrstvo lahko samo ali po tretji pooblaščeni osebi
na strošek družbe izvede izredno revidiranje svoje izvedbe
projekta drugi tir v določenem obdobju ali revidiranje izvedbe
določenega naročila v okviru tega projekta. Revizijsko poročilo je družba dolžna nemudoma po prejemu poslati ministrstvu.
(4) Za obravnavo strokovnih vprašanj in svetovanje ministru v zvezi z nadzorom nad izvedbo projekta drugi tir minister
imenuje projektno-finančni svet. Projektno finančni svet pregleda in obravnava vso pridobljeno dokumentacijo v zvezi z
nadzorom projekta drugi tir po tem členu in daje v zvezi s tem
predloge ministru. Projektno finančni svet mora dati soglasje k
investicijskemu programu ter letnim in drugim finančnim načrtom za izvedbo investicije v drugi tir pred njihovim sprejemom.
(5) Projektno-finančni svet ima pet članov. Po enega
člana imenuje minister na predlog ministrstva, pristojnega za
finance, ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, ministrstva,
pristojnega za javno naročanje, enega člana na predlog organizacij civilne družbe, en član pa je predstavnik ministrstva,
pristojnega za infrastrukturo. Člani projektno-finančnega sveta med sabo izberejo predsednika.
(6) Kolikor ta zakon ne določa drugače, se za projektno-
finančni svet uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno
upravo, o strokovnih svetih v ministrstvu.

Stran
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(uskladitev akta o ustanovitvi in vplačilo
osnovnega kapitala)
(1) Vlada uskladi akt o ustanovitvi družbe z določbami
tega zakona najpozneje v roku 30 dni od njegove uveljavitve.
(2) Edina družbenica v roku 30 dni od uveljavitve tega
zakona vplača v osnovni kapital družbe sredstva v višini
20 milijonov eurov.
(3) Do konca leta 2017 edina družbenica vplača v osnovni kapital družbe sredstva v višini do 179 milijonov eurov.
46. člen
(prenos upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se za kapitalsko
naložbo države v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta,
d.o.o., preneha uporabljati Zakon o Slovenskem državnem
holdingu (Uradni list RS, št. 25/14). Pravice in dolžnosti, ki
pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalske naložbe v
teh družbah, z dnem uveljavitve tega zakona izvršuje vlada.
(2) Slovenski državni holding je dolžan najkasneje v
30 dneh od uveljavitve tega zakona vladi izročiti vse evidence in dokumentacijo, ki se nanaša na upravljanje kapitalske
naložbe Republike Slovenije v družbi, in omogočiti vladi, da
vstopi v vse postopke upravljanja te kapitalske naložbe, ki
so v teku.
47. člen
(sprememba investitorja)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona družba prevzame
vse naloge investitorja drugega tira po tem zakonu in predpisih o graditvi objektov.
(2) Najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona
Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo spremeni gradbeno
dovoljenje št. 35105/118/2011/162 1093-05 z dne 31. 3. 2016,
tako, da postane investitor gradenj po tem dovoljenju družba.
(3) Odločbo iz prejšnjega odstavka izda Ministrstvo za
okolje in prostor po uradni dolžnosti.
48. člen
(podelitev koncesije družbi)
(1) Vlada sprejme koncesijski akt iz 23. člena tega zakona najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Vlada in družba podpišeta koncesijsko pogodbo iz
24. člena tega zakona najkasneje v treh mesecih od uveljavitve koncesijskega akta.
(3) V okviru določbe drugega odstavka 10. člena tega
zakona lahko družba prične z izvedbo pripravljalnih del po
odobritvi nepovratne subvencije Instrumenta za povezovanje
Evrope (CEF) iz tretjega razpisa za leto 2016.

51. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
(1) Uredbo iz drugega odstavka 41. člena tega zakona
izda vlada v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister izda v soglasju z ministrom, pristojnim za
finance, predpisa iz četrtega odstavka 38. člena in iz četrtega
odstavka 42. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve
tega zakona.
52. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/17-24/85
Ljubljana, dne 8. maja 2017
EPA 1878-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Matej Tonin l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2626.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Kraljevini Danski
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Kraljevini Danski postavim Edvina Skrta.
Št. 501-03-17/2018-2
Ljubljana, dne 19. julija 2018

49. člen

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

(začetek obračunavanja takse za pretovor)
Taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču se
začne obračunavati 1. januarja 2018, če so se pred tem dnem
že začela izvajati pripravljalna dela iz 10. člena tega zakona.
Če se 1. januarja 2018 pripravljalna dela še ne izvajajo, se
taksa začne obračunavati s prvim dnem tretjega meseca
po mesecu, v katerem je bilo objavljeno obvestilo o začetku
izvajanja pripravljalnih del. Ministrstvo objavi obvestilo o začetku izvajanja pripravljalnih del v Uradnem listu Republike
Slovenije ter obvesti Finančno upravo Republike Slovenije.
50. člen
(imenovanje projektno-finančnega sveta)
Minister imenuje projektno-finančni svet najkasneje v
treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Danski

VLADA
2627.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata
Republike Moldavije v Republiki Sloveniji
s sedežem v Celju

Na podlagi drugega in šestega 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) in drugega odstav-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ka 66. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08 in 108/09 in 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš)
je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike
Slovenije sprejela

Stran

8377

Veržej, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Zagorje ob
Savi, Zavrč, Zreče, Žalec in Žetale.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Moldavije v Republiki Sloveniji s sedežem
v Celju

Št. 55100-2/2018
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2018-1811-0087
Vlada Republike Slovenije

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje za odprtje Konzulata Republike Moldavije v Republiki Sloveniji s sedežem v
Celju, na čelu s častnim konzulom.
II
Konzularno območje Konzulata Republike Moldavije s
sedežem v Celju obsega občine Celje, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje, Apače, Beltinci, Benedikt,
Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Cankova, Cerkvenjak,
Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Destrnik, Dobje,
Dobrna, Dobrovnik, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorišnica,
Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina,
Hoče-Slivnica, Hodoš, Hrastnik, Juršinci, Kidričevo, Kobilje,
Kostanjevica na Krki, Kozje, Križevci, Krško, Kungota, Kuzma,
Laško, Lenart, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Luče, Ljubno,
Ljutomer, Majšperk, Makole, Markovci, Mežica, Miklavž na
Dravskem polju, Mislinja, Moravske Toplice, Mozirje, Muta,
Nazarje, Odranci, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Polzela, Poljčane, Prebold, Prevalje, Puconci,
Rače-Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na
Koroškem, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica na Pohorju,
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Solčava,
Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob
Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šalovci,
Šentilj, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj,
Tabor, Tišina, Trbovlje, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana,
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dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2628.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o znaku
dobavitelja

Na podlagi 21. člena Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin
(Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in 7/18)
izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o znaku dobavitelja
1. člen
V Pravilniku o znaku dobavitelja (Uradni list RS, št. 97/00
in 31/07) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Znak dobavitelja – uvoznika oziroma izdelovalčevega zastopnika je izdelan v obliki žiga, sestavljata pa ga dve poševni številki, postavljeni v eno od naslednjih osmih oblik. Znaki se zaradi
evidence vodijo z rimsko številko od šestindvajset do triintrideset:

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-162/2018
Ljubljana, dne 16. julija 2018
EVA 2018-2130-0010
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o podrobnejši
opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili
obračunani prispevki za starševsko varstvo

Na podlagi tretjega odstavka 108. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS,
št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18) izdaja ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju
z ministrico za finance

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi
podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani
prispevki za starševsko varstvo
1. člen
V Pravilniku o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi,
od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo
(Uradni list RS, št. 43/15 in 67/17) se v 2. členu na koncu tabele
dodata dve vrstici:
»
1151

Del plače za poslovno
uspešnost, nad
zneskom določenim
v 44. členu ZDoh-2

vrsta dohodka na REK,
znesek osnove za prispevke
(P01 plače in nadomestila
plače, P04 drugo), datum
izplačila, obdobje izplačila

podatki iz davčnega
obračuna akontacije
dohodnine iREK
in REK

strnjenih 12 mesecev,
pri čemer se kot zadnji
mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem
mesecu od vložitve prve
vloge za dopust

1152

1152 Del plače za
poslovno uspešnost
v znesku, ki se ne
všteva v davčno
osnovo

vrsta dohodka na REK,
znesek osnove za prispevke
(P01 plače in nadomestila
plače, P04 drugo), datum
izplačila, obdobje izplačila

podatki iz davčnega
obračuna akontacije
dohodnine iREK
in REK

strnjenih 12 mesecev,
pri čemer se kot zadnji
mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem
mesecu od vložitve prve
vloge za dopust
«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-12/2019
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2018-2611-0055
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Soglašam!
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

2630.

Odredba o Programu promocije sektorja sadja
za obdobje od 2018 do 2020

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o promociji
kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in
57/12) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o Programu promocije sektorja sadja za obdobje
od 2018 do 2020
1. člen
(1) S to odredbo se sprejme Program promocije sektorja
sadja za obdobje od 2018 do 2020, ki vključuje Ukrep skupna
splošna promocija sektorja sadja in informiranje o sadju ter
promocija sadja in proizvodov iz sadja iz sheme kakovosti
»izbrana kakovost« (v nadaljnjem besedilu: Ukrep).
(2) Sredstva za Program promocije sektorja sadja za
obdobje od 2018 do 2020 se dodelijo v skladu s Smernicami
Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C
št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenimi z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 139 z dne 20. 4. 2018,
str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Smernice EU).
2. člen
Program iz prejšnjega člena je kot priloga sestavni del
te odredbe.
3. člen
(1) Aktivnosti promocije in informiranja iz Ukrepa se začnejo izvajati, ko Evropska komisija sprejme sklep o združljivosti
državne pomoči s Pogodbo o delovanju Evropske unije (UL C
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št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Pogodba o delovanju EU), in se izvajajo do 30. junija 2021.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi naznanilo o
sprejetju sklepa iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-115/2017
Ljubljana, dne 17. julija 2018
EVA 2017-2330-0037
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Stran

8379
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PRILOGA: PROGRAM PROMOCIJE SEKTORJA SADJA ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2020
I.
SPLOŠNO
1. Vsebina programa
Ta program v skladu z zakonom, ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, določa cilje in
oblike promocije sektorja sadja za obdobje od 2018 do 2020, trajanje in raven izvajanja promocije,
finančni načrt ter merila in pogoje za porabo sredstev.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izvaja aktivnosti
promocije in informiranja v okviru Ukrepa, ki se izvaja v skladu s Smernicami EU.
2. Pravne podlage za izvedbo ukrepov
Pravne podlage za izvajanje sheme državne pomoči za promocijo in informiranje v okviru Ukrepa so:
- Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12; v
nadaljnjem besedilu: ZPKŽP);
- Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2013–2018, ki ga je
sprejela Vlada Republike Slovenije dne 30. 5. 2013.
- Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih
in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja (Uradni list RS, št.
81/16 in 10/18);
- Odredba o vključitvi sektorja sadja v program promocije (Uradni list RS, št. 77/16 in 9/18);
- Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« (Uradni list RS, št. 79/15 in
32/18),
- Smernice EU.
3. Opredelitev pojmov
Izraza, uporabljena v tem programu, imata naslednji pomen:
–

shema kakovosti »izbrana kakovost«« je nacionalna shema, ki izpolnjuje zahteve iz točke
(282)(b) Smernic EU;
kmetijski sektor je sektor iz točke (35)(2) Smernic EU.

4. Dodatne informacije o nacionalni shemi kakovosti »izbrana kakovost«
V shemo kakovosti »izbrana kakovost« so vključeni kmetijski proizvodi in živila, med drugim tudi iz
sektorja sadja, in se označujejo z zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana kakovost«. Shema
kakovosti »izbrana kakovost« poudarja posebne lastnosti kmetijskih proizvodov ali živil. Posebne
lastnosti se za vsak sektor kmetijskih proizvodov ali živil predpišejo s specifikacijami in so vezane na
pridelavo, predelavo ali kakovost in poreklo osnovne surovine. Shema kakovosti »izbrana kakovost«
je odprta za vse proizvajalce držav članic EU in tretjih držav, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, in ima
pozitiven učinek na krepitev prehranskih verig na lokalnih območjih, saj spodbuja tesno sodelovanje
pridelovalcev in predelovalcev. Potrošniku proizvodi iz te sheme zagotovljajo kakovost in dajejo jasno
informacijo o poreklu proizvoda. Proizvodi s pridobljenim certifikatom se lahko označujejo z zaščitnim
znakom sheme kakovosti »izbrana kakovost« v skladu s predpisom, ki ureja postopek priznanja
nacionalne označbe »izbrana kakovost«, in kot taki tudi tržijo.
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5. Obdobje in raven izvajanja pomoči
V skladu z Uredbo o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo
kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja (Uradni list RS, št.
81/16 in 10/18) je obdobje plačevanja prispevka za promocijo za izvajanje ukrepa od 1. januarja 2018
do 31. decembra 2020. Prispevek za promocijo se začne plačevati od prvega dne naslednjega meseca
po objavi naznanila o sprejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za
promocijo s Pogodbo o delovanju EU. Zavezanci za plačilo prispevka tega plačajo v skladu z
zakonom, ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.
V skladu z zakonom, ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, in s ciljem koriščenja
celotnega prispevka sektorja sadja, obračunanega oziroma odmerjenega za obdobje do konca 2020,
se lahko aktivnosti promocije in informiranja v okviru Ukrepa izvajajo do 31. decembra 2021.
Aktivnosti promocije in informiranja v okviru Ukrepa po tem programu se izvajajo na celotnem
območju Republike Slovenije.
6. Način izvajanja pomoči
Ministrstvo za izvedbo oblik promocije in informiranja v okviru Ukrepa izbere enega ali več izvajalcev
promocije in informiranja, ne glede na velikost subjekta.
Za izvedbo aktivnosti se izvajalec promocije in informiranja izbere ter dodelitev sredstev izvede v
skladu s postopki javnega naročanja iz zakona, ki ureja javno naročanje.
Ponudniki v postopkih iz prejšnjega odstavka oddajo ponudbe za izvedbo aktivnosti promocije in
informiranja v okviru Ukrepa, ki morajo vsebovati tudi podatke iz točke (71) Smernic EU.
Ponudbe lahko oddajo ponudniki, ki niso izključeni iz pomoči v skladu z 8. točko tega poglavja in ki so
usposobljeni za opravljanje poklicne dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ter izkazujejo
ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko usposobljenost.
Podrobnejši pogoji in merila za izbiro izvajalca se določijo v javnem naročilu. Pogoji in merila se
oblikujejo tako, da se zagotovijo učinkovitost promocije in informiranja ter preglednost in enaka
obravnava vseh ponudnikov storitev. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba ali naročilnica v skladu
z zakonom, ki ureja javno naročanje.
Pomoč pri Ukrepu ne vključuje neposrednih plačil v denarju upravičencem, ampak se dodeli v naravi
v obliki subvencioniranih storitev.
7. Izplačilo za opravljene storitve
Izvajalcem storitev, ki so izbrani v skladu s 6. točko tega poglavja, se storitve promocije in
informiranja izplačajo na podlagi prejetih računov s priloženimi:
 dokazili o izvedbi aktivnosti v skladu s pogodbo ali naročilnico in
 drugimi dokazili, določenimi v javnem naročilu.
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8. Področja, izvzeta iz pomoči
Do pomoči po tem programu niso upravičeni subjekti, ki:
 so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske
komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
 so podjetja v težavah, kot so opredeljena v točki (35)(15) Smernic EU;
 v skladu z določbami zakona, ki ureja javno naročanje, ne izpolnjujejo osnovnih pogojev glede
sposobnosti ponudnika.
Pomoč po tem programu se ne uporablja:
 za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice EU, in sicer če je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
 če je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
9. Navajanje porekla in blagovnih znamk podjetij
Pri izvajanju skupne splošne promocije sadja in informiranju o sadju iz Ukrepa imajo korist vsi
proizvajalci posameznih kmetijskih proizvodov. Pri tem se ne sme omenjati posameznega podjetja,
blagovne znamke ali porekla kmetijskih proizvodov, oglaševalske kampanje pa niso zasnovane za
proizvode posameznega podjetja oziroma podjetij.
Poreklo se navaja v aktivnostih promocije in informiranja le v okviru promocije in informiranja o
pomenu in značilnostih nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« v okviru Ukrepa. V tem
primeru se poreklo proizvodov navaja v sporočilu kot drugotnega pomena. Sklic na poreklo ne sme
biti diskriminatoren, ni namenjen spodbujanju porabe kmetijskega proizvoda le zaradi njegovega
porekla, spoštuje splošna načela prava EU in ne omejuje prostega pretoka kmetijskih proizvodov v
nasprotju s 34. členom Pogodbe o delovanju EU.
Pri aktivnostih promocije in informiranja iz tega programa promocija blagovnih znamk ni dovoljena.
Aktivnosti promocije in informiranja tudi ne smejo ogroziti prodaje ali zmanjšati ugleda proizvodov
drugih držav članic EU, kot to določajo Smernice EU.
Aktivnosti promocije in informiranja iz tega programa se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št.
1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih
potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije
1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič
spremenjeno z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o
novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L
št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1).
10. Združevanje pomoči
Pomoč iz Ukrepa se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem ali skupaj s pomočjo ad hoc, pod
pogojem, da skupni znesek državne pomoči za isti namen oziroma dejavnost ne presega zgornjih mej
pomoči iz točk (467) do (469) Smernic EU.
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Pomoč iz Ukrepa se lahko združuje s katerokoli drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s takim združevanjem ne preseže največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči iz točk (467) do (469) Smernic EU.
Pomoč iz Ukrepa se ne sme združevati s katero koli pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči iz točk (467)
do (469) Smernic EU.
11. Preglednost in poročanje
V skladu z oddelkom 3.7 I. dela Smernic EU se na spletni strani ministrstva objavijo vse zahtevane
informacije, in sicer celotno besedilo sheme državne pomoči, vključno s povzetkom informacij, in
njenih izvedbenih določb ali povezave na ta besedila ter podatki o organu, ki dodeljuje pomoč. Te
informacije so na voljo splošni javnosti brez omejitev.
Ministrstvo poroča o dodelitvi pomoči iz tega programa v skladu z oddelkom 3. III. dela Smernic EU.
12. Hramba dokumentacije
Ministrstvo evidence z informacijami in dokazili o posameznih pomočeh hrani še deset let od dneva,
ko je bila dodeljena zadnja posamična pomoč po tem programu.
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UKREP: SKUPNA SPLOŠNA PROMOCIJA SEKTORJA SADJA IN INFORMIRANJE O SADJU
TER PROMOCIJA SADJA IN PROIZVODOV IZ SADJA IZ SHEME KAKOVOSTI »IZBRANA
KAKOVOST«

1. Namen in cilji pomoči
V okviru Ukrepa poteka promocija in informiranje v dveh oblikah:
a) skupna splošna promocija sadja in proizvodov iz sadja ter informiranje o sadju,
b) promocija sadja in proizvodov iz sadja iz sheme »izbrana kakovost«.
Namen Ukrepa je doseganje naslednjih ciljev:
a) pri skupni splošni promociji sadja in proizvodov iz sadja ter informiranju o sadju:
 prek širjenja znanstvenih spoznanj in dejanskih informacij povečevati potrošnikovo
poznavanje značilnosti lokalne pridelave in postopkov predelave sadja v različne sadne
proizvode ter širših družbenih in okoljskih koristi njihove pridelave in predelave (npr.
obdelanost in poseljenost podeželja, zagotavljanje prehranske samooskrbe s sadjem);
 informiranje o lastnostih in kakovosti različnih vrst sadja in proizvodov iz sadja ter o
deklaracijah in navedbah na sadju in proizvodih iz sadja;
 večati stopnjo zaupanja v sistem zagotavljanja sledljivosti ter kakovosti sadja in proizvodov iz
sadja;
 izobraževati potrošnika o uporabi sadja in proizvodov iz sadja v vsakdanjem življenju (npr.
pravilno rokovanje s sadjem, skladiščenje, shranjevanje, obdelava);
b) pri promociji sadja in proizvodov iz sadja iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«:
 informirati o pomenu označbe nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« za sadje in
proizvodov iz sadja, in sicer o posebnostih, načinu pridelave in predelave, kakovosti in drugih
značilnostih proizvodov iz te sheme;
 informirati o sistemu sheme kakovosti »izbrana kakovost« za sadje in proizvode iz sadja in
vseh postopkih od pridelave, predelave, pridobitve certifikata do uporabe zaščitnega znaka;
 večati stopnjo zaupanja v sadje in proizvode iz sadja iz shem kakovosti, ki so označeni z
zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana kakovost« z izobraževanjem potrošnika glede
pomena zaščitnega znaka sheme kakovosti za potrošnika;
 promovirati sadje in proizvode iz sadja, ki so vključeni v shemo kakovosti »izbrana kakovost«.
Aktivnosti promocije in informiranja iz Ukrepa so usmerjene na sadje in proizvode iz sadja iz priloge I
Pogodbe o delovanju EU.
Aktivnosti skupne splošne promocije sadja in proizvodov iz sadja ter informiranja o njih so usmerjene
na sadje in proizvode iz sadja na splošno in so v korist vseh proizvajalcev sadja in proizvodov iz sadja.
V okviru promocije sadja in proizvodov iz sadja iz nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« se
poleg seznanjanja z znanstvenimi spoznanji in dejanskimi informacijami v okviru oglaševalske
kampanje o shemi kakovosti neposredno promovira tudi sadje in proizvode iz sadja, vključene v to
shemo kakovosti in označene z zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana kakovost«.
2. Upravičeni stroški
Z namenom doseganja ciljev Ukrepa je za stroške aktivnosti promocije in informiranja pomoč
namenjena kritju upravičenih stroškov iz točke (464) Smernic EU, in sicer za:
a) stroške publikacij v tiskanih in elektronskih medijih, spletnih mest ter oglasov v elektronskih
medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o proizvajalcih
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iz določene regije ali o proizvajalcih določenega proizvoda, če so informacije nevtralne in
imajo vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev v publikaciji;
b) stroške širjenja znanstvenih spoznanj in dejanskih informacij o:
 shemah kakovosti »izbrana kakovost« na podlagi točke (282)(b) Smernic EU in
 splošnih proizvodih ter njihovih koristih in priporočeni uporabi;
c) stroške oglaševalskih kampanj, usmerjenih v potrošnike, ki se izvedejo v medijih ali na
maloprodajnih mestih, in promocijskega gradiva, ki se razdeljuje neposredno potrošnikom.
Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka vključujejo stroške priprave akcijsko izvedbenega ‐ načrta,
idejno‐oblikovalske zasnove, izdelavo, organizacijo ter izvedbo aktivnosti promocije in informiranja,
vključno s stroški zakupa oglasnega prostora, ipd.
Upravičeni stroški so stroški izvajanja dejavnosti izvajalcev storitev, ki nastanejo po oddaji ponudbe.
Pomoč za promocijo in informiranje iz Ukrepa se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen če po
predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, le‐ ta ni izterljiv.
3. Oblike promocije in informiranja
Ponudniki morajo v ponudbi za izvajanje promocije in informiranja v okviru Ukrepa predložiti predlog
komunikacijske strategije, vključno s predlogom najoptimalnejšega nabora orodij oziroma kanalov
promocije in informiranja, z naslednjega seznama:
a) oglaševanje »above‐the‐line« v klasičnih medijih (TV, radio, tisk, splet in digitalni kanali,
oglaševanje na prostem ipd.) ali na maloprodajnih mestih;
b) informiranje in promocija »below‐the‐line«, vključno z razdeljevanjem publikacij in
promocijskega gradiva neposredno potrošnikom, degustacijami in brezplačnim
razdeljevanjem vzorcev kmetijskih proizvodov na mestih prodaje;
c) promocijsko gradivo za potrošnike in različne publikacije v tiskani in digitalni obliki;
č) aktivnosti odnosov z javnostmi;
d) promocijski, izobraževalni in informativni dogodki za različne ciljne javnosti;
e) spletne strani in različna družbena omrežja, npr. Facebook, Instagram, Pinterest;
f) digitalne in analogne igre in programi.
Ministrstvo v skladu s točko (457) Smernic EU najpozneje pred začetkom izvajanja promocijske
kampanje Evropski komisiji pošlje reprezentativne vzorce promocijskega gradiva.
4. Upravičenci do pomoči
Upravičenec do pomoči skupne splošne promocije sadja in proizvodov iz sadja ter informiranja o njih
je del kmetijskega sektorja, ki se ukvarja s proizvodnjo, predelavo in trženjem sadja in proizvodov iz
sadja iz priloge I Pogodbe o delovanju EU.
Upravičenec do pomoči promocije sadja in proizvodov iz sadja iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«
je del kmetijskega sektorja, ki se ukvarja s proizvodnjo, predelavo in trženjem sadja in proizvodov iz
sadja iz priloge I Pogodbe o delovanju EU, vključenih v shemo »izbrana kakovost«.
Pomoč v okviru ukrepa ne vključuje neposrednih plačil v denarju upravičencem, ampak se dodeli v
naravi v obliki subvencioniranih storitev.
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5. Financiranje Ukrepa in stopnja intenzivnosti pomoči
V skladu s točkami (467) do (469) Smernic EU je intenzivnost pomoči za izvajanje Ukrepa 100
odstotkov upravičenih stroškov, in sicer do skupne višine 957.000 eurov v celotnem obdobju izvajanja
Ukrepa.
V skladu z 8. in 9. členom ZPKŽP ter 2., 3. in 4. členom Uredbe o določitvi višine in začetku plačevanja
obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave
in predelave sadja (Uradni list RS, št. 81/16 in 10/18) se aktivnosti promocije in informiranja v
celotnem obdobju izvajanja Ukrepa financirajo iz:
a) zbranega prispevka sektorja sadja v višini do 315.00 eurov, ki se zbira na namenski postavki
proračuna Republike Slovenije, in
b) nacionalnih sredstev proračuna Republike Slovenije v višini do 642.000 eurov.
Načrtovana poraba finančnih sredstev v celotnem obdobju izvajanja Ukrepa je naslednja:
a) skupna splošna promocija sadja in proizvodov iz sadja ter informiranje o sadju do višine
390.000 eurov (od tega prispevek sektorja do 31.500 eurov in nacionalna sredstva proračuna
Republike Slovenije do 358.500 eurov);
b) promocija sadja in proizvodov iz sadja iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«, vključno z
oglaševalskimi kampanjami, do višine 567.000 eurov (od tega prispevek sektorja do 283.500
eurov in nacionalna sredstva proračuna Republike Slovenije do 283.500 eurov).
V skladu s točko (468) Smernic EU ministrstvo zagotovi, da je prispevek sektorja za promocijo sadja in
proizvodov sadja iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«, vključno z oglaševalskimi kampanjami,
najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov kampanje.
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2631.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 − ZUJF) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

KOLIČNIK
rasti cen prehrambnih izdelkov
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2018, na podlagi katerega se določi regres za prehrano
med delom za obdobje julij–december 2018, je 1,024.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–
december 2018 je 4,51 eurov na dan.
Št. 100-1/2018
Ljubljana, dne 10. julija 2018
EVA 2018-2611-0068
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2632.

Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z
boleznijo modrikastega jezika

Na podlagi prvega odstavka 77.a člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18)
generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin sprejme

SKLEP
o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo
modrikastega jezika
I
Celotno ozemlje Republike Slovenije se za izvajanje
6. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra
2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi
z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih
živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L
št. 283 z dne 27. 10. 2007, str. 37), zadnjič spremenjene z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 456/2012 z dne 30. maja
2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 o pravilih za
izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L št. 141 z dne 31. 5.
2012, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1266/2007/ES)
šteje za območje z omejitvami zaradi serotipa 4 virusa bolezni
modrikastega jezika (v nadaljnjem besedilu: BTV 4).
II
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) je na podlagi
klimatskih dejavnikov in rezultatov entomološkega nadzora, ki
ga izvaja na podlagi 4. točke Priloge I Uredbe 1266/2007/ES,
in v skladu z merili iz Priloge V Uredbe 1266/2007/ES določila
konec obdobja brez aktivnosti vektorjev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Obdobje brez aktivnosti vektorjev se
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konča 26. 4. 2018. S tem dnem se začne obdobje aktivnosti
vektorjev, ki traja do preklica.
III
Poleg pogojev iz točke (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1266/2007/ES se za premike dovzetnih živali z območja z
omejitvami uporabljajo tudi naslednji pogoji, sprejeti na podlagi
točke (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1266/2007/ES in
določeni v sporazumu, sklenjenim med Republiko Slovenijo in
Republiko Avstrijo:
– obdobje, po katerem se lahko prvič cepljene živali premaknejo iz Republike Slovenije na prosto območje v Republiki
Avstriji, se skrajša s 60 na 10 dni in preiskave niso potrebne;
– živali, mlajše od 90 dni, se lahko premaknejo iz Republike Slovenije na prosto območje v Republiki Avstriji, če izvirajo
od mater, cepljenih proti BTV 4.
IV
Na podlagi dodatnih pogojev za tranzit živali iz točke (a)
prvega odstavka 9. člena Uredbe 1266/2007/ES v obdobju
aktivnosti vektorjev se po ustreznem čiščenju in dezinfekciji na
kraju natovarjanja sredstva za prevoz obdelajo z odobrenimi insekticidi oziroma repelenti, kar izvede organizacija s koncesijo
za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije
in deratizacije in o tem prevozniku izda potrdilo.
V
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
začasnih nujnih ukrepih v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, št. U3440-47/2018/16, z dne 26. 4. 2018, ki ga je Uprava
objavila na spletni strani.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3440-1/2018
Ljubljana, dne 17. julija 2018
EVA 2018-2330-0062
dr. Janez Posedi l.r.
Generalni direktor

2633.

Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste
izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe
o skladih denarnega trga

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3,
78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17)
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih
situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih
denarnega trga
1. člen
(namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena
Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o
spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa
Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84)
izdal Smernice o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu
s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga (v nadaljnjem
besedilu: Smernice).
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(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije
za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija)
in ESMA.
(3) Smernice določajo skupne referenčne parametre
scenarijev za teste izjemnih situacij, vključenih v teste izjemnih situacij sklada denarnega trga, ki se izvedejo v skladu z
28. členom Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (UL L
št. 169 z dne 30. 6. 2017, str. 84; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2017/1131/EU).
(4) Smernice so namenjene pristojnim organom ter skladom denarnega trga in njihovim upravljavcem kot so opredeljeni v Uredbi 2017/1131/EU.
2. člen
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji)
S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za:
1. družbe za upravljanje in upravljavce alternativnih investicijskih skladov, ki upravljajo sklade denarnega trga ter sklade
denarnega trga, ki se upravljajo sami;
2. Agencijo, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora
nad subjekti iz prejšnje točke.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2018-4
Ljubljana, dne 13. julija 2018
EVA 2018-1611-0048
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

2634.

Sklep o spremembah Sklepa o preizkusu
znanja s področja trženja enot investicijskih
skladov

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prijava kandidata k preizkusu znanja mora vsebovati:
1. ime in priimek kandidata (pri kandidatkah tudi dekliški
priimek);
2. naslov stalnega bivališča kandidata;
3. datum rojstva kandidata;
4. kontaktni podatek;
5. naslov za obveščanje (če je različen od stalnega naslova);
6. datum in kraj izpolnitve prijave in lastnoročen podpis
kandidata;
7. dokazilo o plačilu takse.«.
6. člen
V drugi točki tretjega odstavka 10. člena se besedi »rojstni
datum« nadomesti z besedama »datum rojstva«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Agencija oziroma v primeru iz četrtega odstavka
131. člena ZISDU-3, Združenje kandidata o uspehu pri preizkusu znanja pisno obvesti najkasneje v roku 15 dni po končanem preizkusu. Če ga je kandidat uspešno opravil, mu je
posredovano tudi potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
znanj, ki vsebuje:
1. navedbo, da potrdilo izdaja Agencija;
2. ime in priimek kandidata (pri kandidatkah tudi dekliški
priimek);
3. datum rojstva kandidata;
4. evidenčno številko potrdila;
5. datum izdaje potrdila;
6. podpis predsednika izpitnega odbora ali drugega predstavnika Agencije v izpitnem odboru in žig Agencije.«.
7. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija oziroma v primeru iz četrtega odstavka
131. člena ZISDU-3, Združenje za posamezen izpitni rok vodi
seznam, ki vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek kandidata (pri kandidatkah tudi dekliški
priimek);
2. naslov stalnega bivališča kandidata;
3. datum rojstva kandidata;
4. podatek o tem, kolikokrat je kandidat že opravljal preizkus znanja;
5. datum plačila takse in
6. zapisnik o poteku preizkusa znanja.«.

Na podlagi 2. točke 132. člena Zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15,
81/15 in 77/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o spremembah Sklepa o preizkusu znanja
s področja trženja enot investicijskih skladov
1. člen
V 1. členu Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja
enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15) se besedilo »Uradni list RS, št. 31/15« nadomesti z besedilom »Uradni
list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16«.
2. člen
V četrtem odstavku 4. člena se beseda »alineje« nadomesti z besedo »točke«.
3. člen
V peti točki prvega odstavka 5. člena se beseda »nadomestila« nadomesti z besedo »takse«.
4. člen
V šesti točki prvega odstavka 8. člena se beseda »nadomestila« nadomesti z besedo »takse«.

KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2018-3
Ljubljana, dne 13. julija 2018
EVA 2018-1611-0049
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2635.

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne
pogodbe za lesarstvo

V skladu s 75. členom Kolektivne pogodbe za lesarstvo
(Uradni list RS, št. 58/17), je Komisija za določitev zneska po-

Uradni list Republike Slovenije
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večanja najnižjih osnovnih plač določila, da se najnižje osnovne
plače določene s Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za lesarstvo povečajo za 2,7 %, zato pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in
pohištvene industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in
papir
in
kot predstavnika delojemalcev
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov
Slovenije
sklepata

A N E K S št. 1
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
(Uradni list RS, št. 58/17)
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge, ki se
na novo glasi:
»Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih
razredih od 1. 7. 2018 dalje znašajo:
Tarifni razred
I. Enostavna dela
II. Manj zahtevna dela
III. Srednje zahtevna dela
IV. Zahtevna dela
V. Bolj zahtevna dela
VI. Zelo zahtevna dela
VII. Visoko zahtevna dela

Najnižja osnovna plača v EUR
462,65 EUR
505,09 EUR
556,57 EUR
616,90 EUR
689,49 EUR
805,34 EUR
907,13 EUR
«

2. člen
V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
3. člen
Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2018.
Ljubljana, dne 4. julija 2018
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev:
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
Predsednik
Lojze Raško l.r.

Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica
Slovenije
Združenje lesne
in pohištvene industrije
Predsednik
Alojz Burja l.r.

Neodvisnost – KNSS
Predsednica
Evelin Vesenjak l.r.

Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik
Bogdan Božac l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 17. 7. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-7/200634 o tem, da je Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni
list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko
18/13.
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OBČINE
BREZOVICA
2636.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti Občine Brezovica

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17), ter 66. člena
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16), župan
Občine Brezovica

RAZPISUJE
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
Občine Brezovica
1. Redne volitve članov v svete krajevnih skupnosti: KS
Brezovica, KS Vnanje Gorice, KS Notranje Gorice - Plešivica,
KS Podpeč - Preserje, KS Rakitna, se opravijo skupaj z rednimi volitvami v občinski svet in župana, ki bodo 18. novembra
2018.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Brezovica.
Št. 041-1/2018-5
Brezovica, dne 17. julija 2018
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

IG
2637.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskem redu Občine Ig OPN Ig – 4

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora –
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), v povezavi z 48. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10
– popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na
podlagi 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16)
je Občinski svet Občine Ig na 5. izredni seji dne 18. 7. 2018
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskem redu Občine Ig OPN Ig – 4
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12, 5/15).
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskem redu
Občine Ig OPN Ig – 4 (v nadaljevanju: SD OPN – 4) se nanašajo izključno na izvedbena določila za območji IG06 in IG16.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se doda nova zadnja alineja,
ki se glasi:

»– Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje za posamezne prostorske enote (regulacijski načrt in usmeritveni
prikaz možnega urejanja območja),«.
4. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»(Stopnja natančnosti mej)
(1) Meje funkcionalnih in prostorskih enot ter namenske
rabe prostora so določene na podlagi katastrskih, topografskih
in digitalnih orto-foto načrtov različnih meril in prikazane na
zemljiškem katastru v merilu 1:5000. Kjer meje ne potekajo
po parcelni meji, je za določitev meje uporabljen topografski
podatek.
(2) Položajna natančnost mej funkcionalnih in prostorskih enot in namenske rabe prostora je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, v kolikor meja urejanja sovpada s parcelno mejo. V kolikor meje funkcionalnih in prostorskih enot ali meje namenske rabe prostora ne sovpadajo
s parcelno mejo, je njihova položajna natančnost odvisna od
razlik med položajno natančnostjo topografskih in digitalnih
orto-foto načrtov in zemljiškim katastrskim načrtom na območju obravnavane meje.
(3) Drugi grafični prikazi tega odloka so pripravljeni na
podlagi podatkov prikazanih v »Prikazu stanja prostora«,
katerih položajna natančnost je različna in katerih meje se
lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja
v naravi.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov meje, prikazane v tem
aktu, odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je treba v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje
ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim
aktom in stanjem v prostoru.
(5) V primerih, ko meje funkcionalnih in prostorskih enot
ali meje namenske rabe prostora ne sovpadajo z mejami
zemljiškega katastra in zaradi položajne nenatančnosti ali
neskladnosti topografskih in katastrskih geodetskih podlag
prihaja do razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem,
ki onemogočajo izvedbo gradnje v skladu s tem aktom, je
potrebna interpretacija natančnosti mej. Interpretacijo natančnosti mej poda pripravljavec prostorskega akta na podlagi
mnenja odgovornega prostorskega načrtovalca in odgovornega geodeta.«.
5. člen
(1) V 38. členu se dodata nova deseti in enajsti odstavek,
ki se glasita:
»(10) Na območju Občine Ig (enota IG04-1) nahaja območje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike
Slovenije.
(11) Pri projektiranju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise, ki opredeljujejo potresno odporno gradnjo, pri
čemer se uporablja karta projektnega pospeška tal.«.
(2) V 39. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa
v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji
požarne varnosti.«
(3) V tretjem odstavku 44. člena se v tabeli nadomestita
vrstici za območja IG06 in IG16 z novima vrsticama, ki se
glasita:
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»
FE
IG06
Ig – Grad in Gorica

IG14
Ig – ob Cesti na
Kurešček

PE

NRP

Oznaka
(FE-PE/NRP)

Način urejanja

Predpisani ukrepi

Površina
[m2]

1

G

IG06-1/G

PRO

48920

2

K1

IG06-2/K1

PRO

15489

3

K1

IG06-3/K1

PRO

67.a člen

10645

4

K2

IG06-4/K2

PRO

67.a člen

3195

4

G

IG06-4/G

PRO

67.a člen

208376

5

ZP

IG06-5/ZP

PRO

67.a člen

50161

6

D

IG06-6/D

PRO

67.a člen

8228

7

DC

IG06-7/DC

PMP

1786

8

SC

IG06-8/SC

PRO

438

8

MO

IG06-8/MO

OPPN

12600

9

G

IG06-9/G

PRO

360024

10

ZP

IG06-10/ZP

PRO

67.a člen

8482

1

SC

IG14-1/SC

OPPN

KOMASACIJA

125120

1

ZS

IG14-1/ZS

OPPN

KOMASACIJA

15681

2

DI

IG14-2/DI

PRO

3

SC

IG14-3/SC

OPPN

4

SC

IG14-4/SC

PMP

48499

5

SS1

IG14-5/SS1

PRO

2073

5

ZS

IG14-5/ZS

OPPN

SS1

IG16-1/SS1

PRO

1690

K1

IG16-1/K1

PRO

3445383

K2

IG16-1/K2

PRO

4036703

ZD

IG16-2/ZD

PRO

IG16
1
Ig – Barje: neposeljen del
Barja v SKTE 7 (naselje) 1
Ig
1
2

11929
KOMASACIJA

KOMASACIJA

UPRAVLJALSKI NAČRT PARKA in
70. člen

27400

21442

22187
«.

(4) Drugi odstavek 61. člena se nadomesti z novim, ki
se glasi:
»Javni natečaj je obvezen tudi za območji IG09 in
IG04-3.«.
(5) Tretji odstavek 61. člena se nadomesti z novim, ki se
glasi:
»Javni natečaj je predviden za območja IG06-4, IG06-5,
IG06-6, IG06-8, IG06-10 v primeru novogradenj ali spremembe
namembnosti objektov.«.
(6) Za 67. členom se doda nov 67.a člen, ki se glasi:
»67.a člen
(IG06-3, IG06-4, IG06-5, IG06-6, IG06-10 – območje ZPKZ)
(1) Za območje IG06-4, IG06-5, IG06-6, IG06-10 veljajo
naslednja podrobnejša merila in pogoji za projektiranje:
– Na celotnem območju je dopustna gradnja gospodarske
infrastrukture, potrebnih opornih zidov in škarp, peš in kolesarskih poti, intervencijskih poti ter varovalnih žičnih ograj do višine 5 m. Oporni zidovi in škarpe so lahko višji od 1,20 m zaradi
prilagajanja konfiguraciji terena in varnostnim zahtevam. Na
zunanji strani varovalne ograje ZPKZ je potrebno vzpostaviti

minimalno 10 m širok pas brez drevja in ostalega grmičevja.
Ostalo vegetacijo je v največji možni meri potrebno ohranjati
in vzdrževati.
– Na celotnem območju je skladno z Lokalnim energetskim konceptom Občine Ig predvidena oskrba obstoječih in
načrtovanih stavb z zemeljskim plinom za potrebe ogrevanja,
hlajenja, priprave sanitarne tople vode in kuhe. Obstoječe stavbe so že oskrbovane z zemeljskim plinom preko obstoječega
priključnega plinovoda dimenzije DN 50 (PE 63) z obratovalnim
tlakom 1–4 bar z navezavo na glavni distribucijski plinovod
S 2910 dimenzije DN 150 (PE 160) s potekom v cestišču ulice
Banija. Pri načrtovanju posegov na predmetnem območju je
potrebno upoštevati potek obstoječega priključnega plinovoda
v skladu z Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do
vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi
pogoji za odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
za geografsko območje Občine Ig (Uradni list RS, št. 25/08 in
11/11) in Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih priključnih
plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (JP Energetika Ljubljana, d.o.o.).
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– Zaradi posebnih značilnosti območja ZPKZ celotno
območje stavbnih zemljišč znotraj varovalne ograje, ki zajema
območja oziroma dele območij IG06-6, IG06-10 in IG06-5,
predstavlja parcelo objektov tako, da se posameznim objektom ne določa parcele objekta. V območjih IG06-6, IG06-10 in
IG06-5 ne veljajo splošna določila glede faktorja izkoriščanja
zemljišč.
– Za celotno območje ZPKZ je potrebno izvesti predhodne
arheološke raziskave, na podlagi katerih bodo izdani dodatni
kulturno varstveni pogoji.
– Pri gradnji podzemne etaže pod platojem pred gradom
ni sprejemljivo izvajati posegov oziroma uporabljati tehnologije, ki bi lahko ogrozile stabilnost gradu. Pred načrtovanjem
oziroma posegom je potrebno izvesti geološki pregled s sondiranjem, ki omeji dovoljene posege.
– Na območju IG06-6 ter v območju IG06-10 so dovoljene novogradnje, dozidave, nadzidave, odstranitve, rekonstrukcije in spremembe namembnosti objektov ter ureditve
parkirnih in manipulativnih površin za potrebe ZPKZ. Višinski
gabarit novih stavb na vzhodni strani gradu ne sme preseči originalne višine kapi gradu (absolutna višina največ
355,70 m.n.m.). Višina objekta v neposredni bližini gradu na
njegovi južni strani ne sme presegati spodnje kote okna pritličja gradu (absolutna višina največ 348,50 m.n.m.). Dopustno
višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave,
sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja,
objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture
in podobno. Nove stavbe morajo biti oblikovane podrejeno
gradu (preprosti volumni in obdelave, umirjene barve, vizualno zmanjševanje stavbne mase s členitvijo volumna ...).
Dopustna je tudi gradnja športnih igrišč, tribun, pokrite ploščadi, nadzornih prostorov, ureditev ograjenih sprehajališč,
nadstreškov in podobnih spremljajočih objektov za potrebe
ZPKZ. Na vzhodni strani gradu je treba ustrezno urediti odprti
prostor pred sedanjim vhodom v grad.
Na vzhodnem delu območja IG06-6 in v območju IG06-10
je dopustna gradnja visoke varovalne ograje oziroma varovalnega zidu, ki poteka po terenu, ter je visok 6 m. Višina zidu se
meri od nivoja terena tik ob zidu na tisti strani zidu, kjer je kota
zunanje ureditve nižja. Višina lahko odstopa zaradi konfiguracije terena ter zaradi varnostnih zahtev ZPKZ, vse v soglasju
s pristojno službo za varovanje kulturne dediščine. Varovalni
zid mora biti od grajskega poslopja odmaknjen najmanj 40 m.
Poglede na nove stavbe in varovalni zid z odprtega prostora
na vzhodni strani gradu je treba vsaj delno vizualno prekriti z
vegetacijo.
– faktor zazidanosti znotraj območja IG06-10 je lahko
največ FZ = 40%, kar velja tudi za morebitne objekte pod
terenom.
– Na območju IG06-5 so dopustne rušitve in rekonstrukcije objektov ter ureditve sprehajalnih poti, intervencijskih poti,
gradnje športnih in otroških igrišč, tribun, objektov za hrambo
športnih rekvizitov in sanitarij, odprtih in nadkritih ploščadi,
rastlinjakov, vrtnih lop, pergol, paviljonov in podobnih objektov.
Dopusten element zunanje ureditve so tudi zidci in ograje ter
elementi parkovne opreme. Dopustna je tudi ureditev površin
za pridelavo zelenjave.
– Na območju IG06-4, ki ga omejujejo dostopna lokalna
pot do gradu ter območja IG06-3, IG06-5, IG06-6, IG09-1 in
IG09-2, so dopustne ureditve sprehajalnih in rekreacijskih poti,
odprtih in nadkritih ploščadi, peš dostopi in intervencijske poti,
manipulativne površine in dostopi na jugovzhodnem delu tega
območja. Dopustni elementi zunanje ureditve so tudi zidci in
ograje ter elementi parkovne opreme. Dopustna je tudi rekonstrukcija obstoječe lokalne poti z vzdolžno ureditvijo parkirnih
mest na strani, ki meji na območje ZPKZ.
– Za zagotovitev dostopov do gozdnih površin ter intervencije, nadzor in vzdrževanje je na južnem delu območja
IG06-4 v nadaljevanju lokalne poti dopustna ureditev poti za
ta namen, ki bi hkrati služila kot pešpot. Med to potjo in južnim
delom stavbe je dopustno urediti parkirne površine.
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– Usmeritve za načrtovanje posegov na grajski stavbi:
a. pri prenovi gradu je potrebno odpreti in rekonstruirati
arkadne hodnike v pritličju in 1. nadstropju;
b. ohraniti in prezentirati je potrebno renesančni portal s
ploščo v atriju ter bifori v nadstropju in vzidane rimske spolije;
c. montaža strešnih oken za prezračevanje in osvetljevanje podstrešja je dopustna v notranjosti atrija. Na zunanji
strešini odpiranje strehe ni dopustno;
d. dopustna je odstranitev strehe in zgornje etaže gradu,
pri čemer je treba ohraniti obstoječo fasado do višine nekdanjega venca gradu, ter preoblikovanje fasade in strehe nad
koto nekdanjega venca. Streha mora ohraniti sedanji naklon
strešine, višina pa ne sme presegati kote višine strehe sedanjega gradu;
e. vsi drugi posegi na grajski stavbi morajo biti reverzibilni.
– Usmeritve za zunanje ureditve:
a. vstopi v garaže na platoju pred garažo naj bodo čim
manj vidno izpostavljeni;
b. športna igrišča in nove rekreacijske površine z dostopi
naj bodo v areal parka umeščene čim manj vidno izstopajoče
ter obsajene z vegetacijo;
c. razširitev dovozne ceste proti gradu z ureditvijo bočnih
parkirišč je dopustna le s čim manjšim preoblikovanjem terena.
Niz parkirišč mora biti členjen z obcestno vegetacijo;
d. vse ograje se v ureditvah izvede čim bolj transparentno
in prilagojeno grajskemu prostoru. V ureditev naj se vključuje
vegetacijo oziroma obsaditev, tako, da bodo ograje čim manj
vidno zaznavne;
e. na vzhodnem robu obravnavanega območja ZPKZ Ig
naj se ograjo proti razvalinam cerkve sv. Jurija čim bolj odmakne od objekta tako, da bo omogočena predstavitev cerkve in
zagotovljena neopaznost zamejitve območja gibanja, saj ravno
na tem delu poteka dostopna pot do cerkve;
f. Za okolico gradu je potrebno predhodno izdelati inventarizacijo in arboristično analizo pomembnejših parkovnih dreves. Na podlagi rezultatov analize je potrebno inventarizirana
drevesa vključiti v krajinsko ureditveni načrt, ki ga je potrebno
izdelati za parkovno območje gradu oziroma celotno območje
obdelave. Ob gradu in razvalinah cerkve sv. Jurija je potrebno
izvesti vedutno sečnjo in na površinah urediti povezovalne poti.
(2) Pred načrtovanjem in posegi v grajski kompleks se v
fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi mnenje strokovnjaka za netopirje, ki bo ugotovil prisotnost
in velikost populacije, v zvezi s čimer bo predlagal konkretne
ukrepe. V nadaljnjem usklajevanju varstvenih ukrepov bo sodeloval tudi ZRSVN.
(3) Na območju ZPKZ se zagotavlja ohranitev šestih brinov, šestih tis in ameriškega kleka (drevesa s številkami 128,
129, 131, 132, 133, 134, 12, 13, 14, 15, 39, 40 in 41 iz Arborističnega načrta za ožje območje Zavoda za prestajanje kazni
zapora Ig, izdelanega v podjetju Tisa d.o.o. julija 2017). Vso
ostalo vegetacijo se v čim večji možni meri ohranja.
(4) Načrtovane gradnje in ureditve je potrebno uskladiti
s pristojnim zavodom za kulturno dediščino in Občino Ig ter
pridobiti njihovo soglasje.
(5) Območje se prometno in komunalno priključuje preko obstoječih priključkov, ki se jih po potrebi obnovi oziroma
poveča. Za zagotavljanje električne energije se na območju
postavi nova transformatorska postaja. Zaradi visoke obremenjenosti SN omrežja na obravnavanem območju, ki se napaja
iz RP 20 kV Škofljica, bo mogoče načrtovano konično priključno
moč objektov ZPKZ v višini 1.300 kW zagotoviti po izgradnji
ustreznih ojačitev v SN omrežju na območju med RP 20 kV
Škofljica in Igom.
(6) Upravljavcu javne infrastrukture mora biti zagotovljen
nemoten dostop do objektov vodov in naprav katero upravljajo.
(7) Na vodih javne infrastrukture in priključkih se ne sme
postavljati ograj, parapetnih zidov in objektov. V primeru, da bo
nad vodom javne infrastrukture ograja, parapetni zid, oporni
zid, je potrebno tak vod vgraditi v kolektor oziroma ustrezno
zaščito.
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(8) Obstoječe in načrtovane stavbe se na energetsko
infrastrukturo priključujejo v skladu z 19. členom odloka.
(9) Sestavni del podrobnejših meril in pogojev za projektiranje za območje IG06-4, IG06-5, IG06-6, IG06-10 je grafični
prikazi urejanja območja a-Regulacijski načrt v merilu 1:2000
ter izbrana natečajna rešitev.«
(7) Celotni 70. člen se nadomesti z novim, ki se glasi:
»70. člen
(IG16-2 – rekonstrukcija koliščarske naselbine)
(1) V prostorski enoti IG16-2 veljajo podrobnejša merila in
pogoji za projektiranje za rekonstrukcijo koliščarske naselbine
iz prazgodovinske dobe.
(2) Vse načrtovane ureditve morajo biti skladne s cilji in
režimi, ki jih določa Uredba o krajinskem parku Ljubljansko
barje ter usklajene z upravljavcem parka. Pri izvedbi vseh ureditev se zagotavlja ohranitev habitatov vrst, habitatnih tipov in
migracijskih koridorjev prostoživečih vrst, ter upošteva omilitvene ukrepe iz okoljskega poročila. Projektna dokumentacija
za območje mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture.
(3) Zasnova koliščarske naselbine se povzema po idejni
zasnovi, ki jo je izdelal Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, arhitektura d.o.o., december 2016. Pri nadaljnjem načrtovanju se
upošteva Strokovne podlage za IDZ za koliščarsko naselbino
na Igu, ki jo je izdelal Aquarius d.o.o.
Usmeritve za koliščarsko naselbino:
– V območje koliščarske naselbine vodi lesena brv čez
Iščico, ki se izteče v leseno ploščad z objektom vstopnega
paviljona na severni strani območja.
– Kota spodnjega robu mostne konstrukcije brvi čez lščico
mora biti najmanj na H100+0,5 m (tj. na koti 290,80 m.n.m.).
– Prostorska zasnova območja interpretacije koliščarske
naselbine vključuje umetno ojezeritev dela območja in okoli
njega speljano krožno pot.
– Za odvzem in izpust vode je potrebno določiti ekološko sprejemljiv pretok (Qes) in pridobiti vodno dovoljenje za
posebno rabo vode v skladu s predpisi s področja upravljanja
z vodami.
– Vasica s kolibami – koliščarska naselbina je umeščena
v severovzhodni del območja. Na jezersko obalo mejijo tri kolibe, ostale se (kot dopolnitev) postavijo v prostor za njimi, na
območje obstoječega močvirnega travnika. Osnova postavitve
koliščarskih kolib v območju se zgleduje po tlorisu kolišč iz
arheoloških strokovnih podlag. Pri načrtovanju rekonstrukcije
koliščarske naselbine je potrebno upoštevati koto s stoletno povratno dobo (Q100) določeno v strokovnih podlagah z upoštevanjem varnostne višine. Dvig objektov koliščarske naselbine in
vseh ostalih pripadajočih spremljevalnih objektov (tudi pešpot)
na koto Q100+20 cm (tj. dvig na koto 290,50 m.n.m.; kota
Q500=290,42 m.n.m.), dvig se izvede na lesenih kolih. Dvig
objekta za pogonski agregat črpalke na koto 290,50 m.n.m.
(tudi na lesenih kolih).
– Koliščarske kolibe se postavijo v skladu z arheološkimi
usmeritvami – predvidoma maksimalne velikosti 3,5 m x 6,5 m,
z dvokapno streho, slemensko lego v smeri jugozahod – severovzhod, z maksimalnim naklona 50°. Dostopne so po značilnem
koliščarskem stopnišču (obdelano deblo ipd). Za dostop do hišk
za invalide se predvidi postavitev rampe (iz podobnih elementov
oziroma na način, ki je po delovanju in izvedbi v skladu s kolibami). Za izvedbo koliščarskih kolib in poti se uporabijo naravni
materiali – les, slama, glina, trstika, mah, lubje, blato ipd. Kolibe
so nad nivo ojezeritve dvignjene za cca 120 cm.
– Krožna pot, se med kolibami nekoliko razširi v ploščad
oziroma »ulični« prostor sredi vasice, da se omogoči zadrževanje ljudi ob ogledih posameznih kolib in eksponatov ob/v
kolibah. Pot se nato nadaljuje preko severnega dela jezera
nazaj do izhodiščne točke, vstopnega paviljona. Na ta način je
obhodna zanka za obiskovalce sklenjena.
– Na južnem delu se krožna pot razširi v večje razgledišče
v bližini servisnega dostopa kjer se umesti tudi manjši objekt s
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sanitarijami, ki je oblikovno usklajen z vstopnim paviljonom in je
ločen od krožne poti z zasaditvijo večjih dreves, značilnih za barje.
– Prehodi med vodo in okoliškim terenom so čimbolj naravni, zarašča jih značilna trava – zaščita brežin se izvede na
način, da so te ureditve čim manj vidne. Brežine ojezeritve naj
bodo vsaj v delu dovolj položne, da bo omogočeno prehajanje
dvoživkam in plazilcem.
(4) Odmiki od brežine:
– Za projektiranje in posege glede odmikov od brežin
je potrebno pridobiti tudi soglasja pristojnih nosilcev urejanja
prostora v skladu z veljavno zakonodajo, ter tudi soglasje Zavoda RS za varstvo narave. Določila glede odmika veljajo za
vodotoke (Iščica, Želimeljščica, Smoligojnik), ne pa za bodočo
ojezeritev.
(5) Potrebno je z rešetkami oziroma na drug ustrezen
način preprečiti dostop rib v ojezeritev iz Iščice. Veljajo že podana določila o odmikih od brežin: npr. rešetke naj se umesti
v kanal in ne v brežino vodotoka. Ojezeritev ne sme postati
ribiška površina.
(6) Dostop do koliščarske naselbine se uredi preko območja IG16-1 iz zahodne strani, in sicer iz makadamske javne
poti ter po robu travnikov do lesene brvi čez Iščico v peščeni
oziroma leseni izvedbi ali s sekanci širine cca 1.6 m, ki se na
koncu razširi v razgledno ploščad. Ob poti je dopustno urediti
ploščadi z informacijskimi tablami. Iz poti se uredi lesena brv
za dostop do koliščarske naselbine.
(7) Servisni in intervencijski dostop se zagotavlja z južne
smeri – uvoz s povezovalne ceste Škofljica–Ig, po obstoječi
poljski poti, ki poteka po robu travnikov do ploščadi za mobilni
WC. Predvidena servisna pot bo širine cca 3 m v utrjeni izvedbi. Servisna pot za čas gradnje in za potrebe vzdrževanja
naj bo izvedena (utrjena, neasfaltirana) na koti obstoječega
terena.
(8) Pred načrtovanimi posegi na območju ploščadi z informacijskimi tablami ob poti, razgledišča, brvi čez lščico in
celotnem območju koliščarske naselbine z jezerom je potrebno
izvesti predhodne geofizikalne arheološke raziskave z magnetno metodo. Glede na rezultate geofizikalne raziskave se
izvede 4 ročne testne sonde v velikosti 2x1,5 m do morebitnih
ohranjenih arheoloških struktur, ki se jih ne odstranjuje, temveč
varuje "in situ".
(9) V čim večji meri se ohranja obvodno lesno vegetacijo
in mejice, še posebej starejše listavce (dob, vrbe). Na podlagi
mnenja pristojnega zavoda za varstvo narave se očisti vodna
površina v južnem mrtvem rokavu tako, da se ohrani obvodno
drevje, za posege je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v
naravo.
(10) Območja naj se ne osvetljuje; za servisne potrebe in
nujne primere je dopustna vgraditev popolnoma zasenčenih
svetil s senzorjem za vklop in s samodejnim izklopom, ki jih
lahko aktivira le pooblaščena oseba.
(11) Odpadnih komunalnih voda ni dovoljeno odvajati v
naravno okolje (predvidi se kemično stranišče, vsebino se pri
praznjenju odpelje na čistilno napravo v bližini).
(12) Varovanje med posegi:
– Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim,
se mora načrtovati in opraviti izven drstne dobe vrst rib, ki
poseljujejo območje. Dela, ki lahko kakorkoli vplivajo na stanje
oziroma kakovost voda lščice ali Želimeljščice se lahko izvajajo
med 1. 7.–30. 9. Dela izven tega časa so možna le v dogovoru
z Ribiško družino Barje oziroma ZZRS (glede na pristojnost).
– Zemeljska dela, izkopavanja v brežino ali strugo je treba
tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri zmanjša
vpliv kaljenja vode.
– Med gradnjo in po njej se na območju vodnega zemljišča ali v sami strugi vodotoka ne sme odlagati nobena vrsta
materiala, ki se uporabljajo pri gradnji, ali onesnažene vode s
kakršno koli snovjo z območja delovišča, ki je strupena za ribe.
– Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo
biti urejene na način, da je preprečeno onesnaževanje voda.
Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega
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materiala, zemljine iz izkopov in kakršnih koli odpadkov na
primerno deponijo.
(13) O predvidenih delih v vodnem ali priobalnem zemljišču oziroma na območju del, ki bodo vplivala na vodno okolje,
je potrebno vsaj 14 dni pred začetkom del obvestiti ZZRS
oziroma Ribiško družino Barje (glede na pristojnost) o začetku
gradnje.
(14) Sestavni del podrobnejših meril in pogojev za projektiranje za prostorsko enoto IG16-2 so grafični prikazi urejanja
območja v merilu 1:2000:
a – Regulacijski načrt
b – Usmeritveni prikaz možnega urejanja območja.«
6. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se
začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključijo po določbah
izvedbenih prostorskih aktov občine, veljavnih v času oddaje
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
7. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig OPN Ig – 4, je na vpogled zainteresirani
javnosti pri pristojni službi Občine Ig in na spletni strani Občine
Ig. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na
pristojni upravni enoti in na ministrstvu, pristojnem za prostor.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3504-0001/2017
Ig, dne 19. januarja 2018

Uradni list Republike Slovenije
SEVNICA
2639.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Sevnica

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17) in 76. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 46/15, 17/17 in 44/18)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Sevnica
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Dolnje Brezovo, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Primož,
Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje se opravijo
v nedeljo, 18. novembra 2018.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-0003/2018
Sevnica, dne 18. julija 2018
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

ŽALEC
2638.

Razpis rednih volitev članov svetov vaških
skupnosti na območju Občine Ig

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in 65.
člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov vaških skupnosti
na območju Občine Ig
1.
Redne volitve v vaške svete Brest, Dobravica, Draga,
Golo - Selnik, Gornji Ig, Ig, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kot, Kremenica, Matena, Podgozd, Podkraj, Sarsko, Staje, Strahomer,
Suša, Škrilje, Tomišelj, Visoko - Rogatec, Vrbljene in Zapotok,
bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
3.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Ig.
Št. 041-0003/2018
Ig, dne 16. julija 2018
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

2640.

Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine

Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL,
57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS,
40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08,
62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) in 20. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine
Žalec na 26. redni seji dne 5. julija 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi neprofitne in tržne najemnine
I.
S tem sklepom se za stanovanja v lasti Občine Žalec določa:
– način določitve višine najemnine za neprofitna stanovanja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin (v nadaljevanju: Uredba);
– način določitve višine najemnine za službena stanovanja, ki so že oddana in jim je bila višina najemnine določena
na podlagi Uredbe;
– način določitve višine najemnine za službena stanovanja oddana po 1. 1. 2019;
– tržna najemnina za neprofitna stanovanja za najemnike, ki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, določenih po vsakokratnem veljavnem
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Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v
nadaljevanju: Pravilnik);
– tržna najemnina za neprofitna stanovanja najemnikov,
ki imajo v najemu večje stanovanje, kot bi jim pripadalo po
površinskih normativih, določenih v Pravilniku.
II.
Za neprofitna stanovanja, katerih najemnik izpolnjuje
splošne pogoje za pridobitev stanovanja določene v Pravilniku, se v najemni pogodbi določi višina najemnine, ki jo določa
Uredba, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini
4,68% od vrednosti stanovanja.
Za službena stanovanja, ki so že oddana, se v najemni pogodbi določi višina najemnine po Uredbi, upoštevaje letno stopnjo
neprofitne najemnine v višini 4,68% od vrednosti stanovanja.
Za službena stanovanja, ki bodo oddana po 1. 1. 2019,
se v najemni pogodbi določi tržna najemnina v višini 5,00 €/m2
stanovanjske površine.
III.
Za neprofitna stanovanja, katerih najemnik ne izpolnjuje
več splošnih pogojev za pridobitev stanovanja določenih v
Pravilniku, se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi
tržna najemnina v višini 5,00 €/m2 stanovanjske površine.
IV.
Če najemnik neprofitnega stanovanja sprejme večje stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih iz Pravilnika pripadalo,
se za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ,
ki ga določa Pravilnik, določi tržna najemnina v višini 5,00 €/m2.
Če najemnik neprofitnega stanovanja že ima v najemu
večje neprofitno stanovanje, kot bi mu pripadalo po površinskem normativu iz Pravilnika, in ne sprejme zamenjave s
stanovanjem, ki bi mu po površinskem normativu pripadalo, se
določi tržna najemnina v višini 5,00 €/m2 za tisti del površine,
ki presega veljavni površinski normativ.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 352-0044/2018
Žalec, dne 5. julija 2018
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2641.

Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika
predsednika in člana občinske volilne komisije

Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08,
83/12 in 68/17) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/13 in 23/17) dne 5. julija 2018 sprejel

Št.

51 / 20. 7. 2018 /

Stran

8395

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju namestnika
predsednika in člana občinske volilne komisije
I.
Občinski svet:
– razreši namestnico predsednika občinske volilne komisije: Urško Zajšek, roj. 1977, Zelena ulica 3, 3311 Šempeter
in za
– namestnika predsednika občinske volilne komisije imenuje Aleša Bidarja, roj. 1975, Ulica Heroja Staneta 1 b, 3310
Žalec;
– razreši člana občinske volilne komisije: Milana Zupanca,
roj. 1946 iz Migojnic, 3302 Griže in za
– člana občinske volilne komisije imenuje Bogdana Pečečnika, roj. 1941 iz Studenc 27 c, 3310 Žalec.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2018
Žalec, dne 5. julija 2018
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

ŽELEZNIKI
2642.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Železniki

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV,
Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in
30. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 55/18)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Železniki
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Davča, Dolenja vas, Dražgoše - Rudno, Selca, Sorica in Železniki se
opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija, na
voliščih pa volilni odbori.
Št. 041-1/2018-008
Železniki, dne 17. julija 2018
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

Stran
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POPRAVKI

2643.

Popravek Pravilnika o evidentiranju podatkov
v zemljiškem katastru

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Pravilnika o evidentiranju podatkov
v zemljiškem katastru
V Pravilniku o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 48/18) se 40. člen pravilno glasi:
»40. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v
zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 8/07 in 26/07), uporablja
pa se do 22. novembra 2018.«.
Št. 007-129/2018
Ljubljana, dne 17. julija 2018
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

2644.

Popravek Pravilnika o podrobnejši vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih
z graditvijo objektov

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
V Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18),
je za prilogo 2C pomotoma izpadla priloga 2D, ki je kot priloga
sestavni del tega popravka.
Št. 007-59/2018
Ljubljana, dne 28. junija 2018
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor
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PRILOGA 2D
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI ČE GRE ZA ODSTRANITEV OBJEKTA

PRILOGA 2D

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA
V PZI ČE GRE ZA ODSTRANITEV OBJEKTA

PROJEKTANT
projektant (naziv družbe)
naslov
odgovorna oseba projektanta

IN VODJA PROJEKTA
vodja projekta
identifikacijska številka
IZJAVLJAVA
- da je projektna dokumentacija skladna z gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno in racionalno izvedbo odstranitve,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami
in pravili stroke,
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na predvidene vplive in druge značilnosti odstranive objekta.

vodja projekta
identifikacijska številka
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe projektanta

Stran
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VSEBINA
2625.

2626.

2627.

2628.
2629.
2630.
2631.

2632.
2633.
2634.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju
z drugim tirom železniške proge Divača–Koper
(ZIUGDT)

2635.
8369

8376

VLADA

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Moldavije v Republiki Sloveniji s sedežem v Celju

8376

MINISTRSTVA

8377

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
Občine Brezovica

2637.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig OPN Ig – 4
Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo
modrikastega jezika
Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih
denarnega trga
Sklep o spremembah Sklepa o preizkusu znanja s
področja trženja enot investicijskih skladov

8387
8387
8388

8390
8394

SEVNICA

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica

2640.
2641.

Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika in člana občinske volilne komisije

2642.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Železniki

2643.

Popravek Pravilnika o evidentiranju podatkov v
zemljiškem katastru
Popravek Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

2644.

8390

IG

2639.

8378
8378
8387

BREZOVICA

2636.

2638.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o znaku dobavitelja
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo
Odredba o Programu promocije sektorja sadja za
obdobje od 2018 do 2020
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

8388

OBČINE

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za
lesarstvo

ŽALEC

8394
8394
8395

ŽELEZNIKI

8395

POPRAVKI

8396
8396
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