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VLADA
382. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke 

na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike 
Slovenije

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – 
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona 
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve) je 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice za pravosodje, 
št. 701-68/2015 z dne 29. 1. 2019, na 19. redni seji dne 14. 2. 
2019 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Janja Vrečič Perhavec, rojena 19. 6. 1964, se imenuje 
za vrhovno državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu 
Republike Slovenije.

Št. 70101-2/2019
Ljubljana, dne 14. februarja 2019
EVA 2019-2030-0001

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.

predsednik

383. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke 
na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike 
Slovenije

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – 
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona 
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve) je 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice za pravosodje, 
št. 701-13/2018 z dne 29. 1. 2019, na 19. redni seji dne 14. 2. 
2019 izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Mirjam Kline, rojena 3. 6. 1964, se imenuje za vrhovno 
državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike 
Slovenije.

2. Premestitev državne tožilke Mirjam Kline na Vrhovno 
državno tožilstvo Republike Slovenije se opravi trideseti dan po 
pravnomočnosti odločbe o imenovanju.

Št. 70101-3/2019
Ljubljana, dne 14. februarja 2019
EVA 2019-2030-0002

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.

predsednik

MINISTRSTVA
384. Pravilnik o strokovnem usposabljanju 

za tehnike delavnic za tahografe in osebe, 
ki so pooblaščene za izvajanje nadzora

Na podlagi prvega odstavka 17. člena ter drugega in tre-
tjega odstavka 18. člena Zakona o delovnem času in obveznih 
počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih 
prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedi-
lo in 62/16 – popr.) ministrica za infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic 

za tahografe in osebe, ki so pooblaščene  
za izvajanje nadzora

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa program strokovnega usposabljanja 

za tehnike delavnic za tahografe (v nadaljnjem besedilu: de-
lavnice) in oseb, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora na 
podlagi 32. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih 
mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 
(Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 
– popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon), ter pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati izvajalci usposabljanja.
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II. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

2. člen
(1) Program strokovnega usposabljanja se izdela na pod-

lagi:
1. predpisov, ki urejajo čas vožnje, odmorov in počitkov 

ter tahografe:
– Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravlja-

jo mednarodne cestne prevoze, sklenjenega v Ženevi 1. julija 
1970, ratificiranega z Zakonom o ratifikaciji Evropskega spo-
razuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne 
cestne prevoze (AETR), s protokolom ob podpisu (Uradni list 
SFRJ, št. 30/74), Zakonom o ratifikaciji sprememb Evropskega 
sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo mednarodne 
cestne prevoze (AETR) (Uradni list RS – MP, št. 9/06), Uredbo 
o ratifikaciji 4. spremembe Evropskega sporazuma o delu po-
sadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne prevoze (Uradni list 
RS – MP, št. 7/07) in z Uredbo o ratifikaciji 5. in 6. spremembe 
Evropskega sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo 
mednarodne prevoze (Uradni list RS – MP, št. 11/11),

– Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene soci-
alne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi 
uredb Sveta (EGS) 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L št. 102 z dne 11. 4. 
2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 165/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o ta-
hografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu 
in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parla-
menta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v 
zvezi s cestnim prometom (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1),

– Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nad-
zorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) 
št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju 
določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom 
(UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1),

– Uredbe Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 
o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 
z dne 31. 12. 1985, str. 34), zadnjič spremenjene z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 o prilagoditvi 
Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) 
v cestnem prometu tehničnemu napredku (UL L št. 311 z dne 
31. 10. 2014, str. 19),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/799 z dne 
18. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014 Evrop-
skega parlamenta in Sveta za določitev zahtev glede konstruk-
cije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov 
in njihovih sestavnih delov (UL L št. 139 z dne 26. 5. 2016, str. 
1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2018/502 z dne 28. februarja 2018 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) 2016/799 za določitev zahtev glede konstrukcije, 
preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in 
njihovih sestavnih delov (UL L št. 85 z dne 28. 3. 2018, str. 1),

– zakona.
2. izvedbenih predpisov, sprejetih na podlagi zakona:
– predpisov, ki urejajo nadzor izvajanja predpisov o de-

lovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o 
zapisovalni opremi,

– predpisov, ki urejajo odobritev in naloge delavnic za 
tahografe ter naprave za omejevanje hitrosti,

– predpisov, ki urejajo prepisovanje podatkov o delovnem 
času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidenc,

– predpisov, ki urejajo dele in opreme vozil z napravo za 
omejevanje hitrosti.

3. navodil proizvajalcev, ki se nanašajo na tip zapisovalne 
opreme in naprave za omejevanje hitrosti,

4. priporočil, navodil in razlag za izvajanje predpisov iz 1. 
in 2. točke tega člena.

3. člen
(1) Program strokovnega usposabljanja za pametne taho-

grafe za tehnike delavnic zajema naslednje vsebine:
1. osnovna seznanitev z vsebinami iz prejšnjega člena,
2. izvajanje postopkov in nalog delavnice,
3. obseg odobritve,
4. pogoji za odobritev,
5. odvzem odobritve,
6. naprave za omejevanje hitrosti,
7. razgradnja zapisovalne opreme,
8. pomnilniške kartice,
9. prepisovanje podatkov iz zapisovalnih naprav,
10. izdelava zapisnikov,
11. nadzor nad delavnicami,
12. evidenca o delavnicah,
13. evidenca o tahografih,
14. pogoji za tehnika in upravitelja delavnice,
15. oglasna deska delavnice,
16. vodenje evidenc,
17. uporaba orodja in opreme v delavnici (praktična izved-

ba postopkov in nalog).
(2) Program strokovnega usposabljanja iz prejšnjega 

odstavka se zagotavlja na področju pametnega tahografa 
vseh proizvajalcev in tipov. Usposabljanje obsega 32 učnih 
ur. Program zajema tudi vsebine za analogni tahograf vseh 
proizvajalcev in tipov ter digitalni tahograf vseh proizvajalcev in 
tipov. Program zajema tudi vsebine za napravo za omejevanje 
hitrosti.

(3) Učna ura traja 45 minut.

4. člen
(1) Program strokovnega usposabljanja za pametne taho-

grafe za osebe, pooblaščene za izvajanje nadzora na podlagi 
32. člena zakona, zajema naslednje vsebine:

1. osnovna seznanitev s področji iz 1. do 11. točke prvega 
odstavka prejšnjega člena,

2. pregled ugotovitev nadzora,
3. pristojnost in pooblastila glede nadzora,
4. izvajanje nadzora (obseg in način),
5. sodelovanje in izmenjava informacij,
6. pregled zapisovalne opreme in zapisov,
7. prekrški,
8. uporaba opreme za izvajanje nadzora (praktična izved-

ba postopkov in nalog).
(2) Usposabljanje pooblaščenih uradnih oseb iz prejšnje-

ga odstavka obsega 24 učnih ur.

5. člen
(1) Za tehnike delavnic in osebe, pooblaščene za izva-

janje nadzora iz prejšnjega člena, ki so že opravili strokovno 
usposabljanje, se izvede skrajšani program usposabljanja za 
pametni tahograf. Ta zajema:

1. seznanitev s cilji in namenom socialne zakonodaje v 
cestnih prevozih,

2. pregled sprememb in dopolnitev predpisov iz 2. člena 
tega pravilnika,

3. pregled ugotovitev nadzora,
4. pregled priporočil Evropske unije,
5. seznanitev s tehničnim napredkom orodja in opreme ter
6. odkrivanje manipulacij in praktična izvedba postopkov 

kontrole ter izrednega pregleda.
(2) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka obsega osem 

učnih ur.

6. člen
(1) Izvajalec usposabljanja predloži program usposablja-

nja iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika komisiji iz drugega 
odstavka tega člena do 1. oktobra tekočega leta za naslednje 
koledarsko leto.

(2) Vsebino in kakovost izvajanja programa strokovnega 
usposabljanja potrdi enkrat letno komisija, sestavljena iz pred-
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stavnikov strokovnih služb ministrstva, pristojnega za promet, 
in inšpektorata, pristojnega za promet. Ta komisija tudi nadzira 
izvajanje usposabljanj.

7. člen
(1) Program strokovnega usposabljanja izvajajo pravne ali 

fizične osebe, določene v prvi alineji prvega odstavka 17. člena 
zakona.

(2) Program strokovnega usposabljanja pooblaščenih 
uradnih oseb organov iz 32. člena zakona (v nadaljnjem bese-
dilu: organi) lahko izvajajo tudi organi ob izpolnjevanju pogojev 
iz 13. člena tega pravilnika.

(3) Če organ ne izpolnjuje vseh pogojev iz 13. člena tega 
pravilnika, lahko kandidat opravi manjkajoči del usposabljanja 
pri drugem organu oziroma pravni ali fizični osebi iz prvega 
odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: izvajalec uspo-
sabljanja).

III. POSTOPEK IZVAJANJA STROKOVNEGA 
USPOSABLJANJA

8. člen
(1) Kandidat, ki se želi udeležiti strokovnega usposa-

bljanja, vloži pisno ali elektronsko prijavo pri izvajalcu uspo-
sabljanja.

(2) Prijava mora vsebovati podatke o kandidatu (osebno 
ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, 
zaposlitev) in področje strokovnega usposabljanja.

(3) Kandidat, ki se je že udeležil strokovnega usposablja-
nja, opravi usposabljanje po skrajšanem programu iz 5. člena 
tega pravilnika.

9. člen
(1) Izvajalec usposabljanja obvesti kandidata o kraju in 

času izvajanja strokovnega usposabljanja.
(2) Strokovno usposabljanje se izvede najpozneje 30 dni 

od dne, ko izvajalec usposabljanja prejme prijavo.
(3) Izvajalec usposabljanja o kraju in času strokovnega 

usposabljanja obvesti tudi komisijo iz drugega odstavka 6. čle-
na tega pravilnika.

10. člen
(1) O izvajanju strokovnega usposabljanja se vodi zapi-

snik. Vodi ga predstavnik izvajalca usposabljanja.
(2) V zapisnik se vpišejo: izvajalec strokovnega uspo-

sabljanja, predavatelji, datum strokovnega usposabljanja in 
seznam udeležencev. Zapisnik podpiše predstavnik izvajalca 
usposabljanja.

(3) Priloga zapisnika je program strokovnega usposa-
bljanja.

11. člen
(1) Kandidat, ki se je udeležil strokovnega usposabljanja, 

prejme o tem potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del 
tega pravilnika.

(2) Potrdilo o strokovni usposobljenosti izda izvajalec 
usposabljanja v okviru informacijskega sistema evidence ta-
hografov.

(3) Potrdilo podpiše zakoniti zastopnik pravne ali fizične 
osebe oziroma predstojnik organa.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI IZVAJALEC 
USPOSABLJANJA

12. člen
Naloge izvajalca usposabljanja smejo opravljati pravne 

ali fizične osebe, ki pridobijo ustrezno dovoljenje ministra, 
pristojnega za promet.

13. člen
(1) Pravna ali fizična oseba mora za pridobitev dovoljenja 

iz prejšnjega člena izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima zaposleno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz prvega 

odstavka 7. člena tega pravilnika,
2. registrirana je za izvajanje dejavnosti strokovnega 

usposabljanja,
3. ima zagotovljene predavatelje in druge strokovne de-

lavce za izvajanje programov po tem pravilniku,
4. ima ustrezne prostore,
5. ima tehnično opremo in učne pripomočke za izvajanje 

programov po tem pravilniku,
6. razpolaga s potrjenim programom in gradivom strokov-

nega usposabljanja,
7. trajno zagotavlja nepristranskost glede na osebe, ki so 

udeleženci strokovnega usposabljanja.
(2) Organ mora za pridobitev dovoljenja izpolnjevati po-

goje iz 3. do 7. točke prejšnjega odstavka.

14. člen
(1) Pravni ali fizični osebi se z odločbo odvzame dovolje-

nje za izvajanje strokovnega usposabljanja:
– če ne izpolnjuje več pogojev iz 13. člena tega pravilnika,
– če je dala lažne izjave, podatke ali listine v postopku 

pridobivanja dovoljenja ali preverjanja izpolnjevanja pogojev 
za njegovo pridobitev,

– če je proti njej uveden postopek stečaja ali likvidacije, če 
je prenehala poslovati na podlagi sodne odločbe ali iz drugega 
razloga,

– če svojih nalog ne opravlja v skladu s tem pravilnikom.
(2) O odvzemu dovoljenja ministrstvo, pristojno za pro-

met, obvesti delavnice in nadzorne organe iz 32. člena zakona.

V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

15. člen
(1) Tehnikom delavnic, ki imajo opravljeno strokovno izo-

braževanje po sistemu, ki je veljal do začetka veljavnosti tega 
pravilnika, in to dokazujejo z ustreznim potrdilom, se prizna 
strokovna usposobljenost, vendar morajo za pridobitev po-
mnilniške kartice delavnice za pametni tahograf opraviti uspo-
sabljanje po skrajšanem programu iz 5. člena tega pravilnika.

(2) Osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora in 
imajo opravljeno strokovno izobraževanje po sistemu, ki je 
veljal do začetka veljavnosti tega pravilnika, in to dokazujejo 
z ustreznim potrdilom, se prizna strokovna usposobljenost, 
vendar morajo za pridobitev pomnilniške kartice nadzornega 
organa za pametni tahograf ali za uporabo pomnilniške kartice 
nadzornega organa opraviti usposabljanje po skrajšanem pro-
gramu iz 5. člena tega pravilnika.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega 
pravilnika izvajalec usposabljanja predloži program usposa-
bljanja iz 3. ali 4. člena tega pravilnika do 15. marca 2019 in 
skrajšani program usposabljanja iz 5. člena tega pravilnika do 
1. marca 2019.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za taho-
grafe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora (Uradni 
list RS, št. 27/09).

17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-294/2018/20
Ljubljana, dne 1. februarja 2019
EVA 2018-2430-0074

Mag. Alenka Bratušek l.r.
ministrica 

za infrastrukturo
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Priloga 
 
Obrazec potrdila o usposabljanju 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
     (izvajalec strokovnega usposabljanja) 
 
 
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za 
tahografe in oseb, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora in dovoljenja št. ……….. izdaja 
 
 

POTRDILO 
 
 
 

da se je …………………………….rojen ………………v …………………………, udeležil: 
(osebno ime kandidata)   (datum) (kraj rojstva) 
 

- strokovnega usposabljanja za pametni tahograf 
- skrajšanega programa usposabljanja za pametni tahograf  
 
za: 
- tehnika delavnic 
- osebe, pooblaščene za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena Zakona o delovnem času in obveznih 
počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) 
 
Potrdilo je izdano pod evidenčno številko…………. 
 
 
 
Kraj in datum:……………….                Žig  
 
        
          
 
 
 …………………………………………….. 
 (podpis zakonitega zastopnika pravne ali fizične 

osebe oziroma predstojnika organa) 
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385. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu 
gozdnogospodarske enote Šentjur 
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt 

gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027) št. 09–43/18 
z dne 27. 11. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 
do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Celje.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Šentjur, ki meri 11.245,44 ha, 

se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, v občini 
Šentjur, oziroma v katastrskih občinah Dramlje, Pletovarje, 
Slatina, Ostrožno, Dolga gora, Ponkvica, Ponikva, Zagaj, 
Vodule, Marija Dobje, Primož, Goričica, Zlateče, Lokarje, 
Kameno, Grobelno, Šentjur pri Celju, Podgrad, Krajnčica, 
Rifnik, Tratna, Vodruž, Zgornje Selce in Bezovje.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Šentjur je 1. januarja 2018 

ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali 

pravnih oseb, 2 % državnih gozdov ter 9,02 ha gozdov lokalnih 
skupnosti;

2. površina: 4.549,19 ha, od katere so vsi gozdovi več-
namenski;

3. lesna zaloga: 349 m3/ha, od tega 138 m3/ha iglavcev 
in 211 m3/ha listavcev;

4. tekoči letni prirastek: 9,5 m3/ha, od tega 4,39 m3/ha 
iglavcev in 5,11 m3/ha listavcev.

4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Šentjur (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz goz-
dnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ce-
lje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 
2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospo-
darjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri 
spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Šentjur 
določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo 
način gospodarjenja z gozdom:

– proizvodne funkcije na površini 4.548,9 ha,
– ekološke funkcije na površini 107,12 ha ter
– socialne funkcije na površini 114,43 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja 

so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Šentjur (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in 
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka 

prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Šentjur za 
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni 
naslednji ukrepi:

1. najvišji možni posek v višini 393.782 m3, od tega 
157.776 m3 iglavcev in 236.006 m3 listavcev;

2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, 
na dejanski površini 309,7 ha;

3. nega drogovnjaka na površini 86,3 ha;

4. odstranjevanje vzpenjavk na 2,35 ha;
5. zaščita sadik s 3.000 količki ter
6. odstranjevanje 13.150 kosov tulcev in zaščitnih mrež.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Šentjur (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove 
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne eko-

sisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Šentjur v 
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v goz-
dnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjur 
(2018–2027).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Šentjur (2018–2027) je na vpogled na se-
dežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, 
Ljubljanska 13, 3000 Celje, na sedežu Zavoda za gozdove 
Slovenije, Krajevne enote Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, 
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v 
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta 
gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027).

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-260/2018
Ljubljana, dne 14. februarja 2019
EVA 2018-2330-0020

Dr. Aleksandra Pivec l.r.
ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

386. Odredba o razvrstitvi nekaterih otroških 
igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo 
obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti 
tal z nevarnimi snovmi

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 
84/18 – ZIURKOE) in v zvezi s 4. členom Uredbe o merilih za 
ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaže-
nosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 7/19) minister 
za okolje izdaja

O D R E D B O
o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni 

občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti 
okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi 

snovmi

1. člen
S to odredbo se nekatera otroška igrišča v Mestni občini 

Celje razvrščajo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi 
onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

2. člen
Izraza, uporabljena v tej odredbi, pomenita:
1. nevarna snov je nevarna snov iz predpisa, ki ureja 

mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi 
v tleh;
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2. opozorilna vrednost je opozorilna vrednost nevarne 
snovi v tleh, določena v predpisu, ki ureja mejne, opozorilne in 
kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh.

3. člen
Otroška igrišča, določena v Prilogi, ki je sestavni del te 

odredbe, se na podlagi izsledkov Raziskave onesnaženosti tal 
Slovenije, ki je dostopna na spletni strani Agencije Republike 
Slovenije za okolje, in na podlagi primerljivih sistematičnih raz-
iskav kakovosti tal na nekaterih otroških igriščih v Mestni občini 
Celje, ki jih je zagotovila Mestna občina Celje in so dostopne 
na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje, in iz katerih 
izhaja, da so vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh 
teh otroških igrišč enake ali večje od opozorilnih vrednosti za te 
nevarne snovi, razvrstijo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja 
zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-592/2018
Ljubljana, dne 6. februarja 2019
EVA 2018-2550-0111

Jure Leben l.r.
minister 

za okolje in prostor

PRILOGA: Otroška igrišča, ki so razvrščena v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi
OTROŠKA IGRIŠČA NASLOV
v vrtcu Anice Černejeve, Enota Sonce Kajuhova ulica 5
v vrtcu Anice Černejeve, Enota Mavrica Čopova ulica 21
v vrtcu Anice Černejeve, Enota Luna Ljubljanska cesta 48
v vrtcu Tončke Čečeve, Enota Gaberje 1 in 2 Mariborska cesta 43
v vrtcu Tončke Čečeve, Enota Center Kocenova ulica 10
v vrtcu Zarja, Enota Živ žav Zagajškova ulica 8
v vrtcu Zarja, Enota Čira čara Škapinova ulica 6a
v vrtcu Zarja, Enota Iskrica Pucova ulica 3
v vrtcu Zarja, Enota Ringa raja Nušičeva 2c
v vrtcu Zarja, Enota Mehurček Cesta v Lokrovec 9a

SODNI SVET
387. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto 
podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 14. seji 14. februarja 2019 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– podpredsednik Okrožnega sodišča v Celju.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
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na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 
1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

388. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 9. seji 13. 12. 2018 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Antonu Gašperju Frantarju, vrhovnemu sodniku svetniku 
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, preneha sodniška 
služba z dnem 31. 12. 2018 iz razloga po drugem odstavku 
74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
389. Sklep o popravku sklepov o imenovanju 

okrajnih volilnih komisij

Na podlagi 28. in 34. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB-1, 54/07 – odločba US 
in 23/17) 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) izdajam

S K L E P

1. V sklepu o imenovanju okrajne volilne komisije 7. volil-
nega okraja I. volilne enote št. 040-5/2019-8 z dne 24. 1. 2019 
se priimek namestnika 3. člana popravi tako, da se pravilno 
glasi: »Ahčin«.

2. V sklepu o imenovanju 8. okrajne volilne komisije 
I. volilne enote št. 040-5/2019-21 z dne 24. 1. 2019 se priimek 
namestnika 3. člana popravi tako, da se pravilno glasi: »Peric«.

3. V sklepu o imenovanju 11. okrajne volilne komisije 
II. volilne enote št. 040-5/2019-24 z dne 24. 1. 2019 se ime 
3. člana popravi tako, da se pravilno glasi: »Darko«.

4. V sklepu o imenovanju volilne komisije III. volilne enote 
št. 040-5/2019-25 z dne 24. 1. 2019 se priimek namestnika 
3. člana popravi tako, da se pravilno glasi: »Stojanovič Lenčič«.

Št. 040-9/2019-6
Ljubljana, dne 15. februarja 2019

Anton Gašper Frantar l.r.
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

390. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Novem mestu

Na podlagi prvega odstavka 117. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je 
Državnotožilski svet na obrazložen predlog ministrice za pravo-
sodje, št. 701-49/2018 z 29. 11. 2018, po predhodnem mnenju 
generalnega državnega tožilca RS, št. VDT-Tu-20-5/13/2018/6 
z 10. 8. 2018, v postopku imenovanja vodje Okrožnega držav-
nega tožilstva v Novem mestu, na 24. redni seji, ki je potekala 
16. 1. 2019, sprejel naslednjo

O D L O Č B O
o imenovanju vodje  

Okrožnega državnega tožilstva  
v Novem mestu

Srečko Hočevar, rojen 9. 11. 1961, višji državni tožilec 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, se s 17. 1. 
2019 za dobo šestih let imenuje za vodjo Okrožnega državnega 
tožilstva v Novem mestu.

DTS št. 110/2018-8
Ljubljana, dne 16. januarja 2019

Robert Renier l.r.
predsednik Državnotožilskega sveta

391. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za januar 2019

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

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin  

na območju Slovenije  
za januar 2019

Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2019 v pri-
merjavi s prejšnjim mesecem nižje za 1,1 %.

Št. 9621-42/2019/5
Ljubljana, dne 13. februarja 2019
EVA 2019-1522-0004

Genovefa Ružić l.r.
v.d. generalne direktorice

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje 
v roku 30 dni po oddaji in objavi finančnega poročila preko 
portala AJPES.«

4. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v ve-

ljavi.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 040/01/2019
Braslovče, dne 13. februarja 2019

Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar l.r.

BREŽICE

394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje 
funkcije funkcionarjev, plačilih članom 
delovnih teles, članom drugih organov, 
komisij in strokovnih organov ter o povračilih 
stroškov in drugih prejemkih

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list 
RS, št. 10/09 in 3/10), v skladu z Zakonom o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16. odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Zakonom 
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 
– uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – 
ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 
– ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 
– ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – 
ZDOdv, 67/17, 84/18) je Občinski svet Občine Brežice na 
2. redni seji dne 4. 2. 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o plačah in plačilih za opravljanje funkcije 
funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, 
članom drugih organov, komisij in strokovnih 

organov ter o povračilih stroškov  
in drugih prejemkih

1. člen
Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkci-

onarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, 
komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih 
prejemkih (Uradni list RS, št. 93/14) se spremeni tako, da se:

– besedilo tretjega odstavka 5. člena spremeni tako, da 
glasi: »Sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta 
znaša 285,00 eurov bruto. Kolikor se seja občinskega sveta ne 
zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na nadaljevanju 
seje, sejnina ne izplača. Članom občinskega sveta se za ude-
ležbo na seji občinskega sveta povrnejo stroški, ki nastanejo 
pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.«

BRASLOVČE

392. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Braslovče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 
3. redni seji dne 13. 2. 2019 sprejel

S P R E M E M B O   P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Braslovče

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Braslovče (Uradni 

list RS, št. 105/12, 32/17) se tretji odstavek 21. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v 
fizični obliki na papirju ali po elektronski pošti.«

2. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032/04/2019
Braslovče, dne 13. februarja 2019

Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar l.r.

393. Odlok o spremembi Odloka o delnem 
povračilu stroškov za organiziranje volilne 
kampanje

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11, 98/13) ter 
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 
22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 3. redni seji dne 
13. 2. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o delnem povračilu 

stroškov za organiziranje volilne kampanje

1. člen
V Odloku o delnem povračilu stroškov za organiziranje 

volilne kampanje (Uradni list RS, št. 47/14) se v drugem od-
stavku 2. člena besedilo »Občinskemu svetu Občine Braslovče 
in Računskemu sodišču« nadomesti z besedilom »Agenciji Re-
publike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izključno 
preko spletnega portala AJPES.«

2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se besedilo »Občinskemu 

svetu Občine Braslovče in Računskemu sodišču« nadomesti 
z besedilom »Agenciji Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve izključno preko spletnega portala AJPES.«

3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski 

svet ali za volitve župana se na njihovo zahtevo delno povrnejo 
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– besedilo četrtega odstavka 5. člena se spremeni tako, 
da glasi: »Sejnina za udeležbo na sklepčni seji delovnega 
telesa občinskega sveta znaša 55,00 eurov bruto. Zunanjim 
članom delovnih teles in predsedujočemu na seji delovnega 
telesa, pripada sejnina povišana za 50 % zneska sejnine za 
člane delovnega telesa. Kolikor se seja delovnega telesa ob-
činskega sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo 
na nadaljevanju seje, sejnina ne izplača. Članom delovnih teles 
se za udeležbo na seji delovnega telesa, povrnejo stroški, ki 
nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.«

– doda tretji odstavek 6. člena, ki glasi: »V primeru na-
daljevanja seje občinskega sveta in seje delovnega telesa 
občinskega sveta se le-to upošteva kot celota. Izplačilo sejnine 
se tako izvede na podlagi evidence prisotnosti, ki dokazuje več 
kot 50 % prisotnost na seji.«

– v prvem odstavku 7. člena znesek »43,46« nadomesti 
z zneskom »55«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati osmi dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-15/2014 
Brežice, dne 5. februarja 2019

Župan 
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

395. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju 
političnih strank v Občini Brežice

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 
46/14, 11/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice 
na 2. redni seji dne 4. 2. 2019 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o financiranju političnih 

strank v Občini Brežice

1. člen
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Brežice 

(Uradni list RS, št. 87/14) se spremeni tako, da se:
– v 1. členu znesek »0,28« nadomesti z zneskom »0,35«.

2. člen
Ta sklep začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-2/2019 
Brežice, dne 5. februarja 2019 

Župan 
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

DOBREPOLJE

396. Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 42. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni 
list RS, št. 87/02 in 91/13) in 14. člena Statuta Občine Dobre-

polje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobre-
polje na 25. redni seji dne 2. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen
Na zemljiščih ID znak: parcela 1799 51/5, ID znak: parce-

la 1799 51/6 ter ID znak: parcela 1799 51/8 se ustanovi status 
grajenega javnega dobra.

2. člen
Zemljišča navedena v prejšnjem členu tega sklepa se po 

ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra prenesejo v last 
in posest Občine Dobrepolje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0002/2018
Dobrepolje, dne 18. septembra 2018

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

397. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - 
Poljane za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. 
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 13/18) in 107. člena Statuta Občine 
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) 
je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 3. redni seji 
14. februarja 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane  

za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Gorenja vas - Poljane za 
leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja 
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
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Skupina/podskupina kontov
Proračun 
leta 2019  

(v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 10.299.678
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.898.647

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 6.259.112

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 5.695.252
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 386.560
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 177.300
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.639.535

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 122.017

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 50.300
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 23.800
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.440.418

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 235.172

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 94.000

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 141.172

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.200
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 1.200
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.164.659
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 2.058.473

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 106.186

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.384.865
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 2.743.523
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 514.333
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 82.307

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.007.883
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 18.000
409 REZERVE 121.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 3.031.639

410 SUBVENCIJE 225.859
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 2.068.214
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 196.831
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 540.735
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.462.851
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 4.462.851
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 146.852
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 110.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 36.852
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –85.187
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 1.776

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 1.776

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 50.064
752 KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 10.000
440 DANA POSOJILA 10.000
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 41.840

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 236.653

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 236.653
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –280.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –236.653
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 85.187

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 280.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
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ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračun-
ske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odlo-
ku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev 
morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v 
mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo 
porabljati za namene, opredeljene s proračunom.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, 
da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim prite-
kanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.

Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezerva-

cije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah;
– odloča o višini blagajniškega maksimuma;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do 

višine 80 % rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 
49. člena Zakona o javnih financah;

– odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za fi-
nanciranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5 % vseh 
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano 
do konca proračunskega leta.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– požarna taksa, ki se nameni za investicije v zagotavlja-
nje požarne varnosti,

– turistična taksa, ki se nameni za spodbujanje turizma 
v občini,

– prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva 
proračuna EU za investicije,

– prispevki občanov za ceste, ki se namenijo za izgradnjo 
in obnovo cest,

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se nameni 
vzdrževanju gozdnih cest,

– prihodki od smetarine,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije 
v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpad-
kov,

– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za in-
vesticije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda,

– lastni prihodki KS (vodarina, prihodki od pokopališke 
dejavnosti),

– komunalni prispevek,
– prihodki namenjeni odpravljanju posledic naravnih ne-

sreč,
– in ostali namenski prihodki po zakonu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih pre-
jemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.

Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij 
in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu 
tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste 
namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.

Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso 
porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za 
isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru 
ožjih delov občin, predsednik sveta.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu 
neposrednih uporabnikov:

– občinskega sveta,
– nadzornega odbora,
– župana

odloča župan brez omejitev.
– občinske uprave in režijskega obrata na predlog vodje 

oddelka odloča župan.
Župan je pooblaščen, da v okviru področja proračunske 

porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe 
za posamezne namene med proračunskimi postavkami, ven-
dar največ do 25 % obsega področja sprejetega proračuna. V 
obseg prerazporeditev se ne štejejo prerazporeditve, ki so po-
trebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski kla-
sifikaciji, in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije 
ter prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami 
proračunskih uporabnikov.

Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 
74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem pro-
računu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo 
stare.

Med izvrševanjem proračuna Občine Gorenja vas - Polja-
ne se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju 
proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom 
izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu po-
rabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov 
podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke 
oziroma, v smislu petega odstavka tega člena, nove proračun-
ske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega 
uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju (za obdobje januar–junij 2019) in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
leto 2019 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Omejitev iz prejšnjega odstavka pa ne velja za investicij-

ske odhodke za projekte EU.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in četrtega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka, o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti od-
loča župan (oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik 
sveta) in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni 
načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov 
nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Omejitev pa ne ve-
lja za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v 
proračunu niso bili načrtovani ali pa so bili namenski prihodki 
načrtovani v premajhnem znesku.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spre-
meni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani 
iz državnega proračuna oziroma iz evropskih sredstev ne glede 
na določilo tretjega odstavka tega člena. Sprememba po tem 
odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta ra-
zvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih 
sredstev.

Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo 
investicijsko dokumentacijo sprejema župan.

8. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obliko-
van po Zakonu o javnih financah.

V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča 
del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, tako, da 
znašajo ob koncu leta največ 1,5 % vseh prejemkov proraču-
na. Znesek proračunske rezerve je določen v posebnem delu 
proračuna.

Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo:
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 

nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visoki sneg, močan veter, toča, strela, žled, pozeba, potres, epi-
demije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in druge 
nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, ter ekološke nesreče.

O uporabi proračunske rezerve, na predlog za finance 
pristojnega organa občinske uprave, odloča župan in o tem s 
pisnimi poročili polletno obvešča občinski svet.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splo-
šno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5 % ce-
lotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za 
financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob spre-
jemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne pro-
računske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan 
s sklepom o prerazporeditvi sredstev, na predlog pristojnih 
oddelkov občinske uprave, in o tem s pisnimi poročili polletno 
obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do 
višine 2.000,00 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Ob-
čine Gorenja vas - Poljane, vendar največ do skupne višine 
10.000,00 evrov vseh dolgov v posameznem letu, če bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do 
občine iz naslova obveznih dajatev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja, se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do 
višine 0,00 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Gorenja vas - Poljane, v letu 2019 ne sme preseči skupne 
višine glavnic 0 evrov.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna – javnih zavodov in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 

vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-

tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
lahko v letu 2019 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
0 evrov.
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13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

zadolži do višine 0 evrov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja vas 
- Poljane v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, 
se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega finan-
ciranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-002/2018-038
Gorenja vas, dne 14. februarja 2019

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

398. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje na območju Občine Gorenja vas - 
Poljane

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 31. in 
32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 
25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZJU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 55/17), 3., 4., 19., 20. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 
17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, 
št. 85/13, 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane 
na 3. redni seji dne 14. 2. 2019 sprejel 

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

na območju Občine Gorenja vas - Poljane

1. člen
Cene programov predšolske vzgoje na območju Občine 

Gorenja vas - Poljane mesečno na otroka znašajo:

Dnevni program Cena

Oddelek 1. starostnega obdobja 463,00 EUR

Oddelek 2. starostnega obdobja 341,00 EUR

Kombinirani oddelek 385,00 EUR

Oddelek 3–4-letnih otrok 385,00 EUR

2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja 
vas - Poljane, št. 602-006/2017-001, z dne 5. 10. 2017 (Uradni 
list RS, št. 58/17).

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2019.

Št. 602-08/2018-04
Gorenja vas, dne 14. februarja 2019

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

IVANČNA GORICA

399. Sklep o imenovanju predstavnika 
zainteresirane javnosti v Svet Zavoda Prijetno 
domače za kulturo, turizem, promocijo, 
informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Urad-
ni list RS, št. 91/15 – UPB2) in 9. člena Odloka o ustanovitvi 
Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informi-
ranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list RS, št. 98/13) 
je župan Občine Ivančna Gorica dne 13. 2. 2019 sprejel

S K L E P
o imenovanju predstavnika zainteresirane 
javnosti v Svet Zavoda Prijetno domače  

za kulturo, turizem, promocijo, informiranje  
in upravljanje Jurčičeve domačije

1. člen
V Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, pro-

mocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije se za 
predstavnika zainteresirane javnosti imenuje:

– Dragica Šteh.

2. člen
Mandatna doba članice sveta zavoda prične teči z dnem 

15. 2. 2019 in traja 4 leta.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po imenovanju in se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0019/2018-4
Ivančna Gorica, dne 13. februarja 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

LJUBLJANA

400. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 
56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih 
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 2. redni seji dne 14. fe-
bruarja 2019 soglasno sprejel naslednji
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S K L E P

Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlog Elaborata o obli-
kovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunal-
ne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE 
VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. za leto 2019.

1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor
omrežnine

Cena omrežnine
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 3,2351
2 20 < DN < 40 3 9,7053
3 40 ≤ DN < 50 10 32,3510
4 50 ≤ DN < 65 15 48,5265
5 65 ≤ DN < 80 30 97,0530
6 80 ≤ DN < 100 50 161,7550
7 100 ≤ DN < 150 100 323,5100
8 150 ≤ DN 200 647,0200
– vodarino:
normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,5535 EUR/m³
prekomerna poraba pitne vode, ki znaša 0,8303 EUR/m³.
Cena oskrbe s pitno vodo iz 1. točke tega sklepa velja za 

Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova 
- Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani in Občino Škofljica.

2. Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode je sestavljena iz:

2.1 odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske 
odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:

– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor 
omrežnine

Cena omrežnine
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 2,1196
2 20 < DN < 40 3 6,3588
3 40 ≤ DN < 50 10 21,1960
4 50 ≤ DN < 65 15 31,7940
5 65 ≤ DN < 80 30 63,5880
6 80 ≤ DN < 100 50 105,9800
7 100 ≤ DN < 150 100 211,9600
8 150 ≤ DN 200 423,9200
– ceno storitve, ki znaša 0,1551 EUR/m³.
2.2 odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki vklju-

čuje:
– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor 
omrežnine

Cena omrežnine
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 0,7003
2 20 < DN < 40 3 2,1009
3 40 ≤ DN < 50 10 7,0030
4 50 ≤ DN < 65 15 10,5045
5 65 ≤ DN < 80 30 21,0090
6 80 ≤ DN < 100 50 35,0150
7 100 ≤ DN < 150 100 70,0300
8 150 ≤ DN 200 140,0600
– ceno storitve, ki znaša 0,1066 EUR/m³.
2.3 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obsto-

ječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, 
ki vključujejo:

– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor
omrežnine

Cena omrežnine
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 0,2971
2 20 < DN < 40 3 0,8913
3 40 ≤ DN < 50 10 2,9710
4 50 ≤ DN < 65 15 4,4565
5 65 ≤ DN < 80 30 8,9130
6 80 ≤ DN < 100 50 14,8550
7 100 ≤ DN < 150 100 29,7100
8 150 ≤ DN 200 59,4200
– ceno storitve, ki znaša 0,3676 EUR/m³.
2.4 čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske 

odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor 
omrežnine

Cena omrežnine
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 1,0361
2 20 < DN < 40 3 3,1083
3 40 ≤ DN < 50 10 10,3610
4 50 ≤ DN < 65 15 15,5415
5 65 ≤ DN < 80 30 31,0830
6 80 ≤ DN < 100 50 51,8050
7 100 ≤ DN < 150 100 103,6100
8 150 ≤ DN 200 207,2200
– ceno storitve, ki znaša 0,2762 EUR/m³.
2.5 čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vklju-

čuje:
– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor 
omrežnine

Cena omrežnine
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 0,0987
2 20 < DN < 40 3 0,2961
3 40 ≤ DN < 50 10 0,9870
4 50 ≤ DN < 65 15 1,4805
5 65 ≤ DN < 80 30 2,9610
6 80 ≤ DN < 100 50 4,9350
7 100 ≤ DN < 150 100 9,8700
8 150 ≤ DN 200 19,7400
– ceno storitve, ki znaša 0,0222 EUR/m³.
Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode iz 2. točke tega sklepa velja za Mestno občino 
Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gra-
dec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, Občino Horjul 
in Občino Medvode.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Sve-
ta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o., št. 5-SU/2018 z dne 14. 2. 2018 in na njegovi 
podlagi sprejeti ceniki.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, upo-
rabljati pa se začne s 1. 3. 2019.

Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva 
okolja s potrjeno ceno oblikuje in objavi izvajalec javne službe 
na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

Št. SU-2/2
Ljubljana, dne 14. februarja 2019

Zoran Janković l.r.
predsednik
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401. Sklep o potrditvi načina obračuna 
storitev, povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami 
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 
za uporabnike

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 
56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih 
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 2. redni seji dne 14. fe-
bruarja 2019 soglasno sprejel naslednji

S K L E P

Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlog načina obraču-
na storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za upo-
rabnike, za katere se skladno s tretjim in četrtim odstavkom 
17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) zagotavlja le čiščenje 
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in obdelava 
blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic, 
na območju komunalne čistilne naprave.

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. za 
obračun storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obsto-
ječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, 
uporabnikom iz prvega odstavka tega sklepa zaračunava omre-
žnino, skladno z veljavnim cenikom, ceno storitve pa v višini 
25 % veljavne cene storitve.

Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati in 
se uporabljati sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, pove-
zanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 7-SU/2018 z dne 
14. 2. 2018.

Cena za obračun storitev, povezanih z nepretočnimi gre-
znicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilni-
mi napravami za uporabnike iz prvega odstavka tega sklepa, 

se uporablja od 1. 3. 2019 dalje ter jo objavi izvajalec na svojih 
spletnih straneh.

Št. SU-2/3
Ljubljana, dne 14. februarja 2019

Zoran Janković l.r.
predsednik

402. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo 
ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., 
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, v skladu z Uredbo o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12 in 76/17) ter na podlagi sklepov Sveta ustanoviteljev 
javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., 
št. SU – 2/2 in št. SU – 2/3 z dne 14. 2. 2019 objavlja

C E N I K
storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode

1. člen
V družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALI-

ZACIJA d.o.o. se določijo nove cene storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za Mestno obči-
no Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gra-
dec, Občino Dol pri Ljubljani in Občino Škofljica ter nove cene 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobro-
va - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, 
Občino Horjul in Občino Medvode, in sicer:

2. člen
Cena za obračun storitev, povezanih z nepretočnimi gre-

znicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistil-
nimi napravami za uporabnike, za katere se skladno s tretjim 
in četrtim odstavkom 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) 
zagotavlja le čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih 
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greznic in obdelava blata iz malih komunalnih čistilnih naprav 
in obstoječih greznic, se uporabnikom zaračuna v višini 25 % 
veljavne cene storitve, kar znaša 0,0919 EUR/m3. Cena omre-
žnine se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom.

3. člen
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote 

nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna 
omrežnina, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17).

4. člen
Enota obremenitve voda (EO) za izračun okoljske daja-

tve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
znaša 26,4125 EUR.

5. člen
Ta cenik se začne uporabljati 1. 3. 2019.

Ljubljana, dne 14. februarja 2019

Direktor
Krištof Mlakar l.r.

MURSKA SOBOTA

403. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 17. člena Statuta Me-
stne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Me-
stne občine Murska Sobota na 3. redni seji dne 14. februarja 
2019 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

v Mestni občini Murska Sobota

1. člen
(1) Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveri-

tve, ki jih Mestna občina Murska Sobota zaračuna investitorju 
oziroma pobudniku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v 
postopku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma 
pobudnik Mestna občina Murska Sobota.

(2) Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja 
gradnje za:

a) določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi,

b) individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih po-
gojev,

c) omogočanje začasne rabe prostora.

2. člen
(1) Vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve inve-

stitor oziroma pobudnik vloži na obrazcu Mestne občine Mur-
ska Sobota s priloženim elaboratom. Elaborat izdela oseba, ki 
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.

(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve nastane takrat, ko investitor oziroma pobudnik prej-
me sklep o plačilu.

(3) Investitor oziroma pobudnik je dolžan v roku 15 dni od 
vročitve sklepa poravnati na podlagi tega odloka določeno viši-
no nadomestila stroškov. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj 
za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

(4) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške nastale 
v zvezi s postopkom lokacijske preveritve, in sicer: preveri-
tev skladnosti elaborata, pripravo sklepa, pridobitev mnenj 
nosilcev urejanja prostora, izvedbo javne razgrnitve, pisno 
obveščanje lastnikov sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi, 
pripravo stališč do pripomb, sprejem sklepa na mestnem 
svetu, objavo v uradnem glasilu občine in evidentiranje v 
prostorskem informacijskem sistemu ter vse s tem povezanimi 
materialnimi stroški.

3. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
a) za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamič-

ni poselitvi 1500 EUR,
b) za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 2500 EUR,
c) za omogočanje začasne rabe prostora 2000 EUR.

4. člen
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti mestne-

ga sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja samo 
izvedbo postopka, ne pa njenega sprejema.

(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, po-
budnik ni upravičen do vračila stroškov plačane lokacijske 
preveritve.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2019-2(700)
Murska Sobota, dne 14. februarja 2019

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek l.r.

POSTOJNA

404. Odlok o javno zasebnem partnerstvu 
za izvedbo projekta Dislocirana enota Vrtca 
Postojna

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 11., 36.–40. člena Zakona o javno zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: 
ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 
4. redni seji dne 6. 2. 2019 sprejel

O D L O K
o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta Dislocirana enota Vrtca Postojna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem aktom Občina Postojna (v nadaljevanju: konce-

dent) ugotavlja javni interes za izvedbo projekta Dislocirana 
enota Vrtca Postojna (v nadaljevanju: projekt) v obliki javno 
zasebnega partnerstva v skladu s svojimi zakonskimi pri-
stojnostmi in določa način podelitve koncesije storitev za 
projektiranje, gradnjo, tekoče in investicijsko vzdrževanje, 
energetsko upravljanje, zavarovanje objekta in upravljanje 
objekta vrtca.
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2. člen
Ta koncesijski akt določa:
– dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja 

pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega 
izvajanja,

– pogoje, ki jih mora izpolniti zasebni partner (v nadalje-
vanju: koncesionar),

– splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– način financiranja koncesionirane dejavnosti,
– način podelitve koncesije,
– nadzor nad izvajanjem koncesije,
– prenehanje koncesijskega razmerja in
– druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.
Javni interes je izkazan na podlagi investicijske doku-

mentacije, in je:
– zagotovitev ustreznih prostorov za nemoteno izvajanje 

predšolske vzgoje na območju Občine Postojna;
– izboljšanje standarda kakovosti in bivanja za končne 

uporabnike vrtca;
– lažja organizacija in izvedba dela za zaposlene za 

namen izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje.

II. PREDMET KONCESIJE IN UPORABNIKI STORITEV

3. člen
Predmet koncesije je opravljanje storitev gradnje in obra-

tovanja objekta Dislocirana enota Vrtca Postojna, ki ga konce-
sionar v obliki uporabnine objekta zaračunava uporabnikom.

Koncesionar je upravičen do dogovorjenega plačila 
uporabnine, v kolikor dosega v koncesijski pogodbi dogo-
vorjen nivo storitve (zagotavljanje funkcionalnosti prostorov 
in ustreznih pogojev za izvajanje dejavnosti uporabnikov 
storitev), kar pomeni, da se višina uporabnine sorazmerno 
zmanjša, če koncesionar ne dosega s koncesijsko pogodbo 
dogovorjenega nivoja storitve.

Območje izvajanja koncesije se umešča na nepremični-
ne v k.o. 2490 Postojna s parcelno št. 392/17, 392/36, 392/41, 
392/43, 392/47 in 392/57, ki so v lasti koncedenta.

Za potrebe izvedbe in realizacije projekta bo koncedent 
prenesel na koncesionarja stavbno pravico. Obseg stavbne 
pravice in obdobje njenega trajanja bosta dogovorjena v 
koncesijski pogodbi.

4. člen
Koncesija zajema zlasti:
– projektiranje, gradnjo in upravljanje objekta Dislocirana 

enota Vrtca Postojna v skladu s koncedentovo investicijsko 
dokumentacijo,

– tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta v konce-
sijski dobi,

– energetsko in drugo upravljanje objekta v koncesijski 
dobi,

– zavarovanje objekta,
– dajanje prostorov objekta v uporabo uporabnikom,
– zagotavljanje ustreznih pogojev za uporabo prostorov 

objekta za različne uporabnike.
Koncesija storitev se izvede po modelu DFBOT (projek-

tiraj, financiraj, zgradi, obratuj, prenesi v last).

5. člen
Uporabnik predmeta koncesije je prednostno javni zavod 

Vrtec Postojna za namene predšolske vzgoje in izobraže-
vanja, drugi javni zavodi, društva, vsi iz Občine Postojna, 
vsi kot uporabniki prostorov objekta Dislocirana enota Vrtca 
Postojna.

Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spre-
mlja izvajanje koncesionirane dejavnosti in koncedentu po-
sreduje svojo oceno in pripombe izvajanja koncesionirane 
dejavnosti.

III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

6. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega 

prava ali skupina več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. 
Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z za-
konom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki 
Sloveniji.

7. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesije,
– da izkaže ekonomsko in finančno ter tehnično sposob-

nost za realizacijo celotnega projekta,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju 

dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za 

čas trajanja koncesije, iz katerega bo razvidno zagotavljanje 
kvalitetnih storitev za uporabnike,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi 
potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,

– da pripravi in predloži ceno storitve v predpisani strukturi 
cene,

– da predloži jamstvo za kontinuirano in kvalitetno izvaja-
nje koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesije,

– da bo sklenil zavarovanje za odgovornosti za škodo, 
ki jo pri upravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzroči 
koncedentu ali tretjim osebam on sam ali kdo drug, ki bo delal 
v njegovem imenu,

– da bo v primeru, če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz 
tega akta in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja 
tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki 
Sloveniji oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih 
uporabo priznava tudi Republika Slovenija.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE  
KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI

8. člen
Medsebojne pravice koncedenta in koncesionarja se ure-

dijo s pogodbo o javno zasebnem partnerstvu. Pogodba mora 
biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje 
koncesije, in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev 
prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje.

Koncesionar mora s pogodbo prevzeti vsa tveganja fi-
nanciranja celotnega projekta, vsa tveganja projektiranja ter 
gradnje objekta in iz tega izhajajoča tveganja obratovanja 
objekta in racionalne rabe energije, vsa tveganja zagotavljanja 
storitev, vsa tveganja upravljanja in vsa tveganja tekočega in 
investicijskega vzdrževanja objekta in pripadajoče opreme.

Koncendent mora s pogodbo vzpostaviti mehanizme, s 
katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.

9. člen
Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno 

opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje njihove dejavnosti,
– izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev 

koncedenta, ki jih poda v skladu z javnim interesom in potre-
bami uporabnikov,

– upoštevati vse tehnične, strokovne, organizacijske in 
druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane 
dejavnosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju konce-
sionirane dejavnosti,

– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz konce-
sije,
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– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti 
strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane 
dejavnosti.

V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

10. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v konce-

sijski pogodbi.
Koncesija se podeli za čas gradnje, največ 2 leti in za čas 

upravljanja in obratovanja objekta, največ 15 let.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa konce-

sijske pogodbe.

VI. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE

11. člen
Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev 

koncesionirane dejavnosti uporabnikom storitev in se podrob-
neje opredeli v koncesijski pogodbi.

VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

12. člen
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o jav-

nem zasebnem partnerstvu in zakonom, ki ureja javna naročila. 
Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.

Javni razpis za izbiro koncesionarja vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno zasebnega partnerstva,
– imenu in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno zasebnem partnerstvu in aktu o 

javno zasebnem partnerstvu,
– predmetu, modelu, obsegu in območju javno zasebnega 

partnerstva,
– začetku in trajanju javno zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno zasebnega partnerstva,
– dostopnosti razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev ponudb,
– zahtevah glede vsebine ponudb,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, in dokazilih 

o njihovem izpolnjevanju,
– pogojih za predložitev skupne ponudbe,
– merilih za izbiro najugodnejše ponudbe,
– kraju (naslov), datumu in uri odpiranja ponudb,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij,
– druge navedbe, pomembne za oddajo ponudbe na 

javni razpis.

13. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan 

v skladu z 52. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu.
Komisija dela na sejah in odloča z glasovanjem. Odločitev 

je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
Komisija pripravi končno poročilo o ocenjevanju prispelih 

ponudb, ki je podlaga za odločanje na občinskem svetu. So-
glasje občinskega sveta je pogoj za izdajo sklepa o izbiri kon-
cesionarja. Obvestilo o izboru izda direktor občinske uprave.

14. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena 

od ponudb zanj ni sprejemljiva, ne izbere koncesionarja.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo organi konce-

denta. Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati 

poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe in 
dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki 
se nanaša na koncesijo.

Koncesionar mora koncedentu posredovati letno poročilo 
o izvajanju koncesije za preteklo leto najkasneje do 30. 4. teko-
čega leta.

Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo 
pristojne inšpekcijske službe.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

16. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

17. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po izteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre v primeru:
– hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje 

koncesionirane dejavnosti ali njeno izvajanje v nasprotju z do-
ločili tega akta ali koncesijske pogodbe, ne izvajanje dejavnosti 
strokovno in pravočasno, torej tako, da so povzročene uporab-
nikom večje motnje in težave pri izvajanju njihove dejavnosti,

– dokazanih in ponavljajočih se grobih kršitev predpisov,
– neizpolnjevanja predpisanih pogojev za izvajanje kon-

cesionirane dejavnosti,
– neustreznega vzdrževanja objekta, skladno s pogoji in 

standardi na področju predšolske dejavnosti ter neizpolnjevanja 
prevzetih obveznosti, določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.

Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe, odpovedni rok in 
druge medsebojne obveznosti ob razdrtju se določijo v konce-
sijski pogodbi.

18. člen
Z odkupom koncesije s strani koncedenta preneha konce-

sijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati konce-
sijsko dejavnost pred iztekom časa trajanja koncesije, izvajanje 
koncesionirane dejavnosti pa prevzame koncedent. Način, ob-
seg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

19. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne 

glede na druga pogodbena določila:
– če koncesionar ne začne opravljati koncesije v za to 

določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva-

jati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncedent mora koncesionarju postaviti primeren rok za 

odpravo kršitev.
Koncedent bo v primeru stečaja koncesionarja uveljavljal 

izločitveno pravico, skladno z 81. členom Zakona o javno za-
sebnem partnerstvu.

X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE  
KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI

20. člen
Statusne spremembe v družbi koncesionarja so možne 

samo s pisnim soglasjem koncendenta.

21. člen
Koncesionar je dolžan opravljati koncesijo tudi ob ne-

predvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile (npr. potres, 
požar ipd.).
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Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki bi nastale zaradi višje 
sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi 
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

22. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem kon-

cesionirane dejavnosti upravljanja in obratovanja objekta, ki je 
predmet koncesije storitve, v uporabo uporabnikom, se določi 
v koncesijski pogodbi.

XI. KONČNA DOLOČBA

23. člen
Ta koncesijski akt začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2019
Postojna, dne 6. februarja 2019

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

405. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje Razdrto EUP RA 017 – 
Kamnolom

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) – v na-
dalj. ZPNačrt ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list 
RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna 
na 4. redni seji dne 6. 2. 2019 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za območje Razdrto EUP RA 017 – Kamnolom

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet OPPN)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt za območje Razdrto EUP RA 017 – Kamnolom (v nadalj.: 
OPPN RA 017), ki ga je pod številko projekta 017/PA-018 v me-
secu januarju 2019 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 
7. maja 2, Ilirska Bistrica. 

(2) OPPN RA 017 določa:
območje OPPN RA 017,
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih 

ureditev,
načrt parcelacije,
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko jav-

no infrastrukturo in grajeno javno dobro,
vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(3) Sestavine OPPN RA 017 so podrobneje obrazlo-

žene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu 

OPPN RA 017, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled 
na Občini Postojna.

(4) Sestavine OPPN RA 017 so določene tako podrobno, 
da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo grad-
benega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov oziroma 
rudarske projekte po predpisih o rudarstvu.

2. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN RA 017 vsebuje tekstualni in grafični del ter 
priloge, opredeljene v tem členu. Izdelan je v digitalni in ana-
logni obliki.

Odlok o OPPN RA 017 obsega poglavja:
uvodne določbe,
območje OPPN,
opis vplivov in povezav,
načrtovane prostorske ureditve,
načrt parcelacije,
opis rešitev ter lokacijski pogoji,
zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komu-

nalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
etapnost in dopustna odstopanja,
prostorski ukrepi,
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, 

varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, 
obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti 
OPPN,

končne določbe.
Grafični del OPPN RA 017 obsega:
List 1: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela 

občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske 
ureditve na širšem območju, merilo 1:5000,

List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcel-
nim stanjem – inventarizacija površin, merilo 1:2000,

List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s 
prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, merilo 1:2000,

List 2.3: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v pro-
stor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, 
merilo 1:5000,

List 2.4: Prikaz umestitve načrtovane ureditve (obstoječe 
stanje – PUP – OPPN), merilo 1:5000,

List 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, 
merilo 1:5000,

List 4.1: Koncept prostorske ureditve – končno stanje 
eksploatacije, merilo 1:2000,

List 4.2: Koncept prostorske ureditve – končno stanje 
sanacije, merilo 1:2000,

List 4.3: Karakteristični prerezi etaž; merilo 1:500,
List 4.4: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi 

elementi za zakoličbo objektov, merilo 1:2000,
List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključeva-

nja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo; merilo 1:1000,
List 6: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, 

naravnih virov in ohranjanje narave ter kulturne dediščine, 
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, vključno z varstvom pred požarom in poplavno varnostjo, 
merilo 1:5000,

List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo 
parcel in s prikazom javnega dobra, merilo 1:2000,

List 8: Fotomontaža načrtovane prostorske ureditve.
Priloge OPPN RA 017:
Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša 

na obravnavano prostorsko ureditev;
Sklep o pripravi OPPN RA 017, smernice in mnenja no-

silcev urejanja prostora;
Obrazložitev in utemeljitev OPPN RA 017;
Povzetek za javnost;
Geodetski načrt za OPPN kamnolom Razdrto (izdelovalec 

Meridian – geodetske meritve, št. proj. MGM-7/017, oktober 
2017);
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Uporabno dovoljenje za »novozgrajena silosa za drobne 
frakcije v kamnolomu Razdrto« št. 351-43/91-7/GB z dne 25. 1. 
1993 (izdala Občina Postojna, Sekretariat za varstvo okolja in 
urejanje prostora);

Uporabno dovoljenje za »rekonstruirano drobilnico mi-
neralnih agregatov in novozgrajeno transformatorsko po-
stajo s priključnim daljnovodom vse v kamnolomu Razdrto« 
št. 351-94/79-7/GB z dne 22. 2. 1993 (izdala Občina Postojna, 
Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora);

Uporabno dovoljenje za »rekonstrukcijo postrojenja v 
kamnolomu Razdrto z namenom tehnološke in ekološke po-
sodobitve« št. 351-178/2011-7 z dne 9. 12. 2011 (izdala EU 
Postojna);

PID: Tehnološka shema za tehnološko in ekološko po-
sodobitev v kamnolomu Razdrto (izdelal Terraimpex d.o.o., 
št. proj.: P-0775, Zagorje, oktober 2010);

Soglasje CPK Koper št. 05-4/1-4 z dne 18. 3. 1997 
k rekonstrukciji priključka na cesto M 10, na odseku 3017, 
v km 1,660 za potrebe kamnoloma Razdrto;

PZI Magistralna cesta M 10 Razdrto – Senožeče, od-
sek štev. 306 in 307 (izdelal Investbiro Koper Capodistria, 
št. proj.: 89-129, Koper, december 1989);

Posebne strokovne podlage in prostorski ureditveni po-
goji Kamnolom Razdrto (izdelal Investbiro Koper Capodistria, 
št. proj.: 93-91, Koper, 9/95) – v nadalj. SP in PUP Kamnolom 
Razdrto;

Poročilo o presoji vplivov na okolje – Širitev kamnoloma 
Razdrto (izdelal IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inže-
niring, Ljubljana, št. proj.: D911/01-10, Ljubljana, november 
1995);

Projekt za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje in za izvaja-
nje del: Rudarski projekt za izkoriščanje in izvajanje del pri izkori-
ščanju mineralne surovine tehničnega kamna – apnenca v kam-
nolomu Razdrto (izdelal MINERVO d.d., št. proj.: 095/03-MŠ, 
Ljubljana, januar 2003) – v nadalj.: RP kamnolom Razdrto 2003;

Idejni rudarski projekt – strokovne podlage za izdela-
vo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 
kamnolom Razdrto 3 (izdelal MINERVO CONTROL d.o.o., 
št. proj.: 16/2017-PB, Ljubljana, januar 2018) – v nadalj.: RP 
kamnolom Razdrto 2018;

Okoljsko poročilo za OPPN za območje nadzemnega 
pridobivalnega prostora kamnoloma Razdrto – EUP RA 017 
(izdelal AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., april 2018);

Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN RA 017.

2. OBMOČJE OPPN RA 017

3. člen
(obseg območja OPPN)

(1) OPPN RA 017 obsega skupaj 16,7 ha, in sicer ze-
mljišča s parc. št.: 2699/2, 2838/1, 2838/2, 2839/1, 2839/2, 
2839/3, 2839/4, 2840, 2841, 2842, 43/2, 46/2, 47/4, 656/2, 
656/3, 666/2, 666/3, 667/2, 669/2, 670/2, 689/1, 690/1, 691/1, 
694, 2898/1-del, vse k.o. Razdrto.

(2) Območje OPPN RA 017:
se nahaja v zahodnem pobočju vzpetine Slemena nad 

naseljem Razdrto ob regionalni cesti II. reda R2-409/0307 
Razdrto–Senožeče in sega od kote terena 625,00 m n.v. do 
kote 670,00 m n.v.;

okoliški svet je hribovit, pobočja in slemena vzpetin so 
mehka in rahlo valovita ter posejana z vrtačami ter porasla z 
gozdom;

obsega obstoječe območje kamnoloma Razdrto v lasti 
CPK d.d. Koper in z gozdom porasle površine vzhodno in ju-
govzhodno od njega, ki so bile s SP in PUP Kamnolom Razdrto 
opredeljene kot območje širitve kamnoloma ter površine sever-
no od obstoječega kamnoloma, ki se vzpenjajo nad regionalno 
cesto Razdrto–Senožeče do območja kamnoloma, so porasle 
z gozdom, in so s SP in PUP Kamnolom Razdrto opredeljene 

kot območje ohranjanja gozdnih površin v funkciji bariere pred 
negativnimi vplivi (predvsem vizualnimi, protihrupnimi in proti-
prašnimi);

območje obstoječega kamnoloma in njegove odkopne po-
vršine so zmerno vizualno izpostavljene, saj je grobo terasasto 
oblikovano eksploatacijsko območje zaradi reliefnih značilnosti 
delno zakrito z gozdnimi površinami pod in nad njim (s trase 
avtoceste A1 Ljubljana–Koper je viden le del kamnoloma z ob-
stoječim postrojenjem v zahodnem delu obstoječega območja 
kamnoloma).

(3) Območje OPPN RA 017 je prikazano na geodetskem 
načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega na-
črta v grafični prilogi OPPN RA 017, List 2.1: Območje podrob-
nega načrta z obstoječim parcelnim stanjem – inventarizacija 
površin, M 1:2000.

4. člen
(usklajenost OPPN z nadrejenimi akti)

(1) OPPN RA 017 je pripravljen v skladu z usmeritvami 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna 
(Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 
102/12, 14/13, 58/13, 17/14 – DPN OSVAD, 15/15, 27/16, 
9/17, 75/17 odl. US, 27/18, 48/18, 3/19) – v nadalj. OPN, ki 
opredeljuje območje OPPN RA 017 kot enoto urejanja pro-
stora (v nadalj.: EUP) z oznako EUP RA-017 s podrobnejšo 
namensko rabo prostora z grafično oznako LN (površine 
nadzemnega pridobivalnega prostora) in usmeritvami za pri-
pravo OPPN.

(2) OPN določa usmeritve za pripravo občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za območje EUP RA-017: »Ek-
sploatacija mineralnih agregatov lahko poteka skladno z izde-
lanim rudarskim načrtom in obsega tudi končno ureditev reliefa 
ter končno rekultivacijo območja.«

5. člen
(podenote urejanja prostora v območju OPPN)

(1) Območje OPPN RA 017 obsega:
EUP z oznako pEUP RA 017/1, opredeljeno s PNRP z 

grafično oznako LN – površine nadzemnega pridobivalnega 
prostora z notranjim razvojem in širitvijo območja eksploatacije;

EUP z oznako pEUP RA 017/2, opredeljeno s PNRP z 
grafično oznako ZD – druge urejene zelene površine kot ob-
močje ohranjanja zelenih površin.

(2) Enota urejanja prostora in določitev PNRP v območju 
OPPN RA 017 je prikazana v grafični prilogi OPPN RA 017, 
List 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, M 1:5000.

3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV

6. člen
(vplivno območje OPPN)

(1) Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju 
OPPN RA 017 vplivajo naslednje omejitve:

trasa regionalne ceste II. reda R2-409/0307 Razdrto–Se-
nožeče, ki omejuje območje na severni in zahodni in jugoza-
hodni strani;

lokacija kamnoloma z grobim terasasto oblikovanim ek-
sploatacijskim območjem v hribovitem svetu, oblikovanim s 
pobočji in slemeni vzpetin, ki so mehka in rahlo valovita ter 
posejana z vrtačami in porasla z gozdom;

zmerna vizualna izpostavljenost obstoječega kamnoloma 
in njegovih odkopnih površin: zaradi reliefnih značilnosti je ob-
močje kamnoloma z obstoječim postrojenjem v zahodnem delu 
delno vidno in delno zakrito z gozdnimi površinami pod in nad 
območjem kamnoloma s trase avtoceste A1 Ljubljana–Koper in 
regionalne ceste regionalno cesto R2-444/0344 Razdrto–Man-
če ter s trase regionalne ceste II. reda R2 Razdrto–Senožeče 
neposredno ob območju; hitre ceste HC Nanos–(Razdrto)–
Podnanos–Vipava;
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geološka zgradba tal: geološkimi pogoji so relativno 
enostavni (struktura ležišča, zaloge, geomehanske lastnosti 
apnenca in ostale geološke značilnosti omogočajo precej 
enostavno površinsko eksploatacijo) in omogočajo nadaljnjo 
širitev kamnoloma s precejšnjimi potencialnimi zalogami mi-
neralne surovine;

tehnično tehnološki pogoji: ugodni glede na morfologijo 
ozemlja in lastnosti kamnine (izkoriščenost površine je relativ-
no ugodna in znaša v povprečju okoli 60 m3/m2 in več; dostop 
do osnovne etaže kamnoloma s predelovalnimi obrati je mo-
goč z vsemi sredstvi cestnega prometa; proizvodni proces se 
prične z odkrivanjem in odstranjevanjem vrhnjega humusnega 
dela ter nadaljuje z odkopom v etažah; odkop se opravlja z 
vrtanjem in razstreljevanjem ter nakladanjem in odvozom v 
predelavo ali s predelavo z mobilnimi napravami za drobljenje 
in sejanje neposredno na etažah);

hidrogeološke razmere: v območju kamnoloma Razdrto 
ni površinskih vodnih tokov; zaradi razpokanosti je apnenec 
dobro vodoprepusten; padavine poniknejo v tla in prihajajo na 
površje občasno na etaži na koti E 610, kjer je apnenec mikri-
ten in manj razpokan, vendar tudi kmalu poniknejo v globino;

inženirsko-geološke razmere: apnenec v kamnolomu 
Razdrto ima dobre geomehanske lastnosti kljub razpoka-
nosti, posameznim razpokam ali sistemu razpok in lokalnih 
prelomov; stabilne brežine delovnih etaž so pri naklonih 80° in 
več z izjemo primerov, kjer lahko pride do porušitve kamnine 
oziroma do njihovega izpadanja zaradi pojava prelomov ali 
razpok v neugodni legi tako, da tvorijo strukturne kline;

ocena zalog tehničnega kamna – apnenca za CO ka-
mnoloma Razdrto: cca 9.700.000 m3 mineralne surovine 
v raščenem stanju, kar bi ob predvideni proizvodnji med 
90.000 m3 in 130.000 m3 letno, zadoščalo za obdobje med 
70 in 102 leti;

možnost drugih negativnih vplivov na okolje (predvsem 
hrupa in prahu ter vplivov na podtalnico) v povezavi z glavno 
smerjo vetra od SZ proti JV in obratno.

(2) Medobčinska meja med Občino Postojna in Občino 
Divača ne vpliva na razmestitev dejavnosti, saj so ne glede 
na območje OPPN RA 017 s RP kamnolom Razdrto 2018 in 
drugimi strokovnimi podlagami opredeljene rešitve za obmo-
čje kamnoloma v območju občine Postojna in Divača.

(3) Vplivno območje OPPN RA 017 je prikazano v gra-
fični prilogi OPPN RA 017:

List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s 
prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:2000,

List 2.3: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s 
prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:5000,

List 2.4: Prikaz umestitve načrtovane ureditve (obstoječe 
stanje – PUP – OPPN), merilo 1:5000.

7. člen
(opis vplivov ureditve OPPN na sosednja območja)
Načrtovana prostorska ureditev predstavlja notranji raz-

voj in širitev kamnoloma ter ohranjanje zelenih površin med 
regionalno cesto in kamnolomom s specifično lego v nepo-
sredni bližini avtocestnega križa trase A1 Ljubljana–Koper in 
hitre ceste HC Nanos–(Razdrto)–Podnanos–Vipava v sicer 
hribovitem svetu.

Načrtovana prostorska ureditev z vsemi že obstoječimi 
tehnološkimi in ekološkimi posodobitvami postrojenja kamno-
loma (odpraševalne naprave, močenje deponij, izvajanje del 
le v dnevnem času ter opremljenost ploščadi za pretakanje 
goriv z lovilcem olj z vsemi potrebnimi ukrepi) in že izvedeno 
ter tudi načrtovano sprotno sanacijo opuščenih (že eksploa-
tiranih) površin v obsegu od kote 625,00 m n.v. (do najnižje 
kote 610,00 m n.v.) do kote 670,00 m n.v. na vhodnem robu 
območja, ne bo povečevala vplivov na okolje glede na dana-
šnje stanje, hkrati pa bo prispevala k učinkoviti in gospodarni 
rabi zemljišč ter posledično izboljšala prostorske pogoje za 
razvoj gospodarstva v občini in regiji.

4. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

8. člen
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN)

(1) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP RA 
017/1 so:

postopno nadaljevanje eksploatacije mineralnih agrega-
tov s postopno frontalno širitvijo proti jugovzhodu s sprotno 
sanacijo območja v čim večjem obsegu v fazi eksploatacije in

končna ureditev reliefa ter rekultivacija (sanacija) območja 
v skladu s pogoji v fazi končne sanacije terena.

(2) Načrtovana prostorska ureditev v območju pEUP RA 
017/2 je ohranjanje zelenih (gozdnih) površin.

(3) Ureditev območja OPPN RA 017 skupaj z območjem 
načrtovane prostorske ureditve kamnoloma v Občini Divača 
predstavlja celotno območje kamnoloma Razdrto (v nadalj. CO 
kamnolom Razdrto) in zaključeno celoto.

(4) V grafičnem delu OPPN RA 017 so načrtovane pro-
storske ureditve prikazane na:

List 4.1: Koncept prostorske ureditve – končno stanje 
eksploatacije, merilo 1:2000,

List 4.2: Koncept prostorske ureditve – končno stanje 
sanacije, merilo 1:2000,

List 4.3: Karakteristični prerezi etaž; merilo 1:500,
List 4.4: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi 

elementi za zakoličbo objektov, merilo 1:2000.

9. člen
(načrtovani objekti in dopustne dejavnosti v OPPN)
(1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objek-

tov so v območju OPPN RA 017 načrtovane predvsem 
CC-SI 23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineral-
nih surovin.

(2) V območju OPPN RA 017 je osnovna dejavnost glede 
SKD 2008 B.08 Pridobivanje rudnin in kamnin.

(3) V območju OPPN RA 017 so dopustne gradnje no-
vih objektov, rekonstrukcije, prizidave in nadzidave obstoječih 
objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, spremem-
be namembnosti objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih 
površin ter drugi posegi v prostor v skladu z lokacijskimi pogoji, 
opredeljenimi s 13. do vključno 30. člena tega odloka.

(4) V območju OPPN RA 017 so poleg objektov iz prve 
točke tega člena dopustni še spodaj navedeni objekti:

CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste,
CC-SI 21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akva-

dukti,
CC-SI 22121 Daljinski vodovodi,
CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
CC-SI 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska 

omrežja,
CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko 

vodo,
CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in 

stisnjen zrak,
CC-SI 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
CC-SI 22232 Čistilne naprave,
CC-SI 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi 

in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 

uvrščeni drugje (npr. oporni zidovi, škarpe ipd.).
(5) Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod sku-

pnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih 
parcel, določenih v 11. členu tega odloka ali da predstavljajo 
smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s 
projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja 
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utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti 
iz tega člena tega odloka v območju posamezne parcele in so 
skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

10. člen
(pomožni objekti)

V območju OPPN RA 017 so poleg objektov iz 9. člena 
tega odloka dopustni tudi pomožni (enostavni in nezahtevni) 
objekti, ki so v skladu z lokacijskimi pogoji za območje posa-
meznih parcel, opredeljenimi s 13. do vključno 30. člena tega 
odloka.

5. NAČRT PARCELACIJE V OBMOČJU OPPN

11. člen
(načrtovane parcele)

(1) Območje OPPN RA 017 je razdeljeno na načrtovane 
parcele (v nadalj.: parcele).

(2) Seznam načrtovanih parcel v območju OPPN RA 017 
je prikazan v tabeli:

Oznaka odseka Ime 
parcele PNRP Javno 

dobro
Območje eksploatacije – postrojenje P1 LN /
Območje eksploatacije – osnovni  
in drugi prid. prostor P2 LN /

Območje eksploatacije –  
tretji pridobivalni prostor P3 LN /

Območje drugih zelenih površin P4 ZD /
Območje regionalne ceste P5 LN nJD

Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo 
objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN RA 017, list 7: 
Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s 
prikazom javnega dobra, Merilo 1:2000.

(3) V območju OPPN RA 017 je dopustna dodatna po-
drobnejša delitev posamezne parcele glede na faznost izvaja-
nja, opredeljenega z lokacijskimi pogoji za posamično parcelo 
s 13. do vključno 30. člena tega odloka in pod pogojem, da se 
načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.

6. OPIS REŠITEV TER LOKACIJSKI POGOJI  
V OBMOČJU OPPN

12. člen
(skupni funkcionalni pogoji)

Skupni funkcionalni lokacijski pogoji glede dopustne izra-
be in lege objektov:

– dopustne izrabe prostora so določeni z dopustnimi tlo-
risnimi in višinskimi gabariti;

– dopustni tlorisni gabariti so določeni z merili za lego 
objektov;

merila za lego objektov so določena z mejami EUP in 
regulacijskimi črtami – gradbenimi mejami (v nadalj.: GM) in 
regulacijskimi linijami (v nadalj.: RL);

GM z oznako GM 635 določa črto, ki je načrtovani objekti 
– območje rudniškega prostora ne smejo presegati, lahko pa se 
je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča in 
je tlorisno določena z zakoličbenimi koordinatami v Gauss-kru-
gerjevem koordinatnem sistemu (v nadalj.: D48/GK), višinsko 
pa z nadmorsko višino 635 m n.v.;

RL z oznako RL 630 in RL 635 sta črti, ki ločujeta obsto-
ječe in predvidene površine rudniškega prostora od območja 
ozelenitve z vegetacijo, kjer sprememba terena ni dopustna;

RL z oznako RL 630 je tlorisno določena z zakoličbeni-
mi koordinatami v D48/GK, višinsko pa z nadmorsko višino 
630 m n.v.;

RL z oznako RL 635 je tlorisno določena z zakoličbeni-
mi koordinatami v D48/GK, višinsko pa z nadmorsko višino 
635 m n.v.

13. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P1)

(1) Na parceli z oznako P1 v območju pEUP RA 017/1 se 
načrtuje ohranitev obstoječega operativnega platoja s sprotno 
sanacijo v čim večji meri. Načrtovane prostorske ureditve so:

ohranitev operativnega platoja (dostopna cesta, separa-
cija, pomožni objekti kamnoloma z delavnico, priročnimi skla-
dišči, upravnimi prostori, garderobami in kamionsko tehtnico 
ter ploščad z lovilcem olj) z dopustno rekonstrukcijo oziroma 
nadgradnjo obstoječih objektov in območja strojne opreme in 
deponije frakcij; dopustno je tudi izvajanje drobljenja in sejanja 
na mobilnih napravah; dopustna je tudi novogradnja upravne 
stavbe s spremljajočimi objekti;

ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin 
(notranjih povezav) in intervencijskih poti;

sprotna sanacija območja, kjer se dela ne bodo več na-
daljevala (na opuščenih najvišjih etažah iz smeri zahoda proti 
vzhodu);

ureditev gospodarske javne infrastrukture ter priključ kov na-
njo v skladu z lokacijskimi pogoji določenimi z 18. in 19. členom 
tega odloka;

– postavitev pomožnih objektov in tehnične opreme za 
potrebe tehnološkega procesa, ki predstavljajo smiselno do-
polnitev načrtovanih prostorskih ureditev in izboljšujejo pogoje 
za načrtovano ureditev.

(2) Gabariti:
kota gotovega terena se ohranja (625,00 m n.v. ±1,00 m);
višinski gabariti: praviloma se ohranjajo obstoječe višine.
(3) Predelava materiala:
– predelava materiala obsega primarno drobljenje in mle-

tje ter sejanje na frakcije potrebne za betone, asfalte, malte, 
tampone in podobno;

– drobljenje in sejanje se bo izvajalo na obstoječem 
stacionarnem postrojenju separacije v skrajnem zahodnem 
delu kamnoloma, po potrebi pa tudi na mobilnih napravah na 
osnovnem platoju ali neposredno na etažah; vse naprave mo-
rajo ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim standardom.

(4) Lega objektov je določena z mejami načrtovane parce-
le ob upoštevanju omejitev varovalnega pasu regionalne ceste 
II. reda R2-409/0307 Razdrto–Senožeče. Natančno lokacijo 
premičnih naprav in strojev določi tehnični vodja kamnoloma 
glede na potrebe in možnosti.

(5) Dopustna je prestavitev obstoječe lokacije stacionarne-
ga postrojenja separacije proti jugovzhodu CO kamnoloma raz-
drto bližje bodočim lokacijam pridobivanja mineralne surovine.

(6) Faznost gradnje in dopustna odstopanja so oprede-
ljena v zgornjih točkah tega člena in z 20. in 21. členom tega 
odloka.

14. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parceli z oznako P2 in P3)

(1) Na parceli z oznako P2 in P3 v območju pEUP RA 
017/1 se načrtuje nadaljnja eksploatacija mineralnih agregatov 
v smeri proti vzhodu s sprotno sanacijo v čim večji meri. Načr-
tovana prostorska ureditev je nadaljnja eksploatacija mineralnih 
agregatov z:

izvedbo pripravljalnih del za potrebe nadaljnje eksploa-
tacije (priprava oziroma obnova dostopnih poti na posamezne 
etaže; posek gozda in čiščenje podrasti; odstranjevanje humu-
sa in površinske jalovine);

nadaljnjim oblikovanjem delovnih etaž (drobljenje kamnin-
skega materiala se bo izvajala z vrtanjem in razstreljevanjem, 
pridobivanje mineralne surovine se bo izvajalo z bagerskim 
odkopom ali nakladalnikom z nakladanjem na tovorna vozila 
na etažah in odvozom do mesta predelave na operativnem 
platoju na parceli P1);
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ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje zaradi neželenih 
učinkov prahu, hrupa, potresov pri razstreljevanju in transporta;

sprotna sanacija območja, kjer se dela ne bodo več na-
daljevala (na opuščenih najvišjih etažah iz smeri zahoda proti 
vzhodu);

ureditev gospodarske javne infrastrukture ter priključk-
ov nanjo v skladu z lokacijskimi pogoji določenimi z 18. in 
19. členom tega odloka;

dopustna je tudi gradnja objektov oziroma ureditev, po-
trebnih za izvajanje dopolnilnih dejavnosti, kot je predelava 
mineralnega agregata (betonarna, izdelava betonskih prefa-
brikatov, proizvodnja malt) in zbiranje ter predelava neonesna-
ženih mineralnih odpadkov po postopkih R5 in R10 iz Uredbe 
o odpadkih iz skupine 17 klasifikacijskega seznama odpadkov 
predvsem v povezavi z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v 
CO kamnoloma Razdrto;

postavitev mobilnih naprav za izvajanje drobljenja in se-
janja na samih etažah in pomožnih objektov, ki predstavljajo 
smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in izbolj-
šujejo pogoje za načrtovano ureditev.

(2) Tehnične podrobnosti pridobivanja materiala iz ka-
mnoloma (npr. podrobnejši parametri etaž in druge karakte-
ristike etaž, stabilnost etaž in končne brežine) se prikažejo v 
rudarskem projektu za izvedbo del, v katerem se upoštevajo 
tehnični in varstveni normativi, normativi za varstvo okolja ter 
določila OPPN RA 017.

(3) Dostopne poti na etaže:
obstoječe dostopne poti na obstoječe delovne etaže so 

ustrezno urejene, pri čemer se bodo poti s širitvijo kamnoloma 
proti vzhodu zaradi sanacijskih del premikale skladno z napre-
dovanjem etaž;

dostopne poti na etaže E 622, E 634 in E 646 so speljane 
ob severnem robu kamnoloma (deloma ob južnem robu CO ka-
mnoloma Razdrto), obstoječa dostopna pot na nivo osnovnega 
platoja E 610 je speljana z nivoja etaže E 622 s severne strani 
po nasipu; načrtovane so še poti na višje etaže E 658 in E 670;

nakloni dostopnih poti: do okoli 10 %, pri čemer je do-
pusten naklon izvedbe poti v nasipu do 20 % (približno 12° 
oziroma približno 1:5) in le izjemoma je dopusten naklon krajših 
poti do 30 %;

širina dostopnih poti: najmanj 4,00 m, od tega na čvrstem 
raščenem terenu (v zaseku) najmanj 3,00 m;

pri ureditvi poti se obvezno uredi odvajanje padavinske 
vode ter zaščita roba, kjer bi utegnilo priti do zdrsa delovnega 
stroja ali vozila. Zaščita je praviloma narejena iz zemeljskega 
nasipa višine najmanj 1,0 m.

(4) Posek gozda in čiščenje podrasti:
posek gozda in čiščenje podrasti se opravi kot golosek po 

predhodnem evidentiranju pooblaščenega delavca območne 
enote Zavoda za gozdove Slovenije;

celotna površina poseka gozda v območju predvidene 
celotne širitve v CO kamnoloma Razdrto je okoli 15,00 ha;

golosek je praviloma potrebno opraviti na celotni površini 
sekcijskega napredovanja najvišje etaže glede na načelno iz-
vajanje rudarskih del od zgoraj navzdol s sekcijskim enkratnim 
napredovanjem najvišje etaže za cca 50 m, pri čemer se posek 
opravi v primernem času za posek izven vegetacijske sezone, 
drevje in podrast pa odstrani iz kamnoloma;

potrebno je oblikovanje gozdnega roba ob končnem robu 
vsakokratnega poseka in sicer se gozdni rob izdela v trikotnem 
profilu; širina varovalnega roba je najmanj ena višina dreves, 
odstrani se visoko drevje, ohrani se podrast in potrebno je pa-
ziti, da se ne poškodujejo korenine robnih dreves.

(5) Odstranjevanje humusa in površinske jalovine:
se opravi na celotni površini izkrčenega prostora;
humusni in prepereli material je relativno majhne debeline 

povprečno 0,2–0,4 m in predstavlja v skupni količini relativno 
majhne količine; celotna predvidena količina v CO kamnoloma 
Razdrto je 150.000 m2 x povpr. 0,3 m = 45.000 m3 humusa in 
okoli 150.000 m3 jalovine v obliki zaglinjenih delov kamnine v 
razpokah in kavernah po geološki oceni okoli 1,5 %;

humus je potrebno z buldožerjem ali bagrom odriniti na 
robove pridobivalnega prostora oziroma odkopa;

za deponiranje humusa v začetnih fazah je severna meja 
CO kamnoloma Razdrto manj primerna od južne in vzhodne; 
v kasnejših fazah se lahko deponira tudi v izkoriščenem delu 
kamnoloma;

deponirani humusni material se uporabi za sanacijo in 
rekultivacijo izkoriščenih delov nahajališča, skladno z načelom 
sprotne sanacije pa se humus lahko sproti z odkrivanjem takoj 
uporabi za humusiranje izkoriščenih etaž v severnem in južnem 
delu CO kamnoloma Razdrto;

s humusom skrbno ravna tako, da se ohrani njegova 
biološka aktivnost, in sicer v kupih, ki naj ne presegajo višine 
3,0 m do 4,0 m z nabrazdano površino zaradi zadrževanja 
padavinske vode ter obvezno zatravitvijo površine s travnimi 
mešanicami in deteljo;

jalovino se odrine z buldožerjem ali se jo selektivno odko-
plje z bagrom ter deponira ločeno od humusa; lahko se uporabi 
tudi za delno zasipanje za ublažitev naklonov in sanacijo izkori-
ščenega dela kamnoloma na jugozahodnem območju.

(6) Maksimalen dopusten letni obseg proizvedene ko-
ličine mineralnih agregatov v CO kamnoloma Razdrto je od 
90.000,00 m3 do 130.000,00 m3 v raščenem stanju.

(7) Odkopna metoda:
je skupek tehničnih postopkov, ukrepov, procesov in zapo-

redij pri pridobivanju mineralnih surovin v okviru konstrukcijsko 
določenih elementov odkopnega polja ali njegovega dela;

material se pridobiva v etažah z uporabo sodobnih teh-
ničnih metod in sredstev in opreme za drobljenje kamnine, 
prerivanje, nakladanje in odvoz ter ob upoštevanju tehničnih in 
varstvenih normativov za varstvo zdravja ljudi in živali, varstvo 
okolja in objektov v okolici;

dela se načeloma izvajajo po sekcijskih napredovalnih 
odsekih proti vzhodu cca 50,0 m od zgoraj navzdol tako, da 
se vedno najprej formira napredovanje najvišje etaže, nato 
ji sledi napredovanje odkopavanja nižjih etaž do predvidene 
delovne širine dalje do osnovnega platoja, kot je to shematsko 
prikazano na skici št. 1. Delovne in končne brežine v grafič-
nem delu OPPN RA 017, list 4.3: karakteristični prikazi etaž, 
Merilo 1:500;

pridobivanje se istočasno lahko izvaja zaporedno tudi 
na več različnih etažah; material se praviloma naklada nepo-
sredno na nižjih etažah in odvaža neposredno v predelavo ali 
na mesto uporabe; v primeru minimalnih širin delovne etaže 
predvsem v času formiranja novih zgornjih etaž se material 
preriva oziroma premetava na nižjo etažo ali plato in se tam 
naklada za odvoz.

(8) Parametri delovnih etaž:
delovne etaže se oblikujejo frontalno od zahoda proti 

vzhodu, načeloma od zgoraj navzdol in so višine od 12,0 m do 
največ 20,0 m pri najvišji etaži, in sicer:

– končni osnovni plato na koti okoli 610,0 m n.v. z oznako 
E 610,

– prva etaža na koti okoli 622,0 m n.v. z oznako E 622,
– operativni plato v zahodnem delu in deloma jugozaho-

dnem (dostopna cesta, separacija, pomožni objekti) na koti 
okoli 625,0 m n.v. z oznako E625,

– druga etaža na koti 634,0 m n.v. z oznako E 634,
– tretja etaža na koti 646,0 m n.v. z oznako E 646,
– četrta etaža na koti 658,0 m n.v. z oznako E 658,
– vzhodno od meje obstoječega predvidenega pridobi-

valnega prostora v skrajne vzhodnem delu predvidene širitve 
kamnoloma bo formirana tudi peta etaža na koti 670,0 m n.v. 
z oznako E 670,

– vrh kamnoloma je v skrajnem vzhodnem delu na kotah 
med 680,0 m n.v. do 690,0 m n.v.;

dopustna odstopanja so glede na relativno groba zemelj-
ska dela ± 2,00 m;

naklon etažnih ravnin je z minimalnim padcem proti zaho-
du, in sicer do 0,5 % tako, da ima etažna ravnina na končnem 
vzhodnem delu koto višjo do 2,0 m;



Stran 830 / Št. 11 / 22. 2. 2019 Uradni list Republike Slovenije

dopustno je tudi izvajanje drobljenja pa tudi sejanja na 
mobilnih napravah na poljubnih lokacijah na osnovnem platoju 
ali na samih etažah.

(9) Gabariti delovnih etaž:
višina delovne etaže: od 12,00 m do največ 20,00 m;
naklon etažnih ravnin: minimalni padec 0,5 % proti za-

hodu, in sicer do tako, da ima etažna ravnina na končnem 
vzhodnem delu višjo koto do 2,00 m;

širina delovnih etaž: minimalno 5,00 m ob bagerskem 
premetu materiala, minimalno 12,00 m v primeru izvajanja 
nakladanja in odvoza na etaži in minimalno 20,00 m v primeru 
obračanja tovornih vozil na etaži;

naklon etažne brežine delovne etaže: α = 70° do ma-
ksimalno 75°.

(10) Pridobivanje materiala:
drobljenje hribinskega materiala (pridobivanje v ležišču) 

se opravlja z vrtanjem minskih vrtin in razstreljevanjem, z me-
haničnim drobljenjem z buldožerjem, s hidravličnim bagrom z 
riperjem ali razbijalnim kladivom, rezkanjem s posebnimi na-
pravami in podobno, če to dovoljujejo geomehanske lastnosti 
materiala, prostor in cena;

material v kamnolomu Razdrto je primeren za način 
pridobivanja pretežno z razstreljevanjem.

(11) Vrtanje:
drobljenje materiala v ležišču s sodobnimi metodami 

vrtanja vrtin srednjega premera (Ø 76 mm ali več) s kom-
binacijo horizontalnih in vertikalnih vrtin in usmerjenim raz-
streljevanjem z uporabo milisekundne tehnike razstreljevanja 
in uporabo sodobnih vrst razstrelilnih sredstev je trenutno 
najbolj učinkovito in ekonomsko upravičen način pridobivanja 
ob upoštevanju mogočih neželenih vplivov (npr. morebiten 
razmet miniranega materiala in tresljaji, ki nastanejo ob raz-
streljevanju);

pri vrtanju minskih vrtin je potrebno izbrati geometrijo 
vrtanja, ki zagotavlja najmanjše neželene efekte pri razstre-
ljevanju in zadovoljiv izkoristek energije razstreliva; za vrtanje 
minskih vrtin je potrebno uporabiti opremo, ki ima urejeno 
zbiranje prahu.

(12) Razstreljevanje:
pri razstreljevanju se omeji in točno določi način razstre-

ljevanja, količine razstreliva na milisekundni interval in eventu-
alne druge parametre in postopke za zagotovitev zadostnega 
drobljenja in varnosti okolice pred neželenimi učinki razstre-
ljevanja; uporabi se najstrožji veljavni kriteriji za varnost pred 
razmetom, zračnim udarnim valom in potresi;

zaradi izboljšanja učinkov drobljenja se uporablja tudi 
kombinacija vertikalnih in horizontalnih minskih vrtin;

globina vertikalnih vrtin: 14,00 m (± 2,00 m), pri čemer 
je v primeru etaže višine 20,00 m dopustna globina 23,00 m 
(± 2,00 m); izbojnica in razdalje med vrtinami v odvisnosti od 
lokalnih geomehanskih razmer znašajo med 3,0 m in 4,0 m;

dolžina horizontalnih vrtin: do 9,00 m (± 2,00 m); razda-
lja med vrtinami 2,0 m–2,5 m; razdalja med vrstami pri ustju 
1,0 m–1,5 m;

max. količino razstreliva za injiciranje v enem milisekun-
dnem intervalu oziroma v eni vrtini je 100 kg;

razstreljevanje se izvaja na podlagi priporočil rudarskega 
projekta za izvajanje del, tehnični vodja razstreljevanja mora 
v načrtu razstreljevanja določiti vse varnostne ukrepe pri 
razstreljevanju.

(13) Prerivanje in premet materiala:
prerivanje z buldožerjem ali bagerski premet materiala z 

etaž na nižjo etažo ali plato kamnoloma je dopustno pri formi-
ranju najvišje etaže na novo, ko je etaža preozka za običajno 
nakladanje na etaži in odvoz z etaže, ali pa predolgih tran-
sportnih poti, potrebnih za direkten odvoz materiala z etaž.

(14) Nakladanje na etažah in odvoz z etaž:
nakladanje odminiranega materiala se praviloma izvaja 

na aktivnih etažah; naklada se z nakladalnikom ali bagrom 
na tovorna vozila, s katerimi se material odvaža na mesto 

predelave ali uporabe; orientacijska ocena za potrebna vozila 
je tri vozila s kesonom od 8,0 m3–10,0 m3;

nakladanju se mora prilagodi tudi širina etažne ravnine:
– v primeru obračanja vozila na etažni ravnini mora biti 

ta široka najmanj 20,0 m ali pa se mora zagotoviti obračališče 
te širine;

– pri vzvratni vožnji vozila do mesta nakladanja mora 
etažna ravnina biti široka 12 m, dolžina vzvratne vožnje pa je 
omejena na največ 30 m;

predvidene transportne razdalje do obstoječe separacije 
bodo od minimalno 300,0 m do največ 1.100,0 m v eni smeri;

transportne poti se morajo izdelati oziroma urediti skla-
dno z določbami veljavnega pravilnika za dvosmerni promet 
ali enosmerni promet z izogibališči na vsakih 200,0 m.

(15) Zbiranje in predelavo neonesnaženih mineralnih 
odpadkov:

dopustno je zbiranje in predelava gradbenih odpadkov, 
ki bi se reciklirali (postopek R5) in delno uporabili kot gradbeni 
materiali v gradbeništvu za zasipe, nasipe in podobno in delno 
kot zemeljski izkopi ali umetno pripravljena zemljina (posto-
pek R10), ki bi se uporabili za sanacijo kamnolomskih etaž z 
vnosom na tla za ekološko izboljšanje tal;

zbiranje in predelava gradbenih odpadkov se mora ure-
diti skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(16) Lega objektov je določena z mejami načrtovane 
parcele in regulacijskimi črtami GM 635 ter RL 630 in RL 635, 
pri čemer se ozelenitev z vegetacijo prične med črtama, ki ju 
določata RL 630 in RL.

(17) Faznost gradnje in dopustna odstopanja so opre-
deljena v zgornjih točkah tega člena in z 20. in 21. členom 
tega odloka.

15. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za končno sanacijo 

območja na parcelah z oznako P1, P2 in P3)
(1) Na parcelah z oznako P1, P2 in P3 v območju pEUP 

RA 017/1 se načrtuje končna ureditev reliefa in rekultivacija 
(sanacijo) območja. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

odstranitev objektov, strojne opreme ter asfaltiranih po-
vršin ter končno oblikovanje reliefa ter končna rekultivacija 
območja z avtohtono vegetacijo v skladu s pogoji rudarskega 
projekta za izvedbo.

(2) Izvedba sanacije:
sanacija se izvaja čimbolj sproti z napredovanjem ka-

mnoloma ob opuščanju uporabe delov etaž v severnem in 
južnem delu kot dostopnih poti, ob prestavljanju izhodiščnih 
točk dostopnih poti do etaž v vzhodnem delu kamnoloma 
proti vzhodu;

sanacijska dela se izvajajo od zgoraj navzdol, prehodi v 
teren zgoraj naj bodo zaokroženi;

spodnji del brežine se lahko izoblikuje tudi z nasipanjem 
bodisi z materialom iz kamnoloma ali neoporečnim materia-
lom od drugod;

z namenom sanacije se lahko izvaja tudi delno zasipa-
vanje posameznih delov kamnoloma predvsem na platoju pod 
končnimi etažami s kamnolomsko jalovino in drugimi ostanki, 
ki nastajajo pri izkoriščanju, obogatitvi in predelavi mineralnih 
surovin iz kamnoloma; tako zasipavanje je sestavni del teh-
nološkega postopka izkoriščanja, za uporabo kamnolomske 
jalovine pa veljajo določila Uredbe o ravnanju z odpadki iz 
rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih suro-
vin (Uradni list RS, št. 43/08); pri uporabi drugih gradbenih 
odpadkov, pa je potrebno ustrezno dovoljenje po določbah 
predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(3) Oblikovanje saniranega kamnoloma:
predvidoma bodo najprej dokončno izkoriščeni in sani-

rani opuščeni deli etaž v severnem in južnem delu območja 
kamnoloma;

z izkoriščanjem kamnoloma se bo sočasno povečevala 
razpoložljiva površina na osnovnem platoju kamnoloma, ki 
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ga bo mogoče uporabiti za umestitev objektov predvidenih 
spremljajočih dejavnosti v kamnolomu (betonarna, proizvodnja 
betonskih izdelkov, proizvodnja malt ter zbiranje in predelava 
gradbenih odpadkov) ter morebitno premestitev objektov po-
strojenja separacije ali postavitev nove; hkrati bo na posame-
znih delih osnovnega platoja že mogoče izvesti vsaj tehnično 
sanacijo;

območje v skrajnem vzhodnem delu kamnoloma in ka-
sneje tudi še nesanirani deli osnovnega platoja s poravnavo in 
nasutjem nekaj zemlje in humusa bo saniran v končani zadnji 
fazi izkoriščanja kamnoloma;

po končanih rudarskih delih bo namreč na razpolago 
sorazmerno velik in raven prostor, ki bo uporaben tudi za even-
tualno novo namembnost.

(4) Rekultivacija in biološka obnova tal:
je zadnji postopek izvajanja sanacije kamnoloma, in sicer 

se bo biološka obnova usmerila v ponovno vzpostavitev prvo-
tne kulture, to je gozd z grmičastimi travniki;

na pripravljena poravnana tla je potrebno navoziti ali na-
suti plast avtohtone jalovine – zemlje in vsaj 20 cm humusa; v 
prvi fazi se te površine zatravijo s primerno travno mešanico, ki 
bo učinkovala kot varovalo pred izpiranjem tal in erozijo (obve-
zno prisotna tudi detelja in primarne rastline, ki izboljšujejo tla);

tla namenjena za pogozditev, se v primernem letnem 
času zasadi avtohtone vrste dreves in grmovnic v skupinah ali 
posamično v posebej pripravljene sadilne jame; gostota sajenja 
naj bo v razdaljah 3,0 m–5,0 m drevo ali grmovnica oziroma 
okvirno 500 rastlin/ha;

zaradi neposredne soseščine gozda bo v veliki meri pri-
sotna tudi samozasaditev;

na celotnem območju naj bo saditev mešana, ker je ob-
stojnejša in manj občutljiva;

naravna in umetna ozelenitev naj poteka kombinirano;
izbiro drevesnih vrst za biološko obnovo naj predlaga 

gozdarski strokovnjak, ravno tako naj prevzame nadzor nad 
izvajanjem teh del;

glede na višino etažnih brežin je pričakovati, da bo že 
v nekaj letih grmovje in drevje na etažnih ravninah doseglo 
približno višino okoli 3,0 m–5,0 m ter tako delno zakrilo etažno 
brežino;

rekultivacija oziroma biološka obnova tal – pogozditev 
je shematsko prikazana na skici št. 2 Rekultivacija oziroma 
biološka obnova tal v grafičnem delu OPPN RA 017, list 4.3: ka-
rakteristični prikazi etaž, Merilo 1:500.

(5) Gabariti končnih (sanacijskih) etaž:
višina končne etaže: predvidoma 12,0 m;
širina končne etaže: od 8,0 do največ 12,0 m;
delovne brežine etaž, ki so lahko v naklonu maksimalno 

do 75°, se v končni fazi oblikujejo v naklonu 70° ali manj;
končni naklon brežin kamnoloma kot celote: 48°, pri če-

mer je dopusten naklon maksimalno 54° (odvisno od števila 
končnih etaž).

(6) Lega objektov je določena z mejami načrtovane par-
cele.

Faznost gradnje in dopustna odstopanja so opredeljena v 
zgornjih točkah tega člena in z 20. in 21. členom tega odloka.

16. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P5)

(1) Na parceli z oznako P5 v območju pEUP RA 017/1 se 
načrtuje ohranitev regionalne ceste II. reda R2-409/0307 Raz-
drto–Senožeče. Načrtovane prostorske ureditve je ohranitev in 
vzdrževanje obstoječega stanja. Dopustna je tudi rekonstrukci-
ja obstoječe ceste ter ureditev gospodarske javne infrastrukture 
ter priključkov nanjo v skladu z lokacijskimi pogoji določenimi s 
16. členom tega odloka.

(2) Lega objektov je določena z mejami načrtovane par-
cele.

Faznost gradnje in dopustna odstopanja so opredeljena v 
zgornjih točkah tega člena in z 20. in 21. členom tega odloka.

17. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P4)

(1) Na parceli z oznako P4 v območju pEUP RA 017/2 se 
načrtuje ohranitev drugih zelenih (gozdnih) površin. Načrtova-
ne prostorske ureditve je ohranitev zelenih površin poraslih z 
gozdom kot bariere pred negativnimi vplivi (vizualnimi, hrupom 
in prahom).

(2) Lega objektov je določena z mejami načrtovane par-
cele.

Faznost gradnje in dopustna odstopanja so opredeljena v 
zgornjih točkah tega člena in z 20. in 21. členom tega odloka.

7. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE  

GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

18. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)
(1) Območje OPPN RA 017 se navezuje na regionalno 

cesto II. reda R2-409/0307 Razdrto–Senožeče preko obsto-
ječega priključka, ki je bil rekonstruiran v skladu s PZI Magi-
stralna cesta M 10 Razdrto–Senožeče, odsek štev. 306 in 307 
(izdelal Investbiro Koper Capodistria, št. proj.: 89-129, Koper, 
december 1989) s soglasjem CPK Koper št. 05-4/1-4 z dne 
18. 3. 1997 k rekonstrukciji priključka na cesto M 10, na odseku 
3017, v km 1,660 za potrebe kamnoloma Razdrto.

(2) Cilji prometnega urejanja v območju OPPN RA 017:
ohranitev obstoječega cestnega priključka,
ureditev notranje prometne in intervencijske mreže, po-

trebne za nadaljnjo eksploatacijo mineralnih agregatov,
ohranitev oziroma ureditev površin za mirujoči promet.
(3) V območju se ne načrtuje novih cestnih priključkov.

19. člen
(zasnova projektnih rešitev za komunalno, energetsko  

in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Obstoječi komunalni vodi ter naprave komunalne in-

frastrukture v območju OPPN RA 017 so:
transformatorska postaja s kablovodom (uporabno dovo-

ljenje za »rekonstruirano drobilnico mineralnih agregatov in no-
vozgrajeno transformatorsko postajo s priključnim daljnovodom 
vse v kamnolomu Razdrto« št. 351-94/79-7/GB z dne 22. 2. 
1993 (izdala Občina Postojna, Sekretariat za varstvo okolja in 
urejanje prostora)).

(2) Vodovodno omrežje:
sanitarna voda za potrebe delavcev je zagotovljena preko 

oskrbovanja z vodo s cisternami;
pitna voda za delavce se prinaša kot ustekleničena ali v 

plastenkah, v količinah za tedensko porabo;
dopustna je ureditev javnega vodovodnega omrežja v 

primeru razširitve dejavnosti v skladu s pogoji pristojnega upra-
vljavca;

poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usme-
ritve s področja vodooskrbe, podane s smernicami s strani 
KOVOD d.o.o., smernice št. 1/AS-18/V-K z dne 30. 1. 2018.

(3) Odpadne vode:
v območju OPPN RA 017 ni urejenega javnega kanali-

zacijskega sistema za odvodnjo komunalnih odpadnih voda, 
zato je potrebno komunalne odpadne vode za vse načrtovane 
in rekonstruirane stavbe čistiti na malih komunalnih čistilnih 
napravah v skladu s predpisom, ki ga določa uredba o odvaja-
nju in čiščenju komunalne odpadne vode; MKČN se zgradi na 
lokaciji tako, da se omogoči dostop za odvoz blata;

apnenec na območju kamnoloma je delno razpokan in 
zakrasel, tako da večji del padavinskih voda hitro pronica v 
podtalje; pri poglabljanju kamnoloma na etažo E 610 se je 
v začetni fazi v mokrih mesecih zadrževala voda, ko pa je 
etaža dosegla večjo površino, se voda na njej ni več zadrže-
vala; v južnem delu etaže E 610 je izdelan usedalnik okvirnih 
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dimenzij 10 x 10 m globine okoli 3 m, kjer se voda zadržuje 
večji del leta, njen nivo pa je vedno najmanj 1 m pod koto 
etaže, njegovo dno pa bi bilo potrebo razrahljati z vrtanjem in 
razstreljevanjem za hitrejše ponikanje vode, robove bazena 
zaščititi z nasipom iz kamnitih blokov in iz njega redno čistiti 
mulj; z napredovanjem kamnoloma proti vzhodu se lahko 
sedanji usedalnik dopolni z novim na lokaciji bolj vzhodno ob 
južnem robu območja;

meteorne vode iz lovilca olj iztekajo v odvodni kanal ob 
ploščadi, ki se zaključi z izpustom v ponikalnico, v kateri voda 
ponika v tla;

poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve 
s področja komunalnih odpadnih voda, podane s smernicami 
s strani KOVOD d.o.o., smernice št. 1/AS-18/V-K z dne 30. 1. 
2018.

(4) Elektroenergetsko omrežje:
območje kamnoloma je na javno elektroenergetsko 

omrežje priključeno preko lastne transformatorske postaje;
dopustna je nadgradnja obstoječe transformatorske po-

staje in tudi ureditev nove dodatne (distribucijske) transforma-
torsko postajo na parceli P1 ali bližje dodatni dejavnosti v CO 
kamnoloma Razdrto ter ureditev NN priključka v skladu s pogoji 
upravljavca elektroenergetskega omrežja;

poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve 
s področja elektroenergetske infrastrukture podane s smerni-
cami s strani Elektro Primorska d.d., smernice št. 2401 z dne 
26. 1. 2018.

(5) Telekomunikacijsko omrežje:
se izvede kot zemeljski kablovod iz obstoječega uprav-

nega objekta na parceli P1 do načrtovanega objekta v sklopu 
dopolnilne dejavnosti v okviru CO kamnoloma Razdrto v skladu 
s pogoji pristojnega upravljavca.

8. ETAPNOST IN DOPUSTNA ODSTOPANJA

20. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

(1) Etape gradnje načrtovanih prostorskih ureditev s tem 
odlokom morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote in 
se lahko gradijo/izvajajo sočasno ali ločeno.

(2) Sočasno z gradnjo objektov se mora izvesti pripadajo-
ča prometna in komunalna infrastruktura oziroma vsi potrebni 
ukrepi v skladu z rudarskim projektom za izvedbo del.

21. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna odstopanja so navedena od 10. do 19. člena 
tega odloka, pri čemer se v dimenzije višinskih gabaritov ne 
šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: di-
mniki, inštalacijski jaški ipd.).

(2) Poleg odstopanj, navedenih v prejšnji točki tega čle-
na, je dopustno tudi odstopanje +/-2,00 m od načrtovane kote 
platoja, navedene v 13. do 17. členu tega odloka.

(3) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodo-
vodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, 
naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod 
pogojem, da:

– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prido-
bljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere;

– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in mo-
rajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja 
zadevajo.

(4) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih 
elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica 
natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih 
podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu 1., 
2. ali 3. točko tega člena.

9. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, 
OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI  

IN DRUGIMI NESREČAMI

22. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN RA 017 ni evidentiranih enot kul-
turne dediščine. Na območju OPPN RA 017 ni evidentiranih 
enot kulturne dediščine

(2) Zahodno od območja OPPN se nahaja enota kultur-
ne dediščine Razdrto – Arheološko najdišče Goli vrh (EŠD 
13047). Ker gre za poseg v okolici arheološkega najdišča, 
med posegov v zemeljske pri odkrivanju območja za širitev 
kamnoloma plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni 
režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, nosilca rudarske pravice 
za izkoriščanje ali izvajalca rudarskih del ob odkritju dediščine 
obvezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu 
z določili arheološke stroke.

(3) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje ali izvajalec 
rudarskih del (oziroma tehnični vodja) o dinamiki izvedbe ze-
meljskih odkrivanih del pisno obvesti ZVKDS, OE Nova Gorica 
vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

23. člen
(usmeritve za ohranjanje narave in gozdov)

(1) V območju OPPN RA 017 ni prisotnih naravnih vre-
dnot, območij Natura 2000 in zavarovanih območij narave.

(2) Odstranjevanje lesene vegetacije in grmičevja se ne 
izvaja v času gnezdenja ptic, torej ne od konca marca do konca 
junija. Posek gozda se naj izvaja v obdobju med 1. 8. in 31. 1.

(3) Območje izrabe mineralne surovine naj se ogradi na 
način, da bodo preprečeni morebitni padci živali v območje 
pridobivalnega prostora, kjer poteka izkop le-te.

(4) Zvočni signali se naj uporabljajo le v nujnih primerih.
(5) Zaradi varstva habitatnih tipov naj se morebitne za-

saditve v sklopu izvajanja sprotne in končne sanacije izvajajo 
z lokalnimi travnimi mešanicami, sadikami ali semeni. Zaradi 
varstva habitatnih tipov se ob izvedbi sanacijskih zasaditev 
izvede tudi periodično odstranjevanje morebitnih invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst.

(6) V kolikor se zaradi morebitne dejavnosti kamnoloma 
ugotovi slabšanje stanja velikih zveri na širšem območju po-
sega, je v okviru kamnoloma potrebno zagotoviti ukrepe za 
izboljšanje stanja velikih zveri.

(7) Vse ukrepe povezane s sečnjo in spravilom drevja 
je potrebno opraviti v skladu s predpisi o varstvu gozdov in 
predpisi o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu 
in zlaganju lesnih gozdnih sortimentov, posebej izpostavljamo 
naslednje:

v gozdu je prepovedano odlaganje odpadkov, osuševa-
nje, odstranjevanje materiala in zasipavanje;

posebno pozornost je potrebno nameniti sanaciji novega 
gozdnega roba; zaradi nagiba pobočij in erozijskih procesov 
morajo biti drevesa v izpostavljeni liniji zdrava oziroma stabilna 
(ni dovoljeno puščati na pol podrtih ali obviselih dreves);

poškodbe na podmladku in drevju je potrebno po sečnji 
takoj sanirati;

priporočena varnostna razdalja objektov od gozdnega 
roba naj bo enaka najmanj eni drevesni višini odraslega goz-
dnega sestoja;

po sečnji morajo biti takoj odpravljene poškodbe na goz-
dnih tleh in gozdnih vlakah, ki predstavljajo nevarnost za pri-
četek erozije;

v gozd je prepovedano vnašati rastišču neprilagojene ozi-
roma tujerodne drevesne in grmovne vrste; v gozdni rob naj se 
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umetno vnesejo predvsem plodonosne drevesne in grmovne 
vrste (leska, češnja, glog, dobrovita, trdoleska);

v času izvedbe plana je potrebno omogočiti dostop in 
neovirano gospodarjenje z gozdom; ohraniti je potrebno ozi-
roma sanirati vse dovoze gozdnih cest, vlak in poti na ceste 
višjega reda;

vse poškodbe na okoliškem gozdnem drevju in na goz-
dnih poteh in začasnih pridobivalnih površinah je potrebno 
takoj po končani gradnji sanirati;

končni rob poseka se izvede tako, da se zavaruje gozdni 
rob, pri čemer je potrebno paziti zlasti na poškodbe korenin 
robnih dreves;

vse predvidene objekte in naprave ter pomožne objekte 
je potrebno načrtovati tako, da se izogne dodatnim posegom 
v gozd ter gozdni rob.

(8) V času izvajanja poseke gozda za posamezno etapo 
izkoriščanja po potrebi spremlja izvajanje teh del pristojni goz-
dar. V etapi biološke sanacije pristojni strokovnjak OE ZGS, 
v sodelovanju s krajinskim arhitektom, izbere primerne dre-
vesne in grmovne vrste, spremlja zasaditvena dela, kot tudi 
zaraščanje in po potrebi korigira izvedbo krajinske ureditve.

(9) V času eksploatacije je potrebno v primeru najdbe 
mineralov ali fosilov to prijaviti na območno enoto ZRSVN, 
najdbo pa zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali krajo.

24. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)

(1) V območju OPPN RA 017 se uporablja kamnina 
karbonantnega izvora in ne vsebuje silikatnih mineralov, zato 
prah, ki nastaja pri eksploataciji, ni ekološko škodljiv.

(2) Plini, ki nastanejo pri miniranju, pri:
popolni detonaciji so nestrupeni,
pri nepopolni detonaciji pa strupeni, ki se hitro razredčijo 

in razkrojijo.
(3) Načrtovana prostorska ureditev v območju OPPN 

RA 017 ne bo povečevala vplivov na okolje glede na dana-
šnje stanje (obstoječe tehnološke in ekološke posodobitve 
postrojenja kamnoloma z odpraševalnimi napravami, moče-
njem deponij in makadamskih poti, izvajanjem miniranja ob 
mirnem vremenu) pod pogojem, da se izvajajo ukrepi proti 
zapraševanju:

ohrani se obseg letne proizvedene količine mineralnih 
agregatov v skladu s 13. členom tega odloka,

uporaba odpraševalnih naprav,
močenjem deponij in makadamskih poti,
čiščenje asfaltnih površin,
izvajanje miniranja ob mirnem vremenu,
nadaljuje se s sprotno sanacijo opuščenih (že eksploa-

tiranih) površin.
(4) Za dodano zmanjšanje emisij so podana naslednja 

priporočila:
delovni stroji in mehanizacija morajo biti redno vzdrže-

vani in tehnično brezhibni;
v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in de-

lovnih strojev za daljši čas je potrebno ugasniti motor;
vožnja po podlagi, kjer je možnost nastanka prašenja, 

naj bo počasna; po potrebi se take poti dodatno utrdi;
po potrebi naj se v sušnih ali vetrovnih obdobjih material 

moči, da ne pride do prašenja;
vegetacijo v kamnolomu in okolici naj se odstranjuje 

preudarno, prav tako naj se jo kasneje čim hitreje in čim bolje 
sanira, saj le-ta veliko pripomore pri zadrževanju in prepreče-
vanju širitve prašnih delcev;

ob izvajanju del je nujno potrebno s koles kamionov pri 
izhodu iz območja posega odstraniti blato ali prašne delce; 
prav tako naj bodo dovozne poti utrjene in redno čiščene; 
redno čiščenje dostopnih cest ter prometnih površin vključno 
z manipulativnimi površinami z vlažnimi ali mokrimi postopki 
ali z učinkovitimi pometalnimi stroji z mokrim čiščenjem, ki ne 
povzročajo prašenja;

uporablja naj se transportne poti znotraj območja ka-
mnoloma; potrebno je uporabljati princip krajšanja transpor-
tnih poti in se kolikor je mogoče izogibati prevozu skozi 
poseljena območja;

potrebno je upoštevanje določil veljavne zakonodaje o 
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter 
določil o preprečevanju in zmanjševanju emisij celotnega 
prahu, ki se nanašajo na pretovarjanje in skladiščenje na 
prostem;

zmanjšanje površin, s katerih je mogoče razpršeno emi-
tiranje prašnih delcev, na najmanjšo možno mero: sprotno 
zagrinjanje in zasaditev že izkoriščenih površin kamnoloma 
in drugih površin na območju kamnoloma, ki niso v uporabi, 
skladno z rudarskim projektom.

25. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla  

in podtalnica)
(1) Območje OPPN RA 017 ne leži znotraj vodovarstve-

nih območij virov pitne vode.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih, industrijskih in 

padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z ZV-1 in s 
predpisi s področja varstva okolja, in sicer predvsem:

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 
64/14 in 98/15),

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15),

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z 
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

(3) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tla-
kovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in 
vsebuje usedljive snovi, mora upravljavec teh objektov zajeti 
in mehansko obdelati v usedalniku in lovilniku olj.

(4) Ukrepe za preprečevanje poslabšanja stanja vod ter 
onesnaževanja zraka in tal se predvidi v skladu z Uredbo o 
ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkori-
ščanja mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 43/08 in 30/11).

(5) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z območja 
eksploatacije kamnoloma je treba urediti tako, da se prepreči 
erozija zemeljskega materiala.

(6) Padavinske vode z manipulativnih površin in tran-
sportnih poti se odvaja preko peskolovov in lovilcev olj, za 
katere je treba izdelati tudi poslovnik obratovanja in vzdr-
ževanja. Opredeli se vse zaščitne ukrepe, da se prepreči 
onesnaževanje površinskih voda in podtalja.

(7) Onemogočiti je potrebno razlitje naftnih derivatov, 
zato je prepovedano menjavanje olja izven za to določenega 
prostora, ki je ustrezno opremljen. Pretakanje goriv oziroma 
polnjenje naj se izvaja na utrjenih tleh (beton ali asfalt), z za-
jetim odtokom in nameščenim lovilcem olj, ki ga je potrebno 
ustrezno vzdrževati in ohranjati v funkcionalnem stanju.

(8) V času eksploatacije je potrebno zagotoviti vse var-
nostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo pre-
prečeno onesnaževanje voda in izlitje nevarnih tekočin na 
prosto ali v zemljo.

(9) Humus s področja kamnoloma je treba odstraniti in 
ga deponirati na območju, ki je namenjeno za njegovo de-
poniranje. V primeru, ko je mogoče, se lahko deponira tudi 
na obrobju etaž, če se kaže potreba po njegovi hitri uporabi. 
Odkopno jalovino je potrebno deponirati ločeno od humusa. 
Oboje, jalovina in humus, se uporabljata pri ureditvi brežin, 
sprotni in končni sanaciji kamnoloma.

(10) Začasno deponirana humus in jalovina morata biti 
deponirana na način, da se prepreči erozija.

(11) V času izkoriščanja je potrebno izvajati sprotno 
sanacijo brežin na izkoriščenem delu (od zgoraj navzdol).

(12) Mehanizacija, ki se uporablja za pridobivanje, tran-
sport in obdelavo kamna (nakladalci, bagri, dvigala, žage ...), 
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mora biti vzdrževana in tehnično brezhibna. Redno je potrebno 
kontrolirati brezhibnost vozil in strojev skladno z navodili za 
vzdrževanje in uporabo. Osebje, ki rokuje z mehanizacijo, mora 
biti ustrezno usposobljeno za ravnanje ob nesrečah in nepred-
videnih izlitjih. V primeru nesreče ali nepredvidenega izlitja je 
takoj potrebno obvestiti pristojne organe in pristopiti k sanaciji.

(13) Mehanizacija (mobilni stroji) se z gorivi in mazivi 
oskrbuje na posebej urejenem platoju za pretakanje goriva, ki 
mora biti narejen v skladu s tovrstnimi predpisi in opremljen z 
lovilcem olj. Strogo je prepovedano menjavanje olja ali drugih 
tekočin na mehanizaciji in vozilih na osnovnem platoju ali na 
kakem drugem mestu v kamnolomu, ki ni za to namenjeno, 
pripravljeno in primerno opremljeno. Izjemoma je dovoljeno 
na delovnem mestu (etaži) oskrbovati kompresor vrtalne gar-
niture in buldožer. V času oskrbovanja z gorivom mora biti 
pod rezervoar postavljena lovilna posoda, da se prestreže 
morebitne manjše izlive goriva.

(14) Skladišče nevarnih snovi v kamnolomu (goriva, olja, 
maziva, vzdrževalna sredstva ipd.) mora biti ustrezno ureje-
no, tako da onemogoča iztok nevarnih snovi v tla in podtalje 
(na utrjenih tleh, z lovilno skledo ustrezne velikosti, pokrito z 
nadstreškom ipd.).

26. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)

(1) Vir hrupa v območju OPPN RA 017 predstavlja samo 
izvajanje dejavnosti, in sicer izvajanje vrtanja, miniranja, preri-
vanja, nakladanja in pri pridelavi (drobljenje, separiranje ipd.).

(2) Naselje Razdrto je od območja OPPN RA 017 odda-
ljeno cca 400,00 m, pri čemer kot protihrupna bariera služi z 
gozdom poraslo pobočje v širini cca. 200,00 m do 300,00 m.

(3) Območje OPPN RA 017 je v skladu z Uredbo o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, 
št. 105/05 in 35/08) glede na namembnost območja uvrščeno 
v IV. stopnjo varstva pred hrupom.

(4) Zaradi preprečevanja neželenih učinkov na hrup v 
času izvedbe razstreljevanja je obvezno:

redno obveščati okoliške prebivalce o planu izvedbe 
miniranj (razstreljevanj),

miniranje izvajati samo ob primernem dnevnem času (v 
dnevnem času od 9. do 15. ure).

(5) Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično 
opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in 
nadzorovani. Z namenom varovanja prebivalcev in okolice 
pred hrupom morajo biti strojna mehanizacija in naprave za 
obdelavo opremljene z dušilci hrupa oziroma protihrupno 
opremo.

(6) Strojniki mehanizacije in delavci, ki izvajajo dela v bli-
žini, morajo uporabljati osebna zaščitna sredstva za varovanje 
sluha pred učinki hrupa (glušniki, zaščitni čepki). Vse delavce 
je potrebno redno pošiljati na periodične zdravniške preglede.

(7) Upoštevati je potrebno splošne ukrepe in normative 
za varstvo delavcev pred škodljivim delovanjem ropota na 
človeški organizem, kot jih določa veljavna zakonodaja.

27. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno 

onesnaževanje)
(1) Na območju OPPN RA 017 se predvidi javna raz-

svetljava v območju cestnega priključka na regionalno cesto 
II. reda in interna razsvetljava v območju uprave in postro-
jenja.

(2) Vsa razsvetljava mora biti načrtovana in skladna z 
določili ter zahtevami iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlob-
nega onesnaževanja okolja.

(3) Za osvetlitev površin znotraj kamnoloma in osnovne 
infrastrukture naj se izberejo svetilke, ki omogočajo razsve-
tljavo talne površine in ne osvetljujejo neba in širše okolice. 
Žarnice morajo imeti čim manjši delež UV žarkov. Če je iz 
varnostnih razlogov nujno, da ostane prižgano minimalno 
število luči, naj bodo opremljene s senzorji.

28. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

ter varstvo pred požarom)
(1) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano ob-

močje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana 
na zahtevah za varstvo pred požarom za varnostne ukrepe, ki 
so predpisani s področno zakonodajo.

(2) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti 
(VII. stopnja po MCS), in sicer projektni pospešek tal 0,2 (g). 
Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehnične rešitve gradnje 
oziroma prostorske ureditve.

(3) V času pripravljalnih del in v času izkoriščanja je treba 
dela izvajati tako, da ne bo prišlo do onesnaženja tal in podtalja 
in da ne bo povečana požarna ogroženost v naravnem okolju.

(4) Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati zakon-
ske predpise o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, 
spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov in zakonske 
predpise o varstvu pred požari v naravnem okolju.

(5) V vetrovnem in suhem obdobju detonacijska vrvica ne 
sme biti napeljana skozi travo in podrast.

29. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)

(1) V širšem območju je urejeno ločeno zbiranje odpad-
kov.

(2) Gozdarski odpadki morajo biti odstranjeni v skladu z 
določili pravilnika o varstvu gozdov in pravilnikom o izvajanju 
sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju lesnih 
gozdnih sortimentov.

(3) Odpadkov ni dovoljeno odlagati v naravno okolje.
(4) Upravljavec kamnoloma mora zagotoviti začasno 

skladiščenje nastalih odpadkov, ločeno po vrstah odpadkov iz 
seznama odpadkov.

(5) Vsi odpadki morajo biti ustrezno skladiščeni, kar po-
meni, da njihov raznos ni mogoč. Nevarni odpadki pa morajo 
biti shranjeni v neprepustnih in pokritih (pred meteornimi voda-
mi zaščitenih) posodah.

(6) Vse odpadke, ki bodo nastajali pri tehnoloških pro-
cesih pridobivanja in obdelave, je potrebno zbirati v primernih 
posodah, ki so namenjena za skladiščenje odpadkov. Prostor, 
kjer se odpadki skladiščijo, naj bo utrjen, pokrit, brez odtokov 
in odporen na tekočine, ki se v tem prostoru skladiščijo. To 
velja tudi za razne odpadke, kot so z oljem prepojene krpe, 
ki jih je potrebno sproti odstraniti iz območja kamnoloma na 
za to predvideno deponijo. Za uničenje in odvoz odpadkov, ki 
nastanejo zaradi del, je odgovoren nosilec rudarske pravice 
za izkoriščanje.

(7) Količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme pre-
segati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti 
upravljavca naprave nastanejo v dvanajstih mesecih.

(8) Vse nastale odpadke, je treba predati pooblaščeni 
družbi za ravnanje z odpadki in voditi predpisane evidence o 
nastalih odpadkih in ravnanju z njimi.

30. člen
(zaščita pred prekomernimi učinki vibracij)

(1) Usmeritve, ki se podajajo z namenom preprečevanja 
pojava prekomernih vplivov in neželenih učinkov zaradi vibracij, 
so:

v primeru uporabe tehnologije miniranja je organizacijo 
izvedbe in izvedbo miniranja prepustiti pooblaščeni usposoblje-
ni organizaciji, ki ima izkušnje in tehnična znanja za izvajanje 
miniranja;

miniranje je treba izvajati v skladu s prej pripravljenim 
načrtom, v okviru katerega je treba upoštevati priporočene 
detonacijske polnitve in uporabljati takšno tehnologijo pridobi-
vanja miniranja, s katero bodo učinki miniranja (razmet, tresljaji 
in zračni udar) na okolico v okviru kriterijev, ki so določeni s 
tujimi standardi (DIN 4150 / nemški standard, ONORM S 9020 
/ avstrijski standard);
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ne glede na eksplozivne polnitve posamezne vrtine je 
priporočena milisekundna zakasnitev vsake vrtine;

delo polnjenja in mašenja minskih vrtin se mora izvajati 
pod stalnim nadzorom;

sprotno je treba obveščati okoliške prebivalce o času 
predvidenega miniranja;

treba je izvajati meritve hitrosti širjenja vibracij v času 
miniranja pri okoliških objektih v naselju Razdrto;

ustrezno okoliščinam se vrtine polnijo z manjšo koncen-
tracijo razstreliva (rahljano miniranje); polnitve minskih polj in 
minska polja je treba prilagajati glede na rezultate seizmičnih 
meritev;

zavarovanje pred razmetom, ko se miniranje izvaja na 
zgornjih etažah, je treba doseči s pokrivanjem s posebnimi 
varovalnimi mrežami ali pregrinjali iz gumijastih trakov;

za zmanjšanje vplivov zračnega udara pri miniranju je 
treba ustrezno usmerjati odkopno fronto, da ostanejo naravne 
prepreke (gozd) za širjenje udarnega vala.

(2) Za zmanjšanje motečih vplivov razstreljevanja (deto-
nacija, tresenje tal) je bistvenega pomena predhodno obve-
ščanje okoliškega prebivalstva, kajti če so ljudje pripravljeni na 
miniranje, ga občutijo mnogo bolj sprejemljivo.

10. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI OPPN PL 24-DEL

31. člen
(1) OPPN RA 017 velja do izvedbe vseh prostorskih ure-

ditev, načrtovanih z njim.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN RA 017 naj se ob-

močje ureja z občinskim prostorskim načrtom v skladu z merili 
za posamezno vrsto PNRP, opredeljeno v 4. členu tega odloka.

11. KONČNE DOLOČBE

32. člen
(hramba)

OPPN RA 017 je izdelan v digitalni obliki in tiskan v štirih 
izvodih v analogni obliki. OPPN RA 017 v analogni in digitalni 

obliki se hrani na sedežu Občine Postojna in je dostopen javno-
sti skladno z zakonom. OPPN RA 017 je skladno z zakonom z 
dnem njegove uveljavitve posredovan Upravni enoti Postojna.

33. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 3505-6/2017
Postojna, dne 6. februarja 2019

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

406. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Postojna

Na podlagi določb Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 5. člena 
Odloka o občinskih cestah Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 128/03, 91/05 in 19/09) in 16. člena Statuta Občine Postoj-
na (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet 
Občine Postojna na 4. redni seji dne 6. 2. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Postojna

1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občin-

skih cest v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 64/14 in 52/16; 
v nadaljevanju Odlok).

2. člen
V preglednico javnih poti 7. člena Odloka se doda na-

slednji zapis:

Zap. št. Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina odseka  
v sosednji občini [m]

266,1 822583 444 RAZDRTO–PROFILES PROFILES 122 V

Skupna dolžina javnih poti se iz vsote 93.850 metrov, 
spremeni v 93.972 metrov.

3. člen
K predmetnemu Odloku je bilo pridobljeno pozitivno mne-

nje Direkcije RS za infrastrukturo, št. 37162-3/2018-203(507), 
z dne 18. 12. 2018.

4. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2014
Postojna, dne 6. februarja 2019

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.
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PUCONCI

407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Občine Puconci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 
17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) 
je Občinski svet Občine Puconci na 3. seji dne 14. 2. 2019 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorsko ureditvenih pogojih  
za območje Občine Puconci

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo-

čje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98 in spremembe, 
Uradni list RS, št. 102/99, 100/00, 89/02, 94/02, 97/04, 13/06, 
22/10, 40/10, 50/10, 33/11, 76/11, 39/12, 71/12, 35/13, 29/14, 
11/15, 18/16, 30/17 in 83/18) se v 13. členu 1. točke črta zadnja 
štirinajsta alineja.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0004/2013
Puconci, dne 14. februarja 2019

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

408. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko naselje 
Krčojne v Puconcih

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem be-
sedilu: ZUReP-2) in 31. člena Statuta Občine Puconci (Uradni 
list RS, št. 91/15) sprejemam

S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za stanovanjsko naselje Krčojne  
v Puconcih

1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Ob-

činskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko 
naselje Krčojne v Puconcih (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in 
začne postopek priprave OPPN.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji 
za umestitev stanovanjskega naselja na zemljiščih s parcelnimi 
številkami 2373/20, 2373/19, 2374, 2364, 2365 in 2366 vse v 
k.o. Puconci, skupne površine 27.315,83 m2 (2,73 ha).

(2) Območje OPPN se lahko v času postopka priprave 
OPPN spremeni.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili 
ZUReP-2.

4. člen
(vrsta postopka)

V skladu s 119. členom ZUReP-2 se za postopek pripra-
ve in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo 
za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega 
načrta.

5. člen
(rok za pripravo OPPN)

Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek 
priprave OPPN predviden v devetih mesecih po začetku po-
stopka priprave.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani  

za podajo smernic in mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo 
(področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrež-
ja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, 
Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Mur-
ska Sobota,

– Püngrad, javno komunalno podjetje d.o.o., Bodon-
ci 127a, 9265 Bodonci,

– Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci ure-
janja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in 
javne obravnave.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega 
zagotavljanja)

(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni gra-
fični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave 
in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge stro-
kovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.

(2) Pripravo OPPN v celoti financira Občina Puconci, 
Puconci 80, 9201 Puconci.
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9. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Puconci.

Št. 350-0003/2018
Puconci, dne 14. februarja 2019

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

SLOVENJ GRADEC
409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, 
mladinske in socialne programe SPOTUR 
Slovenj Gradec

Na podlagi 3., 8., 13., 16., 20. in 51. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17; v 
nadaljevanju: ZSpo1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US; 
v nadaljevanju: ZLS) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Me-
stne občine Slovenj Gradec na 3. seji dne 13. 2. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, 
mladinske in socialne programe  

SPOTUR Slovenj Gradec

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega za-

voda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 39/13, 66/15, 63/17).

2. člen
V 9. členu odloka se vnesejo naslednje spremembe:
– Zbriše se četrta alineja (Organizacijska enota Proda-

jalna Izdelki s podeželja, ki deluje na naslovu Glavni trg 28a, 
2380 Slovenj Gradec)

– Doda se alineja z naslednjim besedilom: Organizacijska 
enota Počitniški dom Fiesa, ki deluje na naslovu Fiesa 16, 
6330 Piran.

3. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in prične teči z 

dnem imenovanja. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko iz-
voljena le dvakrat zaporedoma. V kolikor po dveh mandatih izmed 
zaposlenih v javnem zavodu ni mogoče imenovati novega člana, 
je dopustna izjema, da je lahko ponovno izvoljena ista oseba.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014-3/2013
Slovenj Gradec, dne 14. februarja 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler l.r.

410. Sklep o določitvi cen programov 
v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Na podlagi 31. člena Zakona vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 
3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Urad-
ni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 
in 93/15), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine 
Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 5/12, 27/16 in 61/16) sta Občinski svet Mestne občine 
Slovenj Gradec na 3. seji, dne 13. 2. 2019 in Občinski svet 
Občine Mislinja na 3. seji dne 28. 1. 2019 sprejela

S K L E P
o določitvi cen programov  

v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v 

Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnev-
nega varstva otrok znašajo:

V programu prvega starostnega obdobja
– starostna skupina od 1–3 let 459,93 EUR
V programu drugega starostnega obdobja
– starostna skupina 3–4 let 378,38 EUR
– starostna skupina 3–6 let 339,73 EUR
V kombiniranih oddelkih 378,38 EUR
V razvojnem oddelku 872,25 EUR
Cena prehrane v ceni programa znaša 1,68 EUR na dan.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otro-

ka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.

II.
Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo pri-

stojnega centra za socialno delo (CSD) na podlagi veljavne 
zakonodaje. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek 
(plačilnega razreda), ki ga plačajo starši od cene programa, v 
katerega je otrok vključen.

Če starši pravice iz javnih sredstev ne uveljavljajo, plačajo 
najvišje plačilo, ki znaša 77 % cene programov iz I. točke tega 
sklepa.

III.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolske-

ga leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.

IV.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža 

za strošek prehrane.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev zni-

žuje samo za dneve odsotnosti, in sicer:
1. če je otrok neprekinjeno odsoten od 6 do 10 delovnih 

dni, se od plačila odšteje 10 % glede na določeni plačilni razred 
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,

2. če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih 
dni, se od plačila odšteje 30 % glede na določeni plačilni razred 
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,

3. če je otrok neprekinjeno odsoten od 21 delovnih dni ali 
več se od plačila odšteje 50 % glede na določeni plačilni razred 
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni.

V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki 
zahteva daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 40 delov-
nih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje plačila, 
s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Plačilo 
staršev v tem primeru znaša 20 % oskrbnine glede na določeni 
plačilni razred (odločba CSD) od prvega dne odsotnosti.
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V.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni 

ali največ dvomesečni odsotnosti v času od 1. 6. do 30. 9. rezer-
virati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v 
celoti odsoten 25 % višine njihovega plačilnega razreda, zmanj-
šanega za stroške neporabljenih živil, kot rezervacijo.

VI.
Olajšave iz IV. in V. člena lahko uveljavijo starši, ki imajo 

skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj 
Gradec ali Občini Mislinja in starši tujcev, ki nimajo stalnega 
prebivališča v RS, so pa zavezanci za dohodnino v RS in imajo v 
Mestni občini Slovenj Gradec ali Občini Mislinja prijavljeno zača-
sno prebivališče. Starši otrok iz drugih občin pa lahko uveljavljajo 
olajšave, v kolikor občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko 
do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila 
razliko med plačilom staršev in ceno programa oziroma v skladu 
s sklepom pristojne občine o ceni programa na njenem območju.

V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo 
iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in odde-
lek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

VII.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan 
po zadnji objavi, uporablja pa se od 1. 3. 2019 dalje. Z dnem 
uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen pro-
gramov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 58/17 in 60/17 (popravek)).

Št. 603-0038/2016
Slovenj Gradec, dne 14. februarja 2019

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler l.r.

Št. 014-2/2019
Mislinja, dne 29. januarja 2019

Župan 
Občine Mislinja

Bojan Borovnik l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

411. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete 
v Šempetru pri Gorici

Na podlagi 61. in 61.a člena ZPNačrt: Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 
61/17 – ZUreP-2), tretjega odstavka 268. člena in tretjega 

odstavka 273. člena ZUreP-2: Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) ter 15. člena Statuta Občine Šempe-
ter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine 
Šempeter - Vrtojba na 4. redni seji dne 14. 2. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega 

lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri 
Gorici. Občinski lokacijski načrt Smete v Šempetru pri Gorici 
(LN) je bil sprejet v letu 2005 (Uradni list RS, št. 44/05) ter 
prvič spremenjen in dopolnjen v letu 2011 (Uradni list RS, 
št. 90/11).

2. člen
Spremembe in dopolnitve št. 2 LN obsegajo spremembe 

in dopolnitve besedila načrta. Grafični del LN ostane nespre-
menjen.

3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev št. 2 LN so:
– povzetek za javnost
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev 

št. 2 LN
– strokovne podlage za spremembe in dopolnitve št. 2.

4. člen
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Smete v Šempetru 

pri Gorici (Uradni list RS, št. 44/05, 90/11) se ne spremeni, 
spremeni in dopolni pa se besedilo LN kot je navedeno v členih, 
ki sledijo.

5. člen
V poglavju »1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za pro-

jektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo pri-
ključevanja nanjo«, v sklopu z naslovom »Promet« besedila 
LN se pri navedbi kriterijev za določanje števila parkirnih mest 
doda alineja, ki glasi:

»– hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: 
1 PM/1,5 sobe«.

6. člen
V poglavju »1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za pro-

jektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo pri-
ključevanja nanjo«, se sklop z naslovom »Dejavnosti« besedila 
LN spremeni tako, da glasi:

»Območje, ki ga obravnava ta LN, je stavbno zemljišče, 
predvideno za različne gospodarske dejavnosti. Primarno bo 
območje namenjeno programom visoke tehnologije ter razisko-
valni in trgovski dejavnosti.

Dejavnosti, ki poleg stanovanj niso dovoljene (po kla-
sifikaciji v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 2/02) so razvidne 
iz tabele:

Področje Prepovedane dejavnosti Dovoljene dejavnosti (podrazredi)
A Kmetijstvo, lov in gozdarstvo – v celoti /
B Ribištvo in ribiške storitve – v celoti /
C Rudarstvo – v celoti /
D Predelovalne dejavnosti – nekatere od vključno 15.960 do vključno 15.970

od vključno 17.100 do vključno 18.240
od vključno 19.200 do vključno 19.300
od vključno 20.510 do vključno 20.520
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Področje Prepovedane dejavnosti Dovoljene dejavnosti (podrazredi)
od 21.110 samo proizvodnja vlaknin
iz odpadnega papirja
21.250
od vključno 22.110 do vključno 22.330
26.210
od vključno 28.610 do vključno 28.750
od vključno 29.710 do vključno 33.500
od vključno 36.110 do vključno 36.630

G Trgovina – nekatere od vključno 50.101 do vključno 50.502
od vključno 51.210 do vključno 51.830
od vključno 51.880 do vključno 52.270
od vključno 52.330 do vključno 52.462
od vključno 52.472 do vključno 52.488
52.500
od vključno 52.710 do vključno 52.740

H Gostinstvo – nekatere 55.100
od vključno 55.301 do vključno 55.304
od vključno 55.400 do vključno 55.520

N Zdravstvo in socialno skrbstvo – v celoti /
O Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti – nekatere od vključno 91.110 do vključno 93.050
P Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem – v celoti /

Pri določanju dejavnosti po Uredbi o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) se 
uporablja Pretvorba iz SKD 2002 v SKD 2008 (Statistični 
urad RS – http://www.stat.si/doc/klasif/revizija/SKD2002- 
SKD2008.xls).«

7. člen
V poglavju »1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za pro-

jektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo 
priključevanja nanjo« se za sklopom z naslovom »Varstvo 
voda« doda nov sklop z naslovom »Varstvo pred poplavami«, 
ki glasi:

»Pretežni del površine LN se nahaja na območju po-
plav. Pri izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za posamezen poseg oziroma za izvedbo del, ki 
gradbenega dovoljenja ne potrebujejo, je potrebno upoštevati 
določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav 
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni 
list RS, št. 89/08) in Pravilnika o metodologiji za določanje 
območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v 
razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). V postopku 
izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oziroma pred izvedbo posega, ki gradbenega dovoljenja ne 
potrebuje, je potrebno preveriti možnost gradnje oziroma 
predmetnega posega na konkretni lokaciji poplavnega ob-
močja. Glede na vsebino in lokacijo gradnje oziroma posega 
je potrebno izdelati strokovne podlage s področja gradnje na 
poplavnih območjih (obrazložitev vpliva gradnje oziroma po-
sega, karte poplavne nevarnosti za stanje po gradnji oziroma 
posegu, opredelitev ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti) 
in projektno dokumentacijo za gradnjo oziroma posege uskla-
diti s predmetno strokovno vsebino. V postopkih pridobivanja 
gradbenega dovoljenja oziroma pred izvedbo posegov na po-
plavnih območjih je potrebno pridobiti mnenje oziroma vodno 
soglasje Direkcije RS za vode.« 

8. člen
Ostalo besedilo LN in grafični del LN ostanejo nespre-

menjeni.

9. člen
Upravni postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se 

dokončajo po določilih Lokacijskega načrta Smete v Šempetru 
pri Gorici (Uradni list RS, št. 44/05, 90/11).

10. člen
Osnovni načrt, spremembe in dopolnitve LN št. 1 in spre-

membe in dopolnitve LN št. 2 so na vpogled v prostorih Občine 
Šempeter - Vrtojba.

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01101-4/2019-4
Šempeter pri Gorici, dne 14. februarja 2019

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod 
za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter 
- Vrtojba«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 44. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), 26. člena Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18) in 15. člena 
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Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 4. redni seji dne 
14. 2. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, 
šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«

1. člen
V 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod 

za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« se 
za dejavnost 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, 
doda dejavnost:

88.910 Dnevno varstvo otrok.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01101-4/2019-10
Šempeter pri Gorici, dne 14. februarja 2019

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

ŠKOCJAN

413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
– medobčinskega inšpektorata in redarstva

Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnih 
področjih občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik 
Občine Šentjernej, št. 1/10, 11/11 in 10/17), 3. člena Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Škocjan (Uradni list RS, št. 21/00 in 51/01), 3. člena Odloka o 
ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice (Uradni 
list RS, št. 17/18) in 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki (Urad-
ni list RS, št. 55/07) so Občinski svet Občine Šentjernej dne 
3. 10. 2018, Občinski svet Občine Škocjan dne 12. 6. 2018, 
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice dne 19. 6. 2018 in 
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki dne 14. 6. 2018, 
v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) sprejeli

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi organa skupne občinske uprave  
– medobčinskega inšpektorata in redarstva

1. člen
V Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

– medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni list RS, 
št. 57/12) se 12. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna 
sredstva zagotavljajo občine glede na število prebivalcev.

(2) Vodja skupne uprave do konca meseca septembra 
pridobi statistične podatke o številu prebivalcev občin ustano-

viteljic za preteklo polletno obdobje in pripravi izračun odstotka 
zagotavljanja sredstev za delo skupne uprave za naslednje 
proračunsko leto, ki mora biti zaokrožen na dve decimalki in ga 
posreduje županom občin ustanoviteljic v potrditev.

(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne 
uprave je župan sedežne občine, skrbnik prihodkov in odhod-
kov pa je vodja skupne uprave.

(4) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, 
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine 
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.

(5) Stroške za uporabo prostorov, v katerih ima skupna 
uprava sedež, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne 
stroške in stroške vzdrževanja si občine ustanoviteljice delijo 
v izračunanem odstotku, določenem v drugem odstavku tega 
člena.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih 

glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji 
občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi medobčinskega 
inšpektorata in redarstva zadnji odločal.

(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi, 
uporabljati pa se začne s 1. 1. 2019.

Št. 032-439/2019
Šentjernej, dne 4. oktobra 2018

Župan
Občine Šentjernej
Radko Luzar l.r.

Št. 223-4/2016-9
Škocjan, dne 12. junija 2018

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

Št. 007-0008/2018-3
Šmarješke Toplice, dne 19. junija 2018

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

Št. 061-6/2012
Kostanjevica na Krki, dne 14. junija 2018

Župan
Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič l.r.

ZAGORJE OB SAVI

414. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ 
ter oblikovanju in določanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 
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– ZSPDSLS-1; ZLS), 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega od-
stavka 17. in prvega odstavka 51. člena Direktive 2014/23/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 
podeljevanju koncesijskih pogodb (Uradni list EU, št. L 94/1), 
17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15) Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 25. redni 
seji dne 24. 9. 2018 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju  

in določanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen odloka)

(1) Ta odlok ureja:
– ustanovitev Sveta Centra za ravnanje z odpadki 

CEROZ d.o.o.,
– ustanovitev Strokovne komisije Sveta Centra za ravna-

nje z odpadki CEROZ d.o.o.,
– obračunska obdobja po predpisih o metodologiji za 

oblikovanje cen,
– postopke v zvezi s pregledi elaboratov o cenah in potr-

jevanjem cen izvajanja javnih služb,
– enotno ceno javnih služb,
– in ostala pravila, povezana s Svetom Centra za ravna-

nje z odpadki CEROZ d.o.o., Strokovno komisijo ter oblikova-
njem in določanjem cen.

(2) Namen tega odloka je ustanoviti Svet Centra za rav-
nanje z odpadki CEROZ d.o.o., Strokovno komisijo, določiti 
njegove pristojnosti ter način odločanja ter zagotoviti enotna 
pravila na področju oblikovanja in določanja cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vseh občin, ki zago-
tavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb po tem odloku, s 
skupnim izvajalcem CEROZ d.o.o.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-
men:

– CEROZ je CEROZ d.o.o., Brdce 41B, Dol pri Hrastniku, 
matična številka 2117711, davčna številka 64201643;

– javna infrastruktura je gospodarska javna infrastruktura 
in predstavlja vse premične in nepremične objekte, napra-
ve, opremo in druga sredstva v lasti oziroma solasti občin 
ustanoviteljic ali imajo občine ustanoviteljice drugačno pravico 
razpolaganja in je oddana v najem CEROZ-u ter jo slednji 
potrebuje za izvajanje javnih služb za območje vseh občin. 
Javna infrastruktura je v naselju Unično, na naslovu Brdce 41B, 
Dol pri Hrastniku;

– javna služba obsega gospodarsko javno službo obde-
lava in gospodarsko javno službo odlaganje. Obseg in vsebina 
obeh gospodarskih javnih služb za namene tega odloka se 
določa v skladu z vsakokrat veljavnimi državnimi predpisi;

– javna služba obdelava je gospodarska javna služba ob-
delave določenih vrst komunalnih odpadkov iz 4. točke prvega 
odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 

108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 
in 61/17 – GZ; ZVO-1);

– javna služba odlaganje je gospodarska javna služba 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov iz 5. točke prvega odstavka 149. člena ZVO-1;

– mešani komunalni odpadki so odpadki, klasifikacijska 
št. 200301, po Sklepu Komisije z dne 18. decembra 2014 o 
spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpad-
kov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta 2014/955/EU oziroma v vsakokrat veljavnih predpisih 
določeni odpadki, ki so lahko predmet javne službe;

– občine so vse občine, ki so podpisale sporazum o so-
delovanju iz 3. člena tega odloka;

– občine ustanoviteljice so Občina Hrastnik, Občina Litija, 
Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi, in 
so imetnice poslovnih deležev v CEROZ-u in solastnice javne 
infrastrukture;

– občine koncedentke so občine neustanoviteljice, in sicer 
Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob 
Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in 
Občina Šempeter - Vrtojba.

(2) Opredelitve izrazov se spremenijo s spremembo pred-
pisov.

3. člen
(sporazum o sodelovanju)

Občine ustanoviteljice in občine koncedentke so z name-
nom skupnega zagotavljanja obvezne občinske javne službe 
obdelava in obvezne občinske javne službe odlaganje dne 
19. 3. 2018 sklenile Sporazum o sodelovanju pri izvajanju 
gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih 
odpadkov na Uničnem (v nadaljevanju: sporazum o sodelo-
vanju).

4. člen
(izvajanje javne službe)

Občine ustanoviteljice in občine koncedentke urejajo 
pravno obliko skupnega izvajanja javne službe obdelava in 
javne službe odlaganja v svojih odlokih, in sicer:

– občine ustanoviteljice v obliki javnega podjetja CEROZ, in
– občine koncedentke s podelitvijo neposredne koncesije 

CEROZ-u.

II. USTANOVITEV SKUPNEGA ORGANA

5. člen
(ustanovitev skupnega organa občin)

(1) S tem odlokom občinski sveti občin ustanoviteljic in 
občin koncedentk na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZLS 
ustanovijo skupni organ občin ustanoviteljic in koncedentk.

(2) Ime skupnega organa občin ustanoviteljic in občin 
koncedentk je Svet CEROZ (v nadaljevanju: Svet CEROZ).

(3) Sedež Sveta CEROZ je na naslovu Brdce 41b, 
1431 Dol pri Hrastniku.

6. člen
(sestava in način dela Sveta CEROZ)

(1) Svet CEROZ sestavljajo vsakokratni župani občin 
ustanoviteljic in koncedentk.

(2) Predsednik Sveta CEROZ je za dobo enega leta vsa-
kokratni župan ene izmed občin ustanoviteljic v vrstnem redu 
Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Radeče, Občina Trbovlje 
in Občina Zagorje ob Savi.

(3) Predsednik Sveta CEROZ predstavlja Svet CEROZ, 
sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter 
skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja ter 
usklajuje delo Sveta CEROZ.

(4) Svet CEROZ opravlja delo na sejah.
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(5) Seje Sveta CEROZ potekajo na sedežu Sveta CEROZ 
ali dopisno (po e-pošti, pisno ali telefonsko).

(6) Svet CEROZ sprejme poslovnik o delu, v katerem se 
podrobneje uredijo pravila o načinu sklica sej, gradivih, ose-
bah, ki se poleg predstavnikov Sveta CEROZ udeležujejo sej, 
pisanju in potrjevanju zapisnika ter druga relevantna pravila.

7. člen
(število glasov članov Sveta CEROZ)

Vsak župan občine ustanoviteljice ima pri sprejemanju 
odločitev po dva glasova, vsak župan občine koncedentke pa 
po en glas.

8. člen
(pristojnosti Sveta CEROZ)

Svet CEROZ ima naslednje pristojnosti:
– potrjuje cene storitev javne službe obdelava in javne 

službe odlaganje, izračunane v skladu z veljavnimi državnimi in 
občinskimi predpisi, tem odlokom ter sporazumom o sodelova-
nju, v rokih in na način, določen v tem odloku, pri čemer mora 
biti elaborat o oblikovanju cen predhodno pregledan in potrjen 
s strani Strokovne komisije iz tega odloka;

– usklajuje odločitve v zvezi z določanjem metodologije 
za oblikovanje cen storitev javne službe, če metodologija ni 
predpisana z državnimi predpisi;

– usklajuje odločitve v zvezi z določanjem standardov 
oddajanja mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo;

– usklajuje odločitve o morebitnih dodatnih investicijah, 
obnovah ali stroških, potrebnih za izpolnjevanje zahtev v pri-
merih sprememb evropskih ali državnih predpisov na področju 
izvajanja javne službe obdelava in javne službe odlaganje;

– usklajuje odločitve v zvezi s pristopom novih občin;
– usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v 

zvezi z javno službo sprejemajo organi občin in jih posreduje v 
sprejem pristojnim organom občin;

– odloča o drugih zadevah, povezanih z izvajanjem javne 
službe.

9. člen
(način sprejemanja odločitev)

Svet CEROZ odloča z navadno večino prisotnih, pri če-
mer je Svet CEROZ sklepčen, če je prisotnih toliko županov, ki 
skupaj zagotavljajo vsaj 51 % glasov vseh občin.

10. člen
(organizacijske in administrativne naloge)

Organizacijske in administrativne naloge za Svet CEROZ 
opravlja CEROZ d.o.o.

11. člen
(sredstva za delo Sveta CEROZ)

(1) Sredstva za delovanje Sveta CEROZ (stroški zunanjih 
strokovnjakov za preglede elaboratov, izdelavo skupnih pravnih 
aktov ipd.) zagotavljajo občine ustanoviteljice in koncedentke v 
razmerju glasov, določenih v 7. členu tega odloka.

(2) Za določitev višine potrebnih sredstev za delo, načina 
plačila ter druga s tem povezana vprašanja občine sklenejo 
ustrezno pogodbo.

(3) Predstavniki Sveta CEROZ niso upravičeni do sejnin 
in povračil stroškov v zvezi s sejami s strani CEROZ.

12. člen
(strokovna komisija)

(1) V skladu s tem odlokom in na podlagi sporazuma 
iz 3. člena tega odloka se ustanovi Strokovna komisija, ki je 
pristojna za strokovni pregled predlogov cen javne službe v 
skladu s kriteriji iz tega odloka. Strokovna komisija po pregledu 
elaborata o oblikovanju cen le-tega potrdi ali pa predlaga po-

pravke oziroma dopolnitve. Odločitvi strokovne komisije mora 
biti priloženo obrazloženo strokovno mnenje.

(2) Strokovna komisija izvaja za Svet CEROZ tudi druge 
strokovne naloge, ki so potrebne za izvajanje pristojnosti Sveta 
CEROZ iz 8. člena tega odloka.

(3) Strokovna komisija je sestavljena iz po enega pred-
stavnika vsake občine s področja gospodarskih javnih služb 
ali finančno-računovodskih sektorjev. Predstavnike imenujejo 
župani za mandatno obdobje štirih let.

(4) Strokovna komisija sprejema odločitve na enak način 
kot Svet CEROZ.

(5) Organizacijske in administrativne naloge za strokovno 
komisijo opravlja CEROZ d.o.o.

III. OBLIKOVANJE IN DOLOČANJE CEN

13. člen
(cene storitev javne službe)

(1) Cene storitev javne službe se določajo v skladu s 
predpisi za oblikovanje cen storitev javne službe in tem od-
lokom.

(2) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in mini-
malne varnosti izvajanja GJS se v okviru upravičenih cen javne 
službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva CEROZ v višini 3 % nabavne vrednosti poslovno po-
trebnih osnovnih sredstev. Potrebna osnovna sredstva CEROZ 
potrdi Strokovna komisija s potrditvijo elaborata o cenah.

14. člen
(enotna potrjena cena)

(1) Občine ustanoviteljice in občine koncedentke določajo 
enako potrjeno ceno za območje vseh občin, in sicer na rav-
ni posamezne javne službe in tudi znotraj posamezne javne 
službe enako ceno posamezne storitve in enako ceno javne 
infrastrukture.

(2) Občine samostojno odločajo o načinu subvencioni-
ranja.

15. člen
(zaračunavanje storitev)

(1) Občine uredijo način in pooblastilo za zaračunavanje 
storitev javne službe obdelava in javne službe odlaganja v 
odlokih, pri čemer storitve uporabnikom storitev javne službe 
zaračunavajo izvajalci javne službe zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov.

(2) Če posamezna občina ne zagotovi zaračunavanja 
prek izvajalca javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov, zagotovi takšna občina kritje vseh dodatnih stroškov, 
ki bi zaradi tega nastali, izven pravila enotne cene iz 14. člena 
tega odloka (vzpostavitev baz podatkov, izdajanje računov, 
izterjava itd.).

16. člen
(upravičeni stroški)

Strokovna komisija pri presoji upravičenih stroškov jav-
ne službe upošteva veljavne predpise, ki urejajo oblikovanje 
cen občinskih javnih služb varstva okolja, primerjalno analizo, 
analize, ki jih pripravijo neodvisne institucije, ali uporabi drug, 
strokovno ustrezen način presoje upravičenih stroškov.

17. člen
(obračunsko obdobje)

(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s podro-
čja oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, razen v 
primerih, ko ta odlok določa drugače.

(2) V primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali 
prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje 
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cene GJS, ali v primeru spremembe predpisov in drugih uteme-
ljenih okoliščin, lahko Svet CEROZ s sklepom na podlagi tega 
odstavka določi daljše ali krajše obračunsko obdobje. V tem 
primeru se določbe o postopkih v zvezi z elaborati uporabljajo 
smiselno.

18. člen
(priprava in posredovanje elaboratov o cenah)

(1) CEROZ enkrat letno pripravi elaborat o cenah javnih 
služb za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki urejajo meto-
dologijo za oblikovanje cen javne službe in tem odlokom, in 
ga v tekočem letu najpozneje do 30. 9. posreduje Strokovni 
komisiji, in to ne glede na višino potrebnih sprememb cen 
GJS glede na obstoječe cene oziroma preteklo obračunsko 
obdobje.

(2) Elaborat mora skladno s predpisi, ki urejajo metodolo-
gijo za oblikovanje cen javne službe, predpisi o državnih pomo-
čeh in tem odlokom, vsakič vključevati tudi predlog poračuna 
pozitivnih ali negativnih razlik.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena CEROZ v prime-
ru iz drugega odstavka 17. člena tega odloka pripravi elaborat 
skladno z obdobjem, ki ga določi Svet CEROZ.

19. člen
(poračuni cen)

(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, 
če so razlike manjše od 10 % med potrjeno ceno javne službe 
preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno javne 
službe preteklega obračunskega obdobja, poračunajo v elabo-
ratu za prihodnje obračunsko obdobje.

(2) V primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno 
javne službe preteklega obračunskega obdobja in obračunsko 
ceno javne službe preteklega obračunskega obdobja se na-
vedene pozitivne in/ali negativne razlike, v celoti poračunajo 
v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračun-
skega obdobja, pri čemer se takoj prilagodi cena za tekoče 
obračunsko obdobje.

(3) Razlike iz prvega in drugega odstavka se ugotavljajo 
in poračunavajo na ravni posamezne storitve posamezne javne 
službe.

(4) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih 
razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami javne službe ter 
subvencij, odloča Svet CEROZ.

(5) Poračun z vračilom subvencij občinam se lahko izve-
de le, če so občine subvencijo plačale, in do višine plačanih 
subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) 
uporabnikom storitev javne službe.

(6) O poračunu ter načinu poračuna cen v primeru iz dru-
gega odstavka 17. člena tega odloka odloči Svet CEROZ pri 
določitvi obračunskega obdobja.

20. člen
(delo strokovne komisije za presojo elaboratov)

(1) Strokovna komisija pregleda elaborat in zahteva od 
CEROZ-a morebitne dopolnitve ali spremembe najkasneje v 
roku 30 dni od prejema.

(2) V naslednjih 10 dneh CEROZ elaborat dopolni ali 
spremeni v skladu z upravičeno zahtevo Strokovne komisije in 
ga dopolnjenega ponovno pošlje Strokovni komisiji.

(3) Če strokovna komisija za presojo elaboratov v roku, 
določenem v prvem odstavku tega člena, ne zahteva dopol-
nitev ali sprememb elaborata, ali če so zahteve v nasprotju z 
določili tega odloka, se šteje, da v elaboratu izračunane cene 
ustrezno upoštevajo upravičene stroške in da so s tem potrjene 
s strani Strokovne komisije.

(4) Dopolnjen ali spremenjen elaborat s priloženim skle-
pom Strokovne komisije in predlog sklepa o potrditvi cen javne 
službe, vključno s predlogom subvencij ali vračil uporabnikom, 
posreduje CEROZ Svetu CEROZ, ki sprejme elaborat in potrdi 

nove enotne cene GJS ter odloči o poračunu oziroma vračilu 
razlik v cenah in subvencijah.

21. člen
(odločanje o cenah)

(1) O usklajeni vsebini elaborata in cenah odloči Svet 
CEROZ.

(2) Nove cene GJS se uveljavijo 1. 1. prihodnjega ob-
računskega obdobja oziroma v primeru iz drugega odstavka 
17. člena tega odloka v skladu s sklepom Sveta CEROZ.

22. člen
(subvencije cen)

(1) Občine lahko določijo različne subvencije cen javnih 
služb oziroma različne zaračunane cene javnih služb.

(2) Subvencije se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo 
metodologijo za oblikovanje cen storitev javne službe in sklepi 
občinskih svetov posameznih občin. Če občinski svet posame-
zne občine subvencije ne potrdi, je zaračunana cena v takšni 
občini enaka potrjeni ceni.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(pristojnosti Sveta CEROZ in Strokovne komisije)

(1) Člani Sveta CEROZ in Strokovne komisije za občine 
ustanoviteljice pridobijo pristojnosti iz 8. člena tega odloka z 
dnem začetka veljavnosti tega odloka v zadnji izmed občin 
ustanoviteljic.

(2) Člani Sveta CEROZ in Strokovne komisije posame-
zne občine koncedentke pridobijo pristojnosti iz 8. člena tega 
odloka po začetku veljavnosti tega odloka v posamezni občini 
koncedentki, začetku veljavnosti odloka v skladu s prvim od-
stavkom tega člena in podpisu koncesijske pogodbe s strani 
posamezne koncedentke, pri čemer morajo uveljaviti odlok in 
podpisati koncesijske pogodbe občine koncedentke, ki dose-
gajo skupaj vsaj 8.000 ton mešanih komunalnih odpadkov v 
skladu s 24. členom sporazuma o sodelovanju.

(3) Pristojnost članov Sveta CEROZ in Strokovne komi-
sije posamezne občine koncedentke preneha, če koncesijska 
pogodba ne prične veljati ali z dnem prenehanja koncesijske 
pogodbe. Ne glede na prejšnji stavek član Sveta CEROZ 
ali Strokovne komisije občine koncedentke obdrži pristojnosti 
glede potrjevanja morebitnih poračunov cen, skladno s konce-
sijsko pogodbo.

(4) Občine morajo v desetih delovnih dneh po začetku 
veljavnosti tega odloka v smislu prvega in drugega odstavka 
tega člena imenovati člane Strokovne komisije. Če posamezna 
občina člana Strokovne komisije ne imenuje, se do imenovanja 
šteje, da soglaša z odločitvami Strokovne komisije, ki so spre-
jete v večini, določeni skladno s tem odlokom.

24. člen
(elaborat o cenah)

(1) CEROZ mora Strokovni komisiji posredovati predlog 
elaborata v roku dvajsetih dni po začetku veljavnosti tega od-
loka, ko je izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 23. člena tega 
odloka, ko začne ta odlok veljati v občinah koncedentkah, ki 
skupaj skladno s 24. členom sporazuma o sodelovanju dose-
gajo vsaj 8.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in toliko 
koncedentk tudi podpiše koncesijsko pogodbo.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se prvo ob-
računsko obdobje začne z veljavnostjo cen skladno s sklepom 
sveta CEROZ in se zaključi z zadnjim dnem koledarskega leta.

(3) Strokovna komisija in Svet CEROZ pregledata in po-
trdita ali zavrneta elaborat iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena v roku tridesetih dni od datuma, ko elaborat prejme 
Strokovna komisija.
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25. člen
(poračuni za obdobje do začetka izvajanja koncesij)
(1) Ne glede na 6., 14., 17. do 19. in 23. člen tega odloka 

imajo po začetku veljavnosti tega odloka v vseh občinah usta-
noviteljicah pravico člani Sveta CEROZ občin ustanoviteljic 
za obračunska obdobja, ki se zaključijo z začetkom izvajanja 
koncesij, s sklepom določiti obračunsko obdobje, presoditi ela-
borat in določiti način in višino poračuna cen do uporabnikov 
storitev GJS, pri čemer o tem odločajo člani Sveta CEROZ 
občin ustanoviteljic z 51 % večino.

(2) Občine ustanoviteljice lahko skladno s predpisi razlike 
iz prvega odstavka tega člena subvencionirajo poračun cen.

26. člen
(veljavnost predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati šesti od-
stavek 44. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008), v delu, 
ki se nanaša na potrditev cen javne službe obdelava in javne 
službe odlaganje.

27. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

ANKARAN

415. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – ZVrtUPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10) in 130. 
in 134. člena Statuta Občine Ankaran je Občinski svet Občine 
Ankaran na seji dne 19. februarja 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občina Ankaran podrobneje ureja po-

stopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela 
komisije za sprejem otrok v vrtec ter določa kriterije za sprejem 
otrok v javni vrtec Osnovne šole in vrtca Ankaran.

II. VPIS IN SPREJEM OTROK

2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje pro-

grame na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 

11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševske-
ga dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki 
so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo 
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku 
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

3. člen
Vrtec v mesecu februarju ali marcu z javnim pozivom ob-

javi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vpis poteka 
12 mesecev. Vpis za naslednje (novo) šolsko leto ni možen do 

ponovnega javnega poziva k vpisu. Vrtec sprejema otroke le za 
tekoče šolsko leto, za novo pa šele po novem javnem pozivu.

Vrtec objavi javni vpis tudi v primeru odprtja novega 
oddelka vrtca med šolskim letom, če na čakalni listi ni dovolj 
otrok za en oddelek.

Organ občinske uprave Občine Ankaran, pristojen za 
predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojni organ), s sklepom 
določi terminski plan javnega vpisa in sprejema otrok, ki je 
obvezen.

4. člen
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede na 

podlagi javnega poziva, objavljenega v sredstvih javnega ob-
veščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca.

5. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis 

otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu. 
Vloge dobijo starši na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca.

Vlogo oddajo starši oziroma otrokov skrbnik (v nadaljeva-
nju: vlagatelj). Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihaja-
joče šolsko leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto 
obravnavajo skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi 
javnega poziva.

Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.

6. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku 

roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, 
vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob 
nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na 
komisiji za sprejem otrok.

7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok 

ravnatelj Osnovne šole in vrtca Ankaran.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o 

medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o 
datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih staršev.

8. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih 

mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku 

javnega vpisa novincev.

9. člen
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skla-

du z določbami Zakona o vrtcih.

10. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so 

navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljav-
cih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih 
kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v 
vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v 
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, 
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvene-
ga postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni 
postopek.

11. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s 

posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo 
o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje 
centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega polo-
žaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega 
položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s 
predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, 
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obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za 
socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
centri za socialno delo.

Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno 
sprejme.

12. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev 

določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke 
po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. 
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda gle-
de na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede 
na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število 
prostih mest po posameznih oddelkih vrtca in v skladu s pred-
nostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. 
Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vr-
stnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni 
red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni se-
znam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.

Seznam sprejetih otrok zajema naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem po-

stopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema 

otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem 
zakonom, vložijo v vrtec ugovor,

– rok veljavnosti čakalnega seznama.

13. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije ob-

vestilo z izpisom vseh podatkov s seznama sprejetih otrok ali 
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno 
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski 
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem 
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z na-
vadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru 
odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o 
vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upošte-
vanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija 
ni dopusten.

Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni 
spor.

14. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper 

obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem 
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o 
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V 
pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili 
vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva 
ne podpišejo pogodbe z vrtcem.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je 
otrok vključen v vrtec.

15. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o 

vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem 
redu. Po končanem postopku sprejema otrok se oblikuje čakal-
ni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po dose-
ženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok.

Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri dolo-
čitvi vrstnega reda na čakalnem seznamu upošteva dodatni 
kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. 

V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število 
točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnji trije znaki 
EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vrednostjo 
teh treh znakov.

Čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za 
katerega je bil oblikovan.

Čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah v vrtcu, 
na njegovi spletni strani ter na spletni strani Občine Ankaran.

16. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v 

vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka, pozove k podpisu 
pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, glede na datum željene 
vključitve, po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama 
starše tistega otroka, ki je prvi na vrsti.

Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve 
poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem 
primeru vrtec otroka vrne nazaj na čakalni seznam in pozove k 
sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu 
s čakalnega seznama.

Če starši otroka s čakalnega seznama, ki so bili pozvani k 
podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem 
otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku 
iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili vlogo 
in ostanejo na čakalnem seznamu. Do konca šolskega leta, za 
katerega velja čakalni seznam, staršem vključitev v vrtec, ne 
bo več ponujena v sprejem.

Otrok se izbriše s čakalnega seznama samo, če vlagatelj 
vlogo umakne. S tem je postopek zaključen.

17. člen
Dokler velja čakalni seznam, vrtec ne sme sprejemati 

otrok, ki niso uvrščeni na čakalni seznam, razen otrok s po-
sebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o 
usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje cen-
tra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja 
družine ali če starši vseh otrok, ki so na čakalnem seznamu, 
odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe 
o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva 
k sklenitvi pogodbe.

18. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije 

o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu 
prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni 
čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do mo-
žnosti njegove vključitve v program vrtca.

19. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in spre-

jemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno 
poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku 
osmi dan od odpreme na pošto.

20. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnev-

nim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne 
odpovedi.

III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE  
ZA SPREJEM OTROK

21. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) ime-

nuje župan, sestavljajo pa jo:
– 2 predstavnika delavcev vrtca,
– 1 predstavnik staršev,
– 2 predstavnika ustanovitelja zavoda.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Pred-

stavnike delavcev vrtca in staršev predlaga ravnatelj/ica OŠV 
Ankaran. Prvo konstitutivno sejo komisije skliče pristojni organ 
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iz 3. člena tega pravilnika. Članstvo v komisiji ni združljivo s 
članstvom v svetu vrtca.

Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost 
otroka v vrtec.

Predsednik komisije pozove najmanj 60 dni pred potekom 
mandata članom komisije župana Občine Ankaran, da imenuje 
nove člane komisije.

22. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik 

komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki 
ju izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji. Seje 
komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem.

Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija je 
sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. 
Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.

23. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega 

vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih priloga je prednostni 

vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno 

z veljavnimi predpisi.

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

24. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi na-

slednjih kriterijev:
Zap. 
št. Kriterij Št. 

točk
1 Prebivališče 

Otrok in eden od staršev/skrbnikov ima stalno 
prebivališče na območju Občine Ankaran ali otrok 
tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim  
od staršev/skrbnikov stalno ali začasno 
prebivališče na območju Občine Ankaran

80

1+ Otrok in eden od staršev ali skrbnikov imata 
stalno bivališče v Občini Ankaran več kot dve leti

40

2 Otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno šolo 30
3 Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen 

na centralni čakalni seznam, pa med šolskim 
letom ni bil sprejet v vrtec na območju Občine 
Ankaran zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu, 
če starši/skrbniki niso odklonili ponujenega mesta 
ter otroci, katerih vloga za tekoče leto je bila dana 
po zasedanju komisije do vključno 31. 5. 

20

4 Otrok, čigar sorojenec že obiskuje vrtec Ankaran 20
5 Otrok, čigar sorojenec že obiskuje osnovno šolo 

Ankaran
10

6 Otrok v enostarševski družini 10
7 Otrok, ki ga starši/skrbniki vpisujejo v vrtec hkrati 

z njegovim dvojčkom, trojčkoma, četverčki ipd.
10

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je 
izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Vrtec pozove vse vlagatelje, ki so oddali vloge za sprejem 

otrok v vrtec za šolsko leto 2018/2019, pa njihovi otroci niso 
bili sprejeti v vrtec, ker ni bilo prostih mest, da v roku 8 dni po 

prejemu poziva vrtca, oddajo, skladno s tem pravilnikom, novo 
vlogo za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2019/2020.

Vlagatelji, ki so oddali vloge za sprejem otrok v vrtec za 
šolsko leto 2019/2020 ali kasnejše, bodo obveščeni, da morajo 
za vpis za navedena šolska leta oddati, skladno s tem pravilni-
kom, novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.

Ne glede na obveznosti staršev po tem členu se kot da-
tum oddaje vloge šteje datum prvotno oddane vloge.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upo-

rabljati vsi akti, ki urejajo vpis otrok v vrtec iz 1. člena tega 
pravilnika.

27. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. SVT.018/19
Ankaran, dne 19. februarja 2019

Župan
Občine Ankaran

Gregor Strmčnik l.r.

Ai sensi degli articoli 20 e 20f della Legge sugli asili infan-
tili (Gazzetta ufficiale RS, n. 100/05 – ZVrtUPB2, 25/08, 98/09, 
36/10, 62/10) e degli articoli 130 e 134 dello Statuto del Comu-
ne di Ancarano, il Consiglio comunale del Comune di Ancarano 
nella seduta del 19 febbraio 2019 ha accolto il

R E G O L A M E N T O
per l’iscrizione dei bambini nella scuola 

dell’infanzia

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Con il presente regolamento il comune di Ancarano di-

sciplina la procedura di iscrizione e di ammissione dei bam-
bini nella scuola dell’infanzia, definisce la composizione e le 
modalità di lavoro della commissione e stabilisce i criteri di 
accettazione dei bambini nella scuola dell’infanzia pubblica 
della Scuola elementare e della scuola dell’infanzia pubblica 
di Ancarano.

II ISCRIZIONE ED ACCETTAZIONE DEI BAMBINI

Articolo 2
Le iscrizioni nelle scuole dell’infanzia dei bambini in età 

prescolare hanno luogo tutto l’anno, in base alle domande ed 
in funzione dei posti disponibili.

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia bambini di 
età minima di 11 mesi, qualora i genitori non facciano valere il 
diritto al congedo parentale che consente al genitore di aste-
nersi dal lavoro. L’asilo può richiedere al centro di assistenza 
sociale competente i dati in merito all’estinzione del diritto al 
congedo parentale dei genitori che hanno presentato doman-
da di iscrizione nell’asilo nella scuola dell’infanzia del proprio 
bambino.

Articolo 3
Nel mese di febbraio o marzo la scuola dell’infanzia 

pubblica il bando per l’ammissione dei bambini nell’asilo per 
l’iscrizione nell’anno scolastico successivo. L’iscrizione dura 
12 mesi. L’iscrizione per il successivo (nuovo) anno scolastico 
non è possibile sino al nuovo bando per l’iscrizione. La scuola 
dell’infanzia accetta i bambini solo per l’anno scolastico in 
corso, per il successivo solo dopo un nuovo bando pubblico.
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La scuola dell’infanzia pubblica un bando pubblico anche 
in caso di apertura di una nuova sezione durante l’anno scola-
stico, se in lista d’attesa non ci sono abbastanza bambini per 
una sezione.

L’organo amministrativo del Comune di Ancarano, com-
petente per l’educazione prescolastica (in seguito: organo 
competente), emette una delibera con cui definisce le date del 
bando per l’iscrizione e l’ammissione dei bambini nella scuola 
dell’infanzia il cui rispetto è obbligatorio.

Articolo 4
L’iscrizione dei bambini nella scuola dell’infanzia per 

l’ammissione nell’anno scolastico successivo avviene in base 
all’invito pubblico che deve essere pubblicato nei mezzi di 
informazione pubblici, affisso all’albo e pubblicato sul sito web 
della scuola dell’infanzia.

Articolo 5
I genitori iscrivono il bambino nella scuola dell’infanzia 

inoltrando la relativa domanda compilata per l’iscrizione del 
bambino alla scuola dell’infanzia (in seguito: domanda) sul 
modulo predisposto. I moduli sono disponibili presso la sede 
della scuola dell’infanzia e sul sito web della scuola dell’infanzia

La domanda va presentata dai genitori ovvero dai tutori 
(in seguito: richiedente). Il richiedente può presentare doman-
da per l’anno scolastico in corso o per quello successivo. Le 
domande riferite all’anno scolastico successivo vengono esa-
minate unitamente alle domande pervenute in seguito all’invito 
pubblico.

Il richiedente inoltra la domanda presso la sede della 
scuola dell’infanzia o la invia per posta.

Articolo 6
Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda dopo la 

scadenza del termine di iscrizione fissato nel bando di ammis-
sione, e nella scuola dell’infanzia non vi siano posti disponibili, 
l’asilo comunica per iscritto al richiedente la procedura da se-
guire per l’accettazione del bambino a partire dal momento in 
cui si liberi un posto, ovvero dall’esame della sua domanda da 
parte della commissione per l’accettazione dei bambini.

Articolo 7
Il preside della Scuola elementare e della scuola 

dell’infanzia di Ancarano decide dell’ammissione dei bambi-
ni, purché nella scuola dell’infanzia vi siano sufficienti posti 
disponibili.

La scuola dell’infanzia’asilo comunica per iscritto ai 
genitori il termine di conclusione del contratto tra la scuola 
dell’infanzia ed i genitori in cui sono definiti i diritti ed i doveri 
reciproci, la data di ammissione del bambino e gli obblighi dei 
genitori.

Articolo 8
Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori 

alle disponibilità della scuola dell’infanzia, la decisione in merito 
all’ammissione dei bambini è affidata all’apposita commissione.

La commissione esamina le domande d’iscrizione dopo 
la conclusione del bando per l’ammissione dei bambini alla 
scuola dell’infanzia.

Articolo 9
La commissione esamina le domande in seduta non 

pubblica, in conformità alle disposizioni della Legge sugli asili 
infantili.

Articolo 10
La commissione esamina tutte le domande in funzione 

dei dati in esse riportati ovvero delle informazioni rilevate dai 
registri dell’anagrafe, definisce i punteggi attribuiti ai singoli 
criteri e formula la graduatoria dei bambini.

La commissione ha la facoltà di verificare la correttezza 
dei dati riportati nelle domande promuovendo appositi controlli 

presso i registri dell’anagrafe tenuti in conformità alla legge. 
Nel caso in cui sia accertata l’inesattezza dei dati riportati nella 
domanda, la commissione decide in base alle informazioni 
reperite presso i registri dell’anagrafe.

La commissione decide applicando l’istruttoria abbreviata, 
come stabilito nella legge sul procedimento amministrativo 
generale.

Articolo 11
Nell’esaminare le domande d’iscrizione, la commissione 

dà la precedenza a quelle riferite ai bambini con necessità 
particolari per le quali i richiedenti avevano allegato la delibera 
indicante i programmi nei quali tali bambini andavano inseriti, 
ed ai bambini per i quali i richiedenti avevano presentato il 
parere del centro di assistenza sociale attestante la situazione 
di disagio delle rispettive famiglie. Il parere relativo alla situa-
zione di disagio della famiglia attesta la disagiata condizione 
economica della famiglia risultante dai repertori tenuti dagli 
stessi centri di assistenza sociale.

I bambini di cui al primo comma del presente articolo sono 
ammessi in via prioritaria.

Articolo 12
L’ammissione degli altri bambini iscritti avviene secondo 

la graduatoria definita in base all’assegnazione dei punteggi. I 
bambini inseriti nella graduatoria vengono ammessi nell’asilo 
in funzione dell’età, dei posti disponibili nelle singole sezioni e 
del programma che vi si svolge.

Negli otto giorni successivi alla riunione della commis-
sione, l’asilo determina il numero dei bambini ammessi in 
base ai posti disponibili nelle varie sezioni e unità dell’asilo 
ed in conformità con la graduatoria. I bambini non ammessi 
sono inseriti nella lista d’attesa secondo l’ordine riportato nella 
graduatoria.

Negli otto giorni successivi alla riunione della commissio-
ne, l’asilo pubblica sull’albo e sul proprio sito web la graduatoria 
in base alla quale sono compilati l’elenco dei bambini ammessi 
e la lista d’attesa.

L’elenco dei bambini ammessi include le seguenti infor-
mazioni:

– il codice del bambino,
– il numero di punti in base ai singoli criteri per ciascun 

bambino,
– la data di inserimento del bambino nell’asilo,
– un messaggio ai genitori che saranno chiamati a stipu-

lare il contratto con l’asilo dopo aver completato la procedura 
d’iscrizione.

La lista d’attesa dei bambini include le seguenti informa-
zioni:

– il codice del bambino,
– il numero di punti in base ai singoli criteri per ciascun 

bambino,
– un messaggio ai genitori che, a causa della mancata 

ammissione del bambino nell’asilo, entro 15 giorni dalla notifi-
ca della comunicazione, conformemente alla presente legge, 
possono presentare un ricorso all’asilo,

– il periodo di validità della lista d’attesa.

Articolo 13
Negli otto giorni successivi alla riunione della commissi-

one, la scuola dell’infanzia l’asilo invia ai genitori che avevano 
presentato domanda d’iscrizione del proprio bambino, l’elenco 
dei bambini ammessi o di quelli inseriti nella lista d’attesa. Tale 
comunicazione viene spedita per posta o via e-mail, qualora i 
genitori abbiano indicato il proprio indirizzo di posta elettronica 
su cui ricevere le comunicazioni della scuola dell’infanzia.

Ai genitori è data la facoltà di contestare la graduatoria di 
ammissione riportata nell’avviso di cui al paragrafo precedente 
indirizzando, entro i 15 giorni successivi alla relativa notifica, 
un ricorso al consiglio dell’asilo che ha 15 giorni di tempo per 
pronunciarsi in merito, nel rispetto della Legge sugli asili infan-
tili e delle disposizioni contenute nella normativa afferente al 
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procedimento amministrativo generale. Il ricorso può riferirsi 
all’utilizzazione scorretta dei criteri. Non è ammesso ricorso 
avvero i singoli criteri o il punteggio ad essi attribuito.

Avverso la decisione del consiglio dell’asilo è ammesso il 
ricorso amministrativo.

Articolo 14
Dopo che è stato deciso in merito a tutti i ricorsi presen-

tati dai genitori avverso la graduatoria dei bambini, la scuola 
dell’infanzia invita i genitori i cui bambini sono stati ammessi 
all’asilo a sottoscrivere il contratto nel quale sono definiti i diritti 
e i doveri reciproci, precisando che nel caso in cui la firma, da 
parte dei genitori, del suddetto contratto, non avvenga entro 
15 giorni dalla notifica dell’avviso, la domanda d’iscrizione del 
bambino sarà ritenuta nulla.

Il bambino si ritiene ammesso nella scuola dell’infanzia 
al momento della firma del contratto tra la scuola dell’infanzia 
e i genitori.

Articolo 15
L’ammissione dei bambini nell’asilo ha luogo dopo che 

il consiglio della scuola dell’infanzia avrà deciso in merito a 
tutti i ricorsi presentati dai genitori avverso la graduatoria. A 
conclusione del procedimento di ammissione dei bambini viene 
stilata la lista d’attesa dove la graduatoria è formulata in base 
al punteggio assegnato dalla commissione per l’iscrizione dei 
bambini.

A parità di punteggio, la graduatoria per l’inserimento nella 
lista d’attesa tiene conto dell’età del bambino dando la prece-
denza ai bambini più grandi. Nel caso in cui più bambini nati lo 
stesso giorno ottengono il medesimo punteggio, la precedenza 
spetta ai bambini il cui codice anagrafico unitario (CAUC) ha le 
ultime tre cifre inferiori rispetto agli altri.

La lista d’attesa rimane in vigore fino all’ultimo giorno 
dell’anno scolastico per il quale è stata formulata.

La lista d’attesa è pubblicata sugli albi della scuola 
dell’infanzia, sul suo sito web e sul sito web del Comune di 
Ancarano.

Articolo 16
Nel caso in cui nella scuola dell’infanzia si liberi un posto 

dopo che è stato concluso il procedimento di ammissione, tale 
posto viene assegnato, con l’invito rivolto ai genitori a sotto-
scrivere il contratto di ammissione nella scuola dell’infanzia 
del bambino, in base alla data desiderata di ammissione, alla 
graduatoria della lista d’attesa.

I genitori del bambino sono tenuti a sottoscrivere il con-
tratto entro 15 giorni dalla notifica dell’invito, in caso contrario 
l’asilo inserisce nuovamente il bambino nella lista d’attesa invi-
tando alla sottoscrizione del contratto i genitori del bambino im-
mediatamente successivo nella graduatoria della suddetta lista.

Qualora i genitori del bambino inserito nella lista d’attesa 
che erano stati invitati a sottoscrivere il contratto di ammissione 
del bambino all’asilo, rifiutano l’assegnazione del bambino alla 
scuola dell’infanzia, ovvero omettano di sottoscrivere il con-
tratto con la scuola dell’infanzia entro il termine riportato nel 
paragrafo precedente, la relativa domanda non si ritiene ritirata 
ma rimane inserita nella lista d’attesa. Fino al termine dell’anno 
scolastico in cui è in vigore la lista d’attesa, il posto nella scuola 
dell’infanzia non sarà più offerto ai genitori.

Il bambino viene cancellato dalla lista d’attesa solamente 
nel caso in cui il richiedente ritiri la domanda concludendo in 
questo modo il procedimento.

Articolo 17
Fintanto che rimane in vigore la lista d’attesa, la scuola 

dell’infanzia non può accettare bambini non inseriti nella lista 
d’attesa, ad eccezione dei bambini con necessità particolari 
per i quali i richiedenti avevano allegato la delibera di indirizzo 
e i bambini per i quali i richiedenti avevano presentato il parere 
del centro di assistenza sociale attestante la situazione di disa-
gio della famiglia oppure nel caso in cui i genitori dei bambini 
inseriti nella lista d’attesa rifiutano l’assegnazione del bambino 

nell’asilo o omettono di sottoscrivere il contratto di ammissione 
del bambino alla scuola dell’infanzia entro 15 giorni dalla noti-
fica dell’invito a stipulare il contratto.

Articolo 18
La scuola dell’infanzia deve pubblicare sul proprio sito 

web le informazioni sul numero di posti che garantisce ai 
bambini in età prescolare, il numero di posti disponibili per i 
genitori e il periodo d’attesta stimato che rappresenta il periodo 
dall’iscrizione del bambino alla scuola dell’infanzia sino alla 
possibilità del suo inserimento nel programma.

Articolo 19
Le decisioni dell’asilo ed altri documenti riguardanti il 

procedimento di iscrizione e di ammissione del bambino nella 
scuola dell’infanzia, vengono inviati per posta ordinaria. Si 
ritiene che la notifica sia avvenuta l’ottavo giorno dalla data di 
consegna alla posta.

Articolo 20
I genitori possono in qualsiasi momento ritirare il bambino 

dalla scuola dell’infanzia con un termine di preavviso di 15 gior-
ni che decorre dalla data di ricezione dell’avviso scritto.

III COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI LAVORO DELLA 
COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI

Articolo 21
La commissione per l’ammissione dei bambini (in seguito: 

commissione) è nominata dal Sindaco ed è composta da:
– 2 rappresentanti dei dipendenti dell’asilo,
– 1 rappresentante dei genitori,
– 2 rappresentanti del fondatore della scuola dell’infanzia.
I membri della commissione vengono nominati per un 

mandato di quattro anni. I rappresentanti dei dipendenti della 
scuola dell’infanzia e dei genitori sono proposti dal/dalla presi-
de della Scuola elementare e scuola dell’infanzia di Ancarano. 
La prima seduta costitutiva della commissione è convocata 
dall’organo competente di cui all’articolo 3 del presente re-
golamento. La carica di membro della commissione non è 
compatibile con la carica di membro del consiglio della scuola 
dell’infanzia.

La carica di rappresentante dei genitori è legata alla per-
manenza del bambino nella scuola dell’infanzia.

Almeno 60 giorni prima dello scadere del mandato il presi-
dente della commissione uscente invita il Sindaco del Comune 
di Ancarano a nominare i membri della commissione.

Articolo 22
I lavori della commissione, durante le sedute, sono diretti 

dal presidente, ed in sua assenza dal vicepresidente, entrambi 
eletti tra i membri della medesima nel corso della sua prima 
seduta. Le riunioni della commissione sono convocate dal 
presidente in accordo con il preside.

La commissione esprime le proprie decisioni sotto forma 
di deliberazioni. Le sedute della commissione si ritengono 
deliberative se è presente più della metà dei rispettivi membri. 
La deliberazione è approvata a maggioranza assoluta di tutti 
i componenti.

Articolo 23
Viene stilato un verbale sullo svolgimento della seduta 

che deve contenere i seguenti dati:
– la denominazione e la sede dell’asilo,
– il luogo, la data e l’ora della seduta della commissione,
– i nomi dei presenti,
– una descrizione riassuntiva del lavoro della commis-

sione,
– le deliberazioni approvate della commissione con al-

legata la graduatoria in cui i dati riferiti ai bambini sono cifrati.
Il verbale è firmato dal presidente della commissione e 

dal verbalizzante.
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Il verbale va conservato nella documentazione dell’asilo, 
come previsto dalla vigente normativa.

IV CRITERI DI AMMISSIONE DEI BAMBINI ALL’ASILO

Articolo 24
La commissione decide in merito all’ammissione dei bam-

bini all’asilo applicando i seguenti criteri:
N. progr. Criterio Punteggio

1 Luogo di residenza 
Il bambino e uno dei genitori/tutori 
risiedono nel territorio del comune  
di Ancarano; il bambino è figlio  
di cittadini stranieri e insieme a uno 
dei genitori/tutori ha residenza stabile 
o temporanea nel territorio del comune 
di Ancarano

80

1+ Il bambino e uno dei genitori o tutori 
risiedono nel comune di Ancarano  
da più di due anni

40

2 I bambini ai quali è stata rinviata 
l’iscrizione alla scuola elementare

30

3 Il bambino che nell’anno scolastico 
precedente era stato inserito nella 
lista d’attesa centralizzata ma per 
mancanza di posti disponibili nell’asilo 
non ha potuto essere ammesso 
all’asilo nel territorio del comune  
di Ancarano, se i genitori/tutori non 
hanno rifiutato il posto offerto,  
ed i bambini la cui domanda 
d’iscrizione per l’anno in corso è stata 
presentata successivamente alla 
seduta della commissione,  
entro il 31/5 

20

4 Il bambino, il cui fratello sta già 
frequentando l’asilo di Ancarano

20

5 Il bambino, il cui fratello sta già 
frequentando la scuola di Ancarano

10

6 Il bambino di una famiglia 
monogenitoriale

10

7 Il bambino di genitori/tutori che 
iscrivono contemporaneamente due, 
tre, quattro gemelli

10

Alle domande sono attribuiti i punteggi corrispondenti ai 
singoli criteri.

V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25
La scuola dell’infanzia invita tutti i richiedenti che nell’anno 

scolastico 2018/2019 avevano presentato domande di iscri-
zione alla scuola dell’infanzia e i cui bambini non sono stati 
ammessi all’asilo per mancanza di posti disponibili, ad inol-
trare, entro 8 giorni dal ricevimento dell’invito da parte della 
scuola dell’infanzia, in conformità al presente regolamento, 
una nuova domanda di iscrizione del loro bambino nella scuola 
dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020.

I richiedenti che hanno già presentato una domanda 
d’iscrizione del bambino nella scuola dell’infanzia per l’anno 
scolastico 2019/2020 o successivo, saranno invitati a presen-
tare una nuova domanda d’iscrizione del bambino alla scuola 
dell’infanzia, conformemente con il presente regolamento.

Indipendentemente dagli obblighi dei genitori di cui al pre-
sente articolo, per data di consegna della richiesta si considera 
la data della richiesta consegnata in precedenza.

Articolo 26
Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessano 

di avere effetto tutti gli atti che regolano l’iscrizione dei bambini 
nell’asilo di cui all’articolo 1 del suddetto regolamento.

Articolo 27
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successi-

vo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
di Slovenia.

N. SVT.018/19
Ancarano, il 19 febbraio 2019

Il Sindaco
Comune di Ancarano

Gregor Strmčnik m.p.

BREZOVICA

416. Sklep o določitvi cene posameznih programov 
za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 
61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Pravilnika o 
zagotavljanju sredstev iz proračuna vrtcem za sofinanciranje 
plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08 in 40/18) in Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet 
Občine Brezovica na 3. seji dne 21. 2. 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi cene posameznih programov  
za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

1.
Cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrt-

cev Brezovica znašajo na otroka:
1 I. starostna skupina 532,00 €/mesec
2 II. Starostna skupina 393,00 €/mesec
3 Kombinirani oddelek 425,00 €/mesec
4 Otroci 3–4 leta 425,00 €/mesec

5
I. starostna skupina – poldnevni 
program, 4–6 ur 453,00 €/mesec

6
II. Starostna skupina – poldnevni 
program, 4–6 ur 334,00 €/mesec

7
Kombinirani oddelek – poldnevni 
program, 4–6 ur 362,00 €/mesec

8
Otroci 3–4 leta – poldnevni program, 
4–6 ur 362,00 €/mesec

9 Odbitek za hrano 1,95 €
10 Strošek rezervacije 3,05 €

2.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega hkrati več kakor enega 

otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.

3.
Pri obračunavanju stroškov za prehrano v času otrokove 

odsotnosti iz vrtca, se staršem odšteje sorazmerni delež za ne-
porabljena živila, v višini plačila za posamezen program vrtca.

4.
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada 

staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo 
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pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najka-
sneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica 
do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

5.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cene posameznim programom za predšolsko vzgojo Vrtcev 
Brezovica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/16 dne 
1. 7. 2016.

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2019.

Št. 10/19
Brezovica, dne 21. februarja 2019

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

KOPER

417. Odlok o proračunu Mestne občine Koper 
za leto 2019

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019

Št. 410-26/2019
Koper, dne 21. februarja 2019

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 27. člena Statuta Mestne obči-
ne Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne 
občine Koper na seji dne 21. februarja 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019

1. člen
S tem odlokom se določa višina in postopki izvrševanja 

proračuna Mestne občine Koper za leto 2019.

2. člen
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj na-

vedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2019 
znašajo:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 59.422.890
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 52.327.191

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 41.172.669

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 27.150.638
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 12.374.310
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 1.647.721
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 11.154.522

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 8.281.718

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 55.000
712 GLOBE IN DENARNE KAZNI 270.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 221.384
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 2.326.420

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 3.617.500
720 PRIHODKI OD PRODAJE  

OSNOVNIH SREDSTEV 861.500
722 PRIHODKI OD PRODAJE  

ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 2.756.000

73 PREJETE DONACIJE (730) 3.400
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 3.400
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.274.799
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 2.206.299

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU 1.068.500

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 200.000

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 200.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 67.555.103
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 11.445.814
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 4.509.303
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 730.610
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 5.722.898
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 335.003
409 SREDSTVA, IZLOČENA  

V REZERVE 148.000
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 30.420.899
410 SUBVENCIJE 1.818.500
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 12.488.336
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.213.083
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 12.900.980
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 22.927.973

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 22.927.973

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.760.417
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PU 629.277
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432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 2.131.140

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –8.132.213

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752) 5.000

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752 SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 5.000
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 5.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 4.588.904

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 4.588.904
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 2.295.497

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 2.295.497
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)** –5.833.806

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.293.407
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)=III.* 8.132.213
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 11.372.256

3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 

razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in 

odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun finan-
ciranja, razčlenjeni po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Podrobnejša razčlenitev odhodkov proračuna je podana 
v posebnem delu proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov proračuna. Finančni načrti so raz-
deljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in ukrepi 
državnih pomoči.

Celoten proračun se objavi na spletnih straneh Mestne 
občine Koper.

4. člen
Namenski prihodki proračuna po tem odloku so prihodki 

od zamenjave občinskega stvarnega premoženja, požarna ta-
ksa, taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjeva-
nje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstva vnovčenih 
garancij.

Prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občin-
skega proračuna so izvirni prihodki posamezne krajevne sku-
pnosti in se obravnavajo kot namenska sredstva, ki jih krajevna 
skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.

Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi 
prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali 
pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali dru-
gih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih 
institucij.

Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje 
komunalne opreme.

Zbrana sredstva iz naslova vplačanih taks za obreme-
njevanje voda in za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov (okoljske dajatve) se lahko porabijo le za:

– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih 
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na 
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s ko-
munalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in

– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdr-
ževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo-
srednega uporabnika in proračuna.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje 
obveznosti samo do višine dejansko vplačanih namenskih virov 
oziroma razpoložljivih sredstev.

Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu 
niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot 
črpanje sredstev na računih za naloge oziroma namene, za 
katere so opredeljeni.

5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki 

so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za 

namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem na-
črtu razvojnih programov.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega 
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom 
določena sredstva za posamezne namene.

6. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so iz-

polnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za 
uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni 
upoštevati določbe zakona o javnih naročilih.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan 

lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je 

odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga 
za to pooblasti svet krajevne skupnosti.

8. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-

računa neposrednega proračunskega uporabnika – občinski 
organi in uprava, odloča župan.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu kra-
jevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik 
sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.

Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne 
postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjša-
nja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega pro-
računskega uporabnika oziroma projekta v načrtu razvojnih 
programov.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno 
izvajati prerazporeditev iz postavk oziroma projektov, kjer so 
opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opre-
deljujejo tekoče namene porabe.

Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Koper se 
lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev za iz-
datke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe 
posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte pro-
računske postavke in v okviru finančnega načrta neposrednega 
proračunskega uporabnika.

Če se pri izvajanju proračuna ugotovi, da posamezne 
proračunske postavke v posebnem delu proračuna, ki so plani-
rane na nivoju konta, ne zajemajo samo kontov te podskupine, 
ampak konte več različnih podskupin, se zaradi razporeditve 
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sredstev v okviru določenih postavk, poslovni dogodki v bilanci 
A, B in C izkazujejo v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava, istočasno pa se zagotovi izkazovanje prora-
čunskih postavk skladno s sprejetim proračunom in njegovo 
strukturo v posebnem delu proračuna.

Ne glede na omejitve prerazporejanja sredstev oprede-
ljene v četrtem odstavku tega člena lahko župan izjemoma 
prerazporedi sredstva za plačilo obveznosti pravnomočnih in 
izvršljivih sodnih odločb.

Prerazporeditve sredstev proračuna se vodijo kot veljavni 
proračun.

9. člen
Ne glede na določbe 5. člena tega odloka se v breme pro-

računa lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo 
plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko 
nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu 
tekočega leta.

V tekočem letu se lahko za projekt, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetem 
proračunu, pri čemer prevzeta obveznost ne sme presegati 
20 odstotkov skupne vrednosti projekta opredeljene v načrtu 
razvojnih programov.

Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdat-
kov, ki bodo zahtevale plačilo v letu 2020 ne smejo presegati 
50 odstotkov teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika za leto 2019.

Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdat-
kov, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih ne smejo pre-
segati 25 odstotkov teh pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika za leto 2019.

Za projekte, katerih izvedba presega višino dovoljenega 
obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost pre-
dobremenitve v proračunih naslednjih let iz drugega odstavka 
tega člena, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti 
investicijske dokumentacije, ki jo potrdi občinski svet. Proračun-
ski uporabnik lahko s tem predobremeni proračune prihodnjih 
let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do na-
črtovane višine sredstev v potrjeni investicijski dokumentaciji, 
pod pogojem, da je projekt vključen v proračun tekočega leta.

Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v 
naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne 
smejo presegati 15% teh pravic porabe posamezne postavke v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika znotraj 
namena.

Ne glede na navedene določbe v prejšnjem odstavku tega 
člena lahko neposredni uporabnik sklepa večletne pogodbe za:

– najem prostorov in opreme, dobavo elektrike, telefo-
na, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih upo-
rabnikov;

– izdatke iz udeležbe občine pri izvajanju skupnih projek-
tov, ki se sofinancirajo iz drugih virov;

– prevoze šoloobveznih otrok,
– štipendije,
– za izvedbo projektov, ki se financirajo iz sredstev EU, in 

sicer do višine vrednosti projekta.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale pla-

čilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, 
na katerega se nanašajo.

10. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje 

ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno 
zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede 
ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evi-
dentira skladno s predpisi.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko med-
sebojno dogovarjajo izvajanje strokovno-upravnih nalog znotraj 
občinske uprave ali pri drugem neposrednem proračunskemu 
uporabniku, če se s tem zagotavlja racionalnejša izvedba.

11. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom raz-

porejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.

Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali prav-
ne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo 
proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje pre-
jemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni 
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim 
razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.

Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso po-
sredni uporabniki določi župan v roku 30 dni po sprejemu 
proračuna in se oddajo s pogodbo.

12. člen
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih 

v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika 
se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju 
namenskih sredstev.

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finanč-
nem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in 
uprava, odloča župan v okviru letnih načrtov razvojnih progra-
mov. Na osnovi tega lahko župan spreminja in dopolnjuje načrt 
razvojnih programov za projekte, ki so že uvrščeni v letni načrt 
razvojnih programov. Župan lahko v načrt razvojnih programov 
uvrsti nov projekt, če investicijsko dokumentacijo potrdi občin-
ski svet ali če gre za plačilo obveznosti iz preteklih let, ki niso 
predvidene v proračunu za tekoče leto.

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finanč-
nem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost, 
odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za 
to pooblasti svet krajevne skupnosti.

Spremembe načrta razvojnih programov se vodijo kot 
veljavni načrt razvojnih programov. Neusklajenost med veljav-
nim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je 
dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi 
prejemki.

13. člen
Sredstva od prodaje, najemnine in zamenjave občinskega 

stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj 
le-tega, proračunski uporabniki uporabijo samo za gradnjo, 
nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja.

14. člen
Župan lahko skladno z določbami 77. člena Zakona o 

javnih financah v letu 2019 odpiše plačilo dolga posameznemu 
dolžniku do višine 1.000 EUR, vendar največ do skupne višine 
30.000 EUR letno.

Kot dolgovi po tem členu se skladno s četrtim odstavkom 
77. člena ZJF ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih 
dajatev.

15. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega prora-

čuna v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov in
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno 

z zakonom.

16. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se izločajo iz 

tekočih prihodkov polletno do višine določene s proračunom in 
se vodijo kot sredstva proračunskega sklada v okviru enotnega 
zakladniškega računa občine.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem 
primeru do višine 50.000 EUR odloča župan, na predlog za 
finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sred-
stev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih 
uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj nave-
deni znesek, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.



Uradni list Republike Slovenije Št. 11 / 22. 2. 2019 / Stran 853 

17. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna 

so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti pro-
gram dela in finančni načrt za leto 2019 ter poročila o realizaciji 
programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v 
skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije 
javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se 
pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne na-
črte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno pre-
dložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, 
nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.

18. člen
Načrtovana višina zadolžitve občine v letu 2019 pri dr-

žavnem proračunu upoštevaje 10. člen Zakona o spremembah 
Zakona o financiranju občin ZFO-1C (Uradni list RS, 71/17) 
znaša 588.904 EUR in se namenja za financiranje investicij, ki 
so predvidene v proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

Načrtovana višina zadolžitve občine v letu 2019 pri po-
slovnih bankah znaša 4.000.000 EUR in se namenja za finan-
ciranje investicij, ki so predvidene v proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2019.

Skupaj načrtovana višina nove zadolžitve občine v letu 
2019 znaša 4.588.904 EUR.

19. člen
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper se skladno 

z 10.g členom Zakona o financiranju občin v letu 2019 lahko 
zadolži do skupne višine 2.000.000,00 EUR.

20. člen
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost in presegajo 

42.000 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem 
župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne 
posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.

21. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so pro-

računskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih 
sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik 
organa, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni 
organ prejemnika sredstev.

22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-26/2019
Koper, dne 21. februarja 2019

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e 
la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sul bilancio di previsione del Comune  

città di Capodistria per l'anno 2019

N. 410-26/2019
Capodistria, 21 febbraio 2019

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan m.p.

Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gaz-
zetta ufficiale RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ai 
sensi dell'articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gaz-
zetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 
– ret., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617 e 13/18) 
e l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria 
(Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale 
della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale 
del Comune città di Capodistria durante la seduta del giorno 
21 febbraio 2019 ha accolto il

D E C R E T O
sul bilancio di previsione del Comune  

città di Capodistria per l'anno 2019

Articolo 1
Il presente decreto definisce l’importo e le modalità 

d’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l’anno 2019.

Articolo 2
I fondi del bilancio di previsione sono ripartiti in armonia 

con i titoli di sotto riportati, i cui rispettivi valori per l’anno 2019 
ammontano:

A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
CONTO in EUR

I. TOTALE ENTRATE 
(70+71+72+73+74+78) 59.422.890
ENTRATE CORRENTI (70+71) 52.327.191

70 ENTRATE TRIBUTARIE 
(700+703+704+706) 41.172.669

700 IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI 
UTILI 27.150.638

703 IMPOSTE PATRIMONIALI 12.374.310
704 IMPOSTE LOCALI SU BENI  

E SERVIZI 1.647.721
706 ALTRE IMPOSTE 0

71 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
(710+711+712+713+714) 11.154.522

710 PARTECIPAZINE AI PROFITTI  
ED ALLE ENTRATE 
PATRIMONIALI 8.281.718

711 TASSE E CONTRIBUTI 55.000
712 CONTRAVVENZIONI E MULTE 

PECUNIARIE 270.000
713 ENTRATE PROVVENIENTI  

DA VENDITA DI BENI E SERVIZI 221.384
714 ALTRE ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 2.326.420
72 ENTRATE PROVENIENTI  

DA CAPITALE (720+722) 3.617.500
720 ENTRATE RICAVATE DALLA 

VENDITA DI BENI STRUMENTALI 861.500
722 ENTRATE DALLA VENDITA  

DI TERRENI E DI PATRIMONIO 
IMMATERIALE 2.756.000

73 DONAZIONI RICEVUTE (730) 3.400
730 DONAZIONI RICEVUTE  

DA PERSONE GIURIDICHE 
NAZIONALI 3.400

731 DONAZIONI RICEVUTE 
DALL'ESTERO 0

74 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
ERARIALI 3.274.799

740 TRASFERIMENTI ERARIALI  
DA ALTRI ENTI FINANZIARI 
PUBBLICI 2.206.299
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741 ENTRATE RICEVUTE DAI MEZZI 
DEL BILANCIO STATALE  
DA FONDI EU 1.068.500

78 ENTRATE RICEVUTE 
DALL'UNIONE EUROPEA 200.000

786 RESTANTI ENTRATE RICEVUTE 
DALL'UNIONE EUROPEA 0

787 ENTRATE RICEVUTE DA ALTRE 
ISTITUZIONI EUROPEE 200.000

II TOTALE SPESE (40+41+42+43) 67.555.103
40 SPESE CORRENTI 

(400+401+402+403+409) 11.445.814
400 SALARI ED ALTRE EROGAZIONI 

AL PERSONALE 4.509.303
401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  

DI DATORI DI LAVORO 730.610
402 SPESE PER BENI E SERVIZI 5.722.898
403 SPESE PER INTERESSI  

IN AMBITO NAZIONALE 335.003
409 FONDI ACCANTONATI PER  

LA RISERVA 148.000
41 STANZIAMENTI CORRENTI 

(410+411+412+413) 30.420.899
410 SOVVENZIONI 1.818.500
411 SOVVENZIONI A FAVORE  

DI SINGOLI E FAMIGLIE 12.488.336
412 TRASFERIMENTI DI FONDI  

A FAVORE DELLE 
ORGANIZZAZIONI ED ENTI  
NON-PROFIT 3.213.083

413 ALTRI TRASFERIMENTI 
CORRENTI NAZIONALI 12.900.980

42 SPESE DI FINANZIAMENTO 
DEGLI INVESTIMENTI (420) 22.927.973

420 ACQUISTO E COSTRUZIONE  
DI BENI STRUMENTALI 22.927.973

43 TRASFERIMENTI PER 
INVESTIMENTI 2.760.417

431 TRASFERIMENTI  
PER INVESTIMENTI A FAVORE 
DELLE PERSONE FISICHE  
E GIURIDICHE CHE NON SONO 
FRUITORI DEL BILANCIO 629.277

432 TRASFERIMENTI PER 
INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI 
UTENTI DEL BILANCIO 2.131.140

III AVANZO (DISAVANZO) (I.-II.) –8.132.213
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI

75 IV RIMBORSO DI CREDITI  
ED ALIENAZIONE IN CAPITALE 
(751+752)DI QUOTE 5.000

751 VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE 0
752 RICAVO IN SEGUITO ALLA 

PRIVATIZZAZIONE 5.000
44 V PRESTITI CONCESSI  

E AUMENTO DI QUOTE  
IN CAPITALE (440+441) 0

VI PRESTITI CONTRATTI E 
MUTAMENTI DELLE QUOTE  
IN CAPITALE (IV-V) 5.000

C. CONTO FINANZIARIO
50 VII INDEBITAMENTO (500) 4.588.904

500 INDEBITAMENTO IN AMBITO 
NAZIONALE 4.588.904

55 VIII RIMBORSI DEI DEBITI (550) 2.295.497
550 RIMBORSI DEI DEBITI IN AMBITO 

NAZIONALE 2.295.497

IX INCREMENTO (RIDUZIONE)  
DEI FONDI DI CASSA  
(I+IV+VII-II-V-VIII)** –5.833.806

X INDEBITAMENTO NETTO (VII-VIII) 2.293.407
XI FINANZIAMENTO NETTO  

(VI+VII-VIII-IX) = III* 8.132.213
XI STATO DEI FONDI SUI CONTI  

IN DATA 31 DICEMBRE 
DELL’ANNO PASSATO 11.372.256

Articolo 3
Il bilancio è costituito dalla parte generale, dalla parte 

particolare e dal piano dei programmi di sviluppo.
La parte generale del bilancio è costituita dalle entrate e 

dalle spese, dal conto crediti e investimenti finanziari e dal con-
to finanziario, suddivisi in base alla classificazione economica 
fino al dettaglio del conto di spesa.

L’elaborazione più dettagliata della ripartizione dei fondi 
di bilancio, è oggetto di una parte separata, costituita dai piani 
finanziari dei fruitori diretti del bilancio. I detti piani finanziari 
sono strutturati come segue: settori di utilizzo del bilancio, prin-
cipali programmi e sotto-programmi prescritti dalla ripartizione 
programmatica delle spese dei bilanci di previsione comunali. 
Il sotto-programma è suddiviso in capitolati di spesa, i quali, a 
loro volta, sono segmentati in conti di spesa, stabiliti dal piano 
di conti.

Il piano dei programmi di sviluppo comprende gli investi-
menti e le attività in ambito agli aiuti di stato.

Il bilancio viene pubblicato sul sito internet del Comune 
città di Capodistria.

Articolo 4
Si ritengono entrate finalizzate ai sensi del presen-

te decreto le entrate dalla permuta del patrimonio materiale 
comunale, quelle ottenute dalla tassa sul rischio incendio, 
sull’inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo 
smaltimento dei rifiuti e fondi recepiti dalla riscossione delle 
garanzie.

Fanno parte delle entrate tutte le entrate delle comunità 
locali non rientranti tra i fondi trasferiti dal bilancio comunale ed 
inseriti nel piano finanziario della comunità locale, nel rispetto 
di quanto previsto dalla vigente normativa.

Rientrano tra i fondi finalizzati anche le entrate d’altri enti 
finanziari pubblici, come pure i contributi delle persone fisiche 
o giuridiche destinati al cofinanziamento degli investimenti o 
d’altri progetti, le donazioni provenienti dall’UE e da altre isti-
tuzioni internazionali.

I fondi raccolti tramite riscossione della quota afferente 
le opere d’urbanizzazione primaria sono destinati al finanzia-
mento di tali opere.

I fondi raccolti dalla riscossione delle tasse di inquinamen-
to delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei 
rifiuti (imposte ambientali) possono essere destinati:

– alla costruzione dell’infrastruttura finalizzata all’esercizio 
dei servizi pubblici obbligatori di protezione ambientale in 
conformità con i programmi operativi nazionali, adottati medi-
ante le normative di protezione ambientale relative alla depu-
razione e scarico delle acque reflue, al trattamento dei rifiuti 
urbani e allo smaltimento dei medesimi, nonché

– all’assicurazione degli standard di approvvigionamento, 
come pure dei provvedimenti tecnici, organizzativi e di altra 
natura, prescritti per l’attuazione dei servizi pubblici obbligatori 
di protezione ambientale.

Nel caso in cui in seguito all’approvazione del bilancio 
sopraggiunge il versamento di un’entrata finalizzata, che richi-
ede la corrispondente uscita, la quale, però, non è riportata nel 
bilancio o lo è solo in parte, le uscite del piano finanziario del 
singolo fruitore diretto e conseguentemente del bilancio subis-
cono la maggiorazione equivalente all’eccedente delle entrate 
rilevato inizialmente.

Nel caso in cui il bilancio di competenza preveda delle 
entrate inferiori a quelle effettivamente riscosse, l’impegno 
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di spesa non deve superare gli importi riscossi ovvero quelli 
disponibili.

I residui attivi del bilancio sono oggetto del cumulo 
nell’anno successivo e vengono spesi per le finalità ovvero 
progetti per i quali erano stati destinati.

Articolo 5
I fondi di bilancio possono essere impegnati esclusiva-

mente per le finalità definite nello stesso.
I fruitori del bilancio hanno l’obbligo di destinare i rispettivi 

fondi unicamente per le finalità definite nella parte separata del 
bilancio e del piano annuale dei programmi di sviluppo.

I singoli impegni di spesa in nome del comune non pos-
sono superare le effettive disponibilità del bilancio all’uopo 
stanziate.

Articolo 6
Il singolo impegno di spesa a carico del bilancio è am-

messo unicamente a condizione che siano adempiuti i requisiti 
previsti dalla legge e dal presente decreto. Nell’attingere ai 
fondi di bilancio, i fruitori sono tenuti a rispettare le disposizioni 
della legge sugli appalti pubblici.

Articolo 7
Dell’esecuzione del bilancio risponde il Sindaco. Egli può 

conferire rispettive deleghe anche ad altre persone.
Sul diritto di usufruire del piano finanziario delle comunità 

locali decide il Consiglio della Comunità locale o il presidente 
dello stesso consiglio, nel caso in cui egli venga delegato dal 
consiglio della comunità locale.

Articolo 8
La decisione riguardo la ridistribuzione nello stanziamento 

per la singola voce del bilancio figurante tra i conti del medesi-
mo sotto il capitolo di spesa del singolo fruitore del bilancio-de-
gli organi comunali e dell'amministrazione, spetta al Sindaco.

Il diritto di usufruire del piano finanziario delle comunità 
locali decide il consiglio della comunità locale o il presidente del 
consiglio se viene delegato dal consiglio della comunità locale.

Lo spostamento dei mezzi del bilancio ovvero delle singo-
le voci del bilancio è possibile solamente con la diminuzione di 
altre voci del piano finanziario del fruitore diretto del bilancio o 
del progetto nel piano dei programmi di sviluppo.

A prescindere della disposizione di cui al comma prece-
dente, non sono ammesse redistribuzioni che interessano gli 
stanziamenti per investimenti a favore di quelli destinati alle 
spese correnti.

Nel corso dell’esecuzione del bilancio di previsione del 
Comune città di Capodistria è ammessa l’apertura di un nuovo 
capitolo ovvero l’integrazione dello stanziamento ove durante 
la compilazione del bilancio non era possibile prevedere il 
destinatario dei fondi di bilancio ossia il modo d’esecuzione 
del singolo compito. Il nuovo capitolo si apre nell’ambito dello 
stanziamento già previsto ed entro i limiti dei fondi destinati al 
singolo fruitore diretto del bilancio.

Nel caso in cui nell’attuazione del bilancio si accerti che 
le singole voci, contenute nella parte separata del bilancio ed 
inserite a livello di conto, comprendano oltre ai conti di tale 
sotto capitolo anche altri conti, si procede, ai fini di stanzia-
mento dei fondi per finalità funzionali e voci, alla presentazione 
dei capitoli A, B e C in conformità del regolamento sul piano 
contabile unitario per il bilancio, i fruitori di bilancio ed altre 
persone di diritto pubblico; nello stesso tempo si garantisce la 
classificazione delle voci di bilancio in armonia con il bilancio 
di previsione e la rispettiva struttura, approvati nella parte spe-
cifica del medesimo.

A prescindere dalle limitazioni della redistribuzione dei 
mezzi definite al quarto comma del presente articolo, il sinda-
co può, eccezionalmente, ridistribuire i fondi per il pagamento 
degli obblighi delle sentenze esecutive.

La redistribuzione dei fondi della previsione di bilancio 
sono trattati come bilancio valido in vigore.

Articolo 9
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5 del 

presente decreto, è ammessa a carico del bilancio l’assunzione 
degli obblighi scaturenti da contratti, rimborsabili negli anni a 
venire, riguardo al singolo impegno od investimento, sempre 
che tale finalità sia stata prevista nel bilancio dell’anno in corso.

Nell'anno in corso, per un progetto incluso nel piano dei 
programmi di sviluppo, può venir pubblicato l’appalto pubblico 
per il valore totale dello stesso progetto, solamente nel caso 
in cui per lo stesso siano previsti i diritti di spesa nel bilancio 
di previsione approvato. In questo caso, gli impegni di spesa 
complessivi assunti non devono eccedere di 20% del totale 
ammontare del valore dello stesso progetto, come definito nel 
piano dei programmi di sviluppo.

Gli impegni di spesa complessivi assunti, che dovranno 
essere assolti nell'anno 2020 a titolo di spesa d’investimento, 
non devono eccedere il 50% dei diritti di spesa nel bilancio di 
previsione approvato dal fruitore diretto del bilancio nel 2019.

Gli impegni di spesa complessivi assunti, che dovran-
no essere assolti negli anni successivi a titolo di spesa 
d’investimento, non devono eccedere il 25% degli impegni di 
spesa nel bilancio di previsione approvato del fruitore diretto 
del bilancio nel 2019.

In caso di progetti la cui attuazione superi l’impegno 
consentito nel bilancio in corso, tenendo conto del limite posto 
all’anticipazione d’impegno nel bilancio degli anni successivi 
di cui al comma secondo del presente articolo, è ammessa 
la pubblicazione del bando pubblico entro i limiti del succitato 
programma d’investimento, approvato dal Consiglio comunale. 
Il fruitore di bilancio può pertanto impegnare il bilancio preven-
tivo degli anni successivi, relativamente al singolo progetto 
d’investimento, fino alla concorrenza dei fondi previsti per i 
programmi di sviluppo pianificati, sempre a condizione che il 
detto investimento sia stato inserito nel bilancio di previsione 
per l’anno in corso.

Gli impegni di spesa complessivi che richiederanno la 
liquidazione negli anni successivi e si riferiscono all’acquisto 
di beni e servizi ovvero a trasferimenti correnti, non devono 
eccedere il 15% dello stanziamento previsto dalla singola voce 
riguardante il piano finanziario approvato del singolo fruitore 
diretto in ambito della determinata finalità.

Indipendentemente dalle disposizioni di cui al comma 
precedente del presente articolo, il fruitore diretto del bilancio 
può stipulare contratti pluriennali per:

– l’affitto degli immobili e delle attrezzature, l’erogazione 
dell’energia elettrica, fornitura del servizio telefonico, 
l’approvvigionamento d’acqua potabile, lo smaltimento delle 
acque reflue e dei rifiuti, dei servizi informatici, e di altri servizi 
necessari all’attività operativa dei fruitori di bilancio;

– le uscite di partecipazione del comune nella realizzazi-
one di progetti comuni che vengono cofinanziati da altre fonti;

– il trasporto di bambini con obbligo scolastico;
– borse di studio;
– per la realizzazione di progetti finanziati da fondi EU, 

ossia fino al massimale dei fondi finanziati.
Gli impegni di cui ai commi precedenti, che saranno liqui-

dati negli anni a venire, hanno carattere prioritario nei confronti 
dell’esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 10
Nel caso in cui durante l’anno le attribuzioni o le com-

petenze del singolo fruitore del bilancio subiscono notevoli 
cambiamenti, si procede all’adeguamento degli stanziamenti 
inizialmente previsti, operando la necessaria redistribuzione in 
ambito del bilancio approvato, nonché alla rispettiva registrazi-
one in armonia con la vigente normativa.

I fruitori diretti del bilancio possono accordarsi recipro-
camente in merito all’attuazione di compiti tecnici ed ammini-
strativi in ambito all’amministrazione comunale oppure con un 
altro friutore diretto del bilancio, nel caso in cui tale soluzione 
contribuisca alla maggiore razionalizzazione dell’uso dei fondi 
di bilancio.
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Articolo 11
I singoli fruitori del bilancio attingono ai fondi in base ad 

un contratto ed in conformità della normativa disciplinante il 
singolo settore, come pure in armonia con i programmi di lavoro 
dei vari erogatori di servizi pubblici.

Sono altri fruitori dei fondi di bilancio le persone fisiche o 
giuridiche che attingono a tali fondi in base al contratto, deli-
bera o decisione. L’impegno dei fondi a carico del bilancio ed 
il cofinanziamento dei vari fruitori riguardo al singolo compito 
non espressamente regolato da apposita normativa, avviene 
in seguito al bando pubblico ovvero secondo i criteri stabiliti 
dal sindaco.

Il sindaco determina il valore dei programmi dei prestatori 
di pubblici servizi che non sono fruitori indiretti del bilancio, 
entro 30 giorni dall’approvazione del medesimo, assegnando 
tali programmi tramite apposito contratto.

Articolo 12
La realizzazione degli investimenti, definiti nel piano finan-

ziario del fruitore diretto, viene adeguata alle entrate disponibili 
e nel rispetto dei rispettivi stanziamenti.

La decisione in materia delle spese d’investimento, de-
finite nel piano finanziario del fruitore diretto – organi e am-
ministrazione comunali, spetta al Sindaco, in ambito al piano 
annuale dei programmi di sviluppo. A tale riguardo, il Sindaco 
ha altresì la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni an-
che al piano annuale dei programmi di sviluppo e ciò riguardo 
ai progetti già inseriti nel medesimo. Il Sindaco può inserire un 
nuovo progetto nel programma annuale di sviluppo purché la 
rispettiva documentazione d’investimento sia approvata dal 
consiglio comunale, oppure nei casi in cui si tratti di onorare 
gli impegni contrattuali assunti negli anni passati che non sono 
stati previsti nel bilancio per l’anno corrente.

La decisione in materia di spese d’investimento, definite 
nel piano finanziario del diretto fruitore – comunità locale, 
spetta al consiglio della medesima ovvero al suo presidente se 
investito di tali poteri dal consiglio stesso.

Le modifiche al piano dei programmi di sviluppo vengono 
considerati quali piano dei programmi di sviluppo in corso di 
validità. Sono consentite le difformità tra il bilancio in corso di 
validità e il piano dei programmi di sviluppo valido solamente 
nelle parti finanziate da introiti finalizzati.

Articolo 13
I fondi ricavati dalla vendita, dall'affitto o dalla permuta del 

patrimonio comunale immobile, come pure gli indennizzi a titolo 
di garanzia del medesimo, sono spesi dai fruitori del bilancio 
esclusivamente per la manutenzione ovvero l’acquisizione di 
beni immobili del comune.

Articolo 14
In conformità alle disposizioni dell’articolo 77 della Legge 

sulle finanze pubbliche, per il 2019 il Sindaco può cancellare 
il debito del singolo debitore fino all’importo pari a Euro 1.000. 
Tuttavia, l'ammontare dei debiti cancellati non deve superare 
l’importo massimo totale di 30.000 Euro annuali.

In base al quarto paragrafo dell'articolo 77 della Legge 
sulle finanze pubbliche, non sono considerati debiti nei con-
fronti del comune quelli derivanti dalle imposte obbligatorie.

Articolo 15
È competenza del Sindaco di decidere in merito alle 

seguenti questioni:
– in caso di irregolarità nelle entrate, in merito 

all’assunzione di prestiti a breve termine, non eccedenti, tutta-
via, il 5% dell’intero ammontare del bilancio approvato e

– la sospensione temporanea dell’esecuzione del bilan-
cio, in armonia con i termini di legge.

Articolo 16
L’accantonamento dei fondi di riserva obbligatori dalle 

entrate correnti di bilancio avviene a cadenza semestrale, fino 

alla concorrenza stabilita nel medesimo, e va a costituire il 
fondo di riserva del bilancio in ambito al rispettivo conto tesoro.

Della spesa dei fondi accantonati e costituenti la riserva 
di bilancio, che non superi nei singoli casi il tetto massimo di 
Euro 50.000, decide il Sindaco, dietro proposta dell’organo 
amministrativo comunale competente per le finanze. Il Sindaco 
informa per iscritto il consiglio comunale dell’uso dei fondi di cui 
sopra. Negli altri casi di prelievi dal fondo di riserva, eccedenti 
l’ammontare di sopra riportato, decide il consiglio comunale 
tramite particolare decreto.

Articolo 17
I fruitori indiretti del bilancio comunale hanno l’obbligo di 

sottoporre agli organi competenti dell’amministrazione comunale 
il proprio programma di lavoro ed il piano finanziario per l’anno 
2019, oltre alle relazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi 
e sulle spese ripartite per finalità, realizzate nell’anno precedente 
in ottemperanza della classificazione economica dei flussi finan-
ziari pubblici. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul 
bilancio di previsione, i fruitori indiretti del bilancio provvedono ad 
adeguare i propri piani finanziari al bilancio approvato.

I fruitori del bilancio indiretti hanno l’obbligo di fornire altri 
dati necessari all’analisi della rispettiva gestione, richiesti dal 
Sindaco, dal comitato di controllo e dall’organo amministrativo 
comunale preposto alle finanze.

Articolo 18
Nel 2019 si prevede un indebitamento del comune 

dell’ordine di 520.000 Euro dal bilancio statale in ottemperan-
za all’articolo 10 della Legge sulle modifiche alla Legge sul 
finanziamento dei comuni (ZFO-1C, Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 17/2017). I rispettivi fondi saranno destinati al finanziamento 
degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune 
città di Capodistria per l’anno 2019.

Nel 2019 si prevede un indebitamento del comune 
dell'ordine di 4.000.000 EUR presso le banche commerciali. 
I rispettivi fondi saranno destinati al finanziamento degli inve-
stimenti previsti nel bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l’anno 2019.

L'ammontare totale del nuovo indebitamento del comune 
nel 2019 è di 4.588.904 EUR.

Articolo 19
In conformità all’articolo 10 della Legge sul finanziamento 

dei comuni, l’indebitamento massimo consentito per il Fondo 
alloggi pubblico del Comune città di Capodistria nell’anno 2019 
è pari a 2.000.000,00 EUR.

Articolo 20
Le transazioni giuridiche sottoscritte dalla singola 

comunità locale e che impegnano una spesa complessiva 
superiore a Euro 42.000, possono essere stipulate solamente 
con il benestare del sindaco, pena la loro nullità. Il Consenso 
del sindaco non si richiede per le transazioni giuridiche, alle 
quali il comune aderisce come co-finanziatore.

Articolo 21
Della legalità e della giusta imputazione dei fondi di bi-

lancio assegnati al singolo fruitore ovvero beneficiario di tali 
fondi, risponde il dirigente dell’organo, ente, fondo pubblico 
od associazione, oppure l’organo amministrativo del fruitore.

Articolo 22
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 410-26/2019
Capodistria, 21 febbraio 2019

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan m.p.
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VLADA
418. Uredba o podrobnejši določitvi vrst tovora, 

ki se uvrščajo v posamezno kategorijo tovora 
za odmero takse na pretovor

Na podlagi drugega odstavka 41. člena Zakona o izgra-
dnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 
proge Divača−Koper (Uradni list RS, št. 51/18) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o podrobnejši določitvi vrst tovora,  

ki se uvrščajo v posamezno kategorijo tovora  
za odmero takse na pretovor

1. člen
(vsebina)

Ta uredba podrobneje določa vrste tovora, ki spadajo 
v posamezne kategorije tovora, ki se pretovarja v koprskem 
tovornem pristanišču (v nadaljnjem besedilu: pristanišče) in ki 
je podlaga za obračun takse na pretovor.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »avtomobil« je vsako vozilo, ki se pretovarja v pri-

stanišču kot tovor, ali prazna oziroma s tovorom natovorjena 
mobilna tovorna enota iz 3. točke tega odstavka s skupno maso 
mobilne tovorne enote in tovora do 20 ton; ta izraz ne vključuje 
vozil, ki so uporabljena za prevoz potnikov do oziroma od ladje 
in so vkrcana oziroma izkrcana skupaj s temi potniki;

2. »kontejner« ali »zabojnik« je del opreme za prevoz 
tovora, ki je:

– trajnega značaja in ustrezno dovolj trden, da je primeren 
za večkratno uporabo,

– oblikovan tako, da omogoča multimodalni prevoz tovora 
z enostavnim prekladanjem z enega na drugi način prevoza, 
brez vmesnega pretovarjanja vsebovanega tovora,

– opremljen s pripravami, ki omogočajo hitro in preprosto 
pretovarjanje z enega načina prevoza na drugega,

– oblikovan tako, da se preprosto polni in prazni in
– dolg 20 čevljev oziroma 1 TEU (twenty-foot equivalent 

unit) ali njegov večkratnik;
3. »mobilna tovorna enota« je naprava s kolesi za cestni 

ali železniški prevoz tovora, kot je tovornjak s polprikolico ali 
prikolico, železniški vagon, priklopnik ali polpriklopnik, ki je 
lahko prazna ali natovorjena s tovorom in se lahko pripelje ali 
privleče ali kako drugače naloži na plovilo;

4. »tovor« je vsako blago, ki se pretovarja; tovor vključuje 
tudi vsako vrsto pakirnega oziroma zaščitnega ovoja in emba-
laže blaga, palete, posode, zaboje ali drugo opremo za prevoz 
blaga; ta izraz ne zajema prtljage potnikov in osebnih predme-
tov članov ladijske posadke in tudi ne goriva ter drugih stvari, ki 
so potrebne za obratovanje ladje oziroma plovila ali za potrebe 
potnikov in članov ladijske posadke, ter ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške 
zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;

5. »pretovor« je izkrcanje tovora z določenega plovila na 
kopno ali vkrcanje tovora s kopnega na določeno plovilo; ta 
izraz vključuje tudi »transhipment« kot enotno storitev izkrcanja 
in ponovnega vkrcanja v obliki premika oziroma prekladanja 
tovora z enega plovila na drugo, če pri tem tovor ne pride na 
kopno oziroma se tovor z vmesnim operativnim skladiščenjem 
na kopnem preloži na drugo plovilo.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako 
kot izrazi, uporabljeni v zakonu, ki ureja izgradnjo drugega tira 
Divača−Koper, in v zakonu, ki ureja plovila.

3. člen
(kategorije tovora)

Kategorije tovora so naslednje:
1. generalni tovor;
2. sipki in razsuti tovor;
3. tekoči tovor;
4. kontejnerji;
5. avtomobili.

4. člen
(generalni tovor)

Generalni tovor zajema vsak tovor, ki se obračunava v to-
nah in ni vključen v katero od ostalih kategorij tovora, zlasti pa:

1. metalurške izdelke (kovinski bloki, ingoti, zvitki in vezi 
pločevine, cevi, betonsko železo v palicah ali kolutih, profilne 
palice, tirnice, zagatnice, gredice in podobno);

2. les (hlodovina) in lesne izdelke (žagani les, drogovi, 
tramovi in podobno);

3. marmor, granit in drug kamen v blokih, ploščah, obojih 
ali na paletah;

4. industrijske izdelke (stroji in strojni deli, drugi izdelki);
5. vozila s tovorom skupne mase nad 20 ton, ki se preto-

varjajo z dvigali, razen avtomobilov in mobilnih tovornih enot iz 
2. člena te uredbe;

6. lahek tovor v kartonih in balah (tekstil, obutev, predivo, 
keramika, steklo in podobno);

7. hitro pokvarljivo blago: sveže sadje, zelenjavo in druge 
rastline ter izdelke rastlinskega izvora, meso, mesne izdelke in 
izdelke živalskega izvora ter druga zmrznjena živila;

8. žive živali;
9. sipki ali razsuti tovor, če se pretovarja v vrečah, zabojih 

in drugi embalaži, razen v razsutem stanju;
10. tekoči tovor, če se pretovarja v cisternah, sodih ali 

drugih primernih posodah;
11. plinasti tovor, ki se pretovarja v jeklenkah ali drugih 

primernih posodah;
12. tovor, ki se pretovarja na mobilnih tovornih enotah iz 3. 

točke prvega odstavka 2. člena te uredbe s skupno maso mo-
bilne tovorne enote in tovora nad 20 ton, brez pristaniških mo-
bilnih tovornih enot, ne glede na to, ali je v kontejnerjih ali ne;

13. vsak drug tovor, ki se pretovarja v kakršni koli em-
balaži ali opremi za prevoz, razen v kontejnerjih iz 7. člena te 
uredbe.

5. člen
(sipki in razsuti tovor)

Sipki in razsuti tovor zajema vse vrste tovora, ki se preto-
varja v razsutem stanju, zlasti pa:

1. žita in oljna semena v zrnju;
2. krmila;
3. energente (premog, koks), rude (železova, boksit) in 

minerale, kot so pesek, surovi magnezit, sol, fosfati, umetna 
gnojila, žveplo in podobno;

4. staro železo in bitumen v kosih, grodelj, žlindra;
5. drug tovor v zrnju, granulatu, kosih ali podobni obliki, ki 

omogoča vkrcavanje in izkrcavanje v razsutem stanju.

6. člen
(tekoči tovor)

Tekoči tovor zajema vse vrste tovora, ki se pretovarja 
v tekočem stanju s prečrpavanjem ali drugim pretakanjem, 
zlasti pa:

1. rastlinska olja;
2. nafto in naftne derivate ter bio goriva;
3. alkohole in vse kemikalije ter druge tekočine, ki se 

vkrcavajo ali izkrcavajo neposredno brez posod v tekočem 
stanju s prečrpavanjem ali pretakanjem iz plovil v skladiščne 
rezervoarje in obratno.
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7. člen
(kontejnerji)

Kontejnerji zajemajo vse vrste tovora, ki se pretovarja v 
kontejnerjih, vključno s praznimi kontejnerji, ne glede na to, za 
kakšen tovor gre in ali je znotraj kontejnerjev še v drugi em-
balaži, opremi za prevoz ali posodah, razen kontejnerjev, ki se 
pretovarjajo na mobilnih tovornih enotah iz 12. točke 4. člena 
te uredbe.

8. člen
(avtomobili)

Avtomobili se pretovarjajo tako, da se na plovilo pripeljejo 
ali privlečejo. Taksa na pretovor se obračunava na kos posa-
meznega avtomobila.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. marca 2019.

Št. 00710-6/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2018-2430-0056

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.

predsednik

419. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike 
za leto 2019

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

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

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

2. Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 
2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in 
koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 
92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8), 
razveljavljene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamen-

ta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali 
in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju 
zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 
31. 3. 2016, str. 1);

3. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evrop-
skem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1719 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonom-
sko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj »naložbe za 
rast in delovna mesta« (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

4. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL 
L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novem-
bra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi 
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1305/2013/EU);

5. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sve-
ta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič popravljene s Popravkom 
(UL L št. 23 z dne 25. 1. 2019, str. 92), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1306/2013/EU);

6. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna 
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kme-
tijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 
in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Ko-
misije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi 
Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);

7. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb 
(EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) 
št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna 
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne 
kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o 
določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko veri-
go, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin 
in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 
29. 12. 2017, str. 15);

8. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna 
plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske 
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politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L 
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Dele-
girano uredbo Komisije (EU) 2018/1784 z dne 9. julija 2018 o 
spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede neka-
terih določb o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z 
Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 293 z dne 20. 11. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 639/2014/EU);

9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna 
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost 
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/723 z dne 16. fe-
bruarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega 
in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil 
in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, 
podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 
št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 640/2014/EU);

10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane 
uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 
z dne 22. 1. 2019, str. 5);

11. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z 
dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 
18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene ured-
be (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44);

12. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim admini-
strativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja 
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 
69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe 
(EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov 
za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 14), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

13. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in 
ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, 
varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, 
str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane 
uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih 
rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o 
odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 907/2014/EU);

14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 
z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pla-

čilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, 
potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in pre-
glednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/56 z 
dne 12. januarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 908/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agenci-
jami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem 
obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL 
L št. 10 z dne 13. 1. 2018, str. 9);

15. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. no-
vembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi 
izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in 
mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11).

(2) IAKS se v skladu s 67. in četrtim odstavkom 72. člena 
Uredbe 1306/2013/EU uporablja za naslednje ukrepe kmetijske 
politike:

1. sheme neposrednih plačil iz Uredbe o shemah nepo-
srednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 
36/16, 84/16, 23/17, 5/18 in 10/19; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba o shemah neposrednih plačil);

2. ukrepe iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-pod-
nebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z na-
ravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17,5/18, 65/18, 
81/18 in 10/19; v nadaljnjem besedilu: predpis, ki ureja ukrepe 
KOPOP, EK in OMD);

3. ukrep dobrobit živali iz predpisa, ki ureja dobrobit živali 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: predpis, ki ureja 
ukrep dobrobit živali).

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

1. ukrep naložbe v osnovna sredstva in podukrep podpora 
za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz predpisa, ki ureja izvajanje 
ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za 
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;

2. podukrep pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 
iz predpisa, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;

3. podukrep pomoč za zagon dejavnosti, namenjene ra-
zvoju majhnih kmetij iz predpisa, ki ureja izvajanje podukrepa 
pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020;

4. ukrep Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in ži-
vila iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa Sheme kakovosti za 
kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;

5. ukrep Sodelovanje iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa 
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2014–2020, kadar se nanaša na kmetijska 
gospodarstva;

6. podukrep Ustanavljanje skupin in organizacij proi-
zvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz predpisa, 
ki ureja izvajanje podukrepa Ustanavljanje skupin in organi-
zacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, ki se nanaša na člane skupin in člane organizacij 
proizvajalcev;

7. spremljanje izpolnjevanja obveznosti iz predpisa, ki 
ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja za ob-
dobje 2007–2013 za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva 
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in ukrep mladi prevzemniki kmetij za obveznosti, ki še vedno 
potekajo;

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

9. podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin iz 
predpisa, ki ureja izvajanje podpornega programa v vinskem 
sektorju, v skladu z 61. členom Uredbe 1306/2013/EU;

10. vračila neupravičenih plačil zneskov pomoči Evropske 
unije za ukrep šolska shema iz predpisa, ki ureja izvajanje 
šolske sheme;

11. ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
iz predpisa, ki ureja ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetij-
skih zemljiščih;

12. državne pomoči s področja kmetijstva;
13. preverjanje izpolnjevanja pogojev za dopolnilne dejav-

nosti iz predpisa, ki ureja dopolnilne dejavnosti.
(4) V predpisih iz prejšnjega odstavka se določi vrsto in 

način uporabe posameznih elementov IAKS-a iz 68. člena 
Uredbe 1306/2013/EU.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. poljina je strnjena površina posamezne kmetijske ra-

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

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

3. trajno travinje je trajno travinje iz 11. točke 2. člena 
Uredbe o shemah neposrednih plačil;

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

5. potencialno upravičena žival za ukrep podpora za mle-
ko v gorskih območjih je žensko govedo, ki je telilo vsaj enkrat 
do vključno 25. februarja 2019 in je prisotno na zadevnem 
kmetijskem gospodarstvu 25. februarja 2019 ter je v skladu s 
predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda, vpisano 
v centralni register goveda (v nadaljnjem besedilu: CRG) kot 
rjava, lisasta, črno-bela, red holstein, montbeliard, džersi, ayr-
shire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska 
pasma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami in je 
1. januarja 2019 mlajša od 15 let;

6. potencialno upravičena žival za ukrep podpora za rejo 
govedi je bik ali vol, ki doseže starost več kot devet mesecev v 
obdobju od 1. novembra 2018 do vključno 31. oktobra 2019 in 
je na dan 1. januarja 2019 mlajši od treh let. Žival, za katero se 
pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev, 
določenih v Uredbi o shemah neposrednih plačil, in se za neiz-
polnjevanje teh pogojev uporabi zmanjšanje plačil, nedodelitev 
podpore ali dodatna kazen iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU, 
se od te ugotovitve naprej ne šteje za potencialno upravičeno 
žival;

7. glavni posevek je večletna kmetijska rastlina ali kme-
tijska rastlina, ki se poseje jeseni 2018 ali poseje ali posadi 
spomladi 2019 in je na kmetijski površini od 7. maja do 31. julija 
2019 (v nadaljnjem besedilu: diverzifikacijsko obdobje) oziroma 
do tehnološke zrelosti. Na kmetijski površini, s katero upravi-
čenec uveljavlja podporo za zelenjadnice, se lahko kot glavni 
posevek prijavi zelenjadnica, ki izpolnjuje pogoje za proizvodno 
vezano plačilo iz Uredbe o shemah neposrednih plačil, čeprav 
je na kmetijski površini delno ali v celoti izven diverzifikacij-
skega obdobja. Zelenjadnica iz prejšnjega stavka se ne šteje 
za kmetijsko rastlino za namen izpolnjevanja diverzifikacije 
kmetijskih rastlin iz Uredbe o shemah neposrednih plačil oziro-
ma za izpolnjevanje obveznosti za ukrep KOPOP POZ_KOL: 
Petletni kolobar in se ne upošteva za plačilo za ukrep ekološko 
kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: ukrep EK);

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

9. gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v pred-
pisih, ki določajo identifikacijo in registracijo rejnih živali. Na 
kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več gospodarstev;

10. G-MID je identifikacijska številka gospodarstva iz prej-
šnje točke. Če je na kmetijskem gospodarstvu več gospodar-
stev, ima vsako izmed njih svojo G-MID;

11. planina je gospodarstvo v skladu z 9. točko tega člena, 
ki vključuje eno ali več planin, kot jih določa Zakon o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in ima-
jo v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: 
RKG) GERK-e z identifikacijsko oznako planine ter so del 
istega kmetijskega gospodarstva;

12. skupni pašnik je gospodarstvo v skladu z 9. točko tega 
člena, ki vključuje enega ali več skupnih pašnikov, kot jih dolo-
ča ZKme-1 in imajo v RKG GERK-e z identifikacijsko oznako 
skupnega pašnika in so del istega kmetijskega gospodarstva.

3. člen
(pristojni organi in odbor za spremljanje)

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

(2) Certifikacijski organ iz prvega odstavka 9. člena Ured-
be 1306/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor pro-
računa, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.

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

(4) Odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe 1303/2013/EU 
je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije.

4. člen
(obveznosti upravičenca)

(1) Upravičenci morajo imeti v RKG prijavljene vse kme-
tijske površine, ki jih uporabljajo.

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

(3) Upravičenec mora pri izpolnjevanju zbirne vloge upo-
rabljati identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (v 
nadaljnjem besedilu: KMG-MID) in v primeru planin, skupnih 
pašnikov in gospodarstev, na katerih uveljavlja zahtevek za 
operacijo dobrobit živali – prašiči, tudi identifikacijsko številko 
gospodarstva (G-MID).

(4) Agencija nakazuje sredstva za ukrepe kmetijske poli-
tike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe upravi-
čencu na en transakcijski račun, ki ga upravičenec po spletnem 
programu E-kmetija sporoči agenciji v skladu s 35. členom 
ZKme-1. Navodila za sporočanje agencija objavi na svoji sple-
tni strani.

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

(6) V skladu s točko (a) prvega odstavka 112. člena 
Uredbe 1306/2013/EU se, kadar je znesek plačila iz četrtega 
odstavka 44. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, ki ga 
prejme posamezni upravičenec v določenem proračunskem 
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letu, enak ali manjši od 1.050 eurov, namesto imena upravičen-
ca objavi koda, ki je petmestna neponovljiva številka.

5. člen
(identifikacijski sistem za kmetijske parcele)

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

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

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

(4) Površina GERK-a ali del površine GERK-a z vrsto 
rabe 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni ali 1131 – zača-
sno travinje, na kateri so na zbirni vlogi iz 8. člena te uredbe 
že šesto zaporedno leto kot glavni posevek prijavljene trave ali 
druge zelene krmne rastline, se, razen v primeru prekinitve šte-
tja zaporednih let prijav trav ali drugih zelenih krmnih rastlin, do-
ločenem v Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni 
list RS, št. 83/16, 23/17, 69/17 in 72/18; v nadaljnjem besedilu: 
predpis, ki ureja RKG), pri obravnavi vlog in zahtevkov upošte-
va kot površina z vrsto rabe 1300 – trajni travnik. Upravičenec 
je o teh spremembah obveščen na »Geoprostorskem obrazcu« 
iz 3. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe (v nadaljnjem 
besedilu: »Geoprostorski obrazec«).

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

6. člen
(splošna načela v zvezi s kmetijskimi površinami  

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

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

(2) Za določitev upravičenih površin za GERK z vrsto rabe 
1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi se 
uporablja sorazmerni sistem iz 10. člena Uredbe 640/2014/EU 
in 24. člena predpisa, ki ureja RKG.

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

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

(5) Agencija na podlagi upravnih pregledov za GERK ali 
del GERK-a iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ki leži zno-
traj območja okoljsko občutljivega trajnega travinja, in za povr-
šine trajnega travinja iz tretje alineje tretjega odstavka 21. člena 
Uredbe o shemah neposrednih plačil pred začetkom obdelave 
tal za rastno sezono 2019/2020 na svoji spletni strani (http://
www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/) objavi, da 
je GERK ali del GERK-a okoljsko občutljivo trajno travinje (v 
nadaljnjem besedilu: okoljsko občutljivo trajno travinje). Dostop 
do podatkov je mogoč z navedbo KMG-MID.

(6) Razlika površine ugotovljenega poligona okoljsko 
občutljivega trajnega travinja za leto 2019 glede na poligon 
okoljsko občutljivega trajnega travinja za leto 2018 je lahko do 
vključno 0,1 hektarja.

(7) Pri določitvi upravičene površine za aktiviranje in izpla-
čilo plačilnih pravic iz 11. člena Uredbe o shemah neposrednih 
plačil se za upravne preveritve površin, prijavljenih v zbirni vlogi 
v skladu z 11. členom te uredbe, in upravne preveritve površin, 
ki jih ima ta upravičenec vpisane v RKG na dan 31. maj 2019, 
upošteva pozicijska toleranca v vrednosti enega metra. Če 
je pozicijsko ujemanje zunaj vrednosti enega metra, velja kot 
upravičena površina dejansko ugotovljena površina.

7. člen
(letni vnos dušika iz živinskih gnojil)

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

(2) Pri izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil iz 
prejšnjega odstavka se za goveda upošteva povprečno število 
živali posameznih kategorij. Podatke o številu goveda agencija 
prevzame iz CRG po stanju na dan 1. februar 2019 in na štiri 
naključno izbrane datume, ki jih določi in objavi na svoji spletni 
strani, vendar ne prej kot dva tedna po njihovi določitvi. Podat-
ke o številu posameznih kategorij kopitarjev agencija prevzame 
iz centralnega registra kopitarjev (v nadaljnjem besedilu: CRK) 
na dan 1. februar 2019. Za druge rejne živali agencija pre-
vzame podatke o številu posameznih vrst in kategorij na dan 
1. februar 2019 iz evidence rejnih živali, določene v predpisu, 
ki določa evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih 
živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca rejnih živali). Za praši-
če pitance in perutnino, ki se redijo v turnusih, se pri izračunu 
letnega vnosa dušika upoštevajo podatki o povprečnem številu 
živali v turnusu in skupno število dni vseh turnusov iz evidence 
rejnih živali.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za plani-
no oziroma skupni pašnik pri izračunu letnega vnosa dušika iz 
živinskih gnojil upoštevajo podatki o številu živali posameznih 
vrst in kategorij ter številu dni, ko so živali na paši, za goveda iz 
CRG, za drobnico in kopitarje pa iz »Zapisnika o prigonu živali 
na pašo na planino ali skupni pašnik«, pri čemer se življenjska 
številka kopitarjev preverja glede na podatke iz CRK. Tako 
določena količina dušika se odšteje pri izračunu dušika na 
kmetijskih gospodarstvih, ki svoje živali za del leta premestijo 
na pašo na planino ali skupni pašnik.

(4) Ne glede na določbe drugega in prejšnjega odstavka 
tega člena se za kmetijsko gospodarstvo in posamezno planino 
oziroma skupni pašnik, za katero je izveden pregled rejnih živali 
na kraju samem, pri računanju povprečnega števila živali upo-
števajo tudi ugotovitve kontrolorja o številu živali, ki jih ugotovi 
pri pregledu na kraju samem.

(5) Za ukrepe iz 1. člena te uredbe v zvezi z vlogo za iden-
tifikacijo kopitarja iz Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) 
o določitvi pravil v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih 
kopitarjev (Uradni list RS, št. 103/15) (v nadaljnjem besedilu: 
vloga), ki jo vloži upravičenec iz prvega odstavka 10. člena 
te uredbe, organ izdaje iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 
2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z 
direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z me-
todami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih 
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listih za enoprste kopitarje) (UL L št. 59 z dne 3. 3. 2015, str. 1; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2015/262), dodeli kopitarju 
edinstveno življenjsko številko iz točke (o) 2. člena Uredbe (EU) 
2015/262 najpozneje v sedmih dneh od vložitve vloge.

II. VLOGE, ZAHTEVKI IN PRILOGE

8. člen
(zbirna vloga)

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

iz Uredbe o shemah neposrednih plačil,
3. zahtevke za plačilo za ukrepe iz predpisa, ki ureja 

ukrepe KOPOP, EK in OMD,
4. zahtevke za plačilo za ukrep dobrobit živali iz predpisa, 

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

Uredbe 809/2014/EU upravičenec ali njegov pooblaščenec 
zbirno vlogo iz prejšnjega odstavka in spremembe zbirne vloge 
iz 13. člena te uredbe ali umik zbirne vloge ali posameznih vlog, 
zahtevkov ali prilog, dokazil in izjav iz 14. člena te uredbe izpol-
ni elektronsko in jo pošlje agenciji v elektronski obliki, podpisa-
no s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge in dokazila 
ali obrazce upravičenec predloži kot skenogram ali jih pošlje 
po ponudniku poštnih storitev, če je v tej uredbi tako določeno.

(3) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev 
zbirne vloge iz prvega odstavka tega člena agencija vzpostavi 
vstopno spletno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, na 
katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektron-
sko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop 
do vseh podatkov, ki so potrebni za izpolnitev vlog, izvede ele-
ktronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, 
in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki mu potem izda 
potrdilo o uspešni vložitvi. Če zbirno vlogo vlaga pooblaščenec 
za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo 
vloge registrirati pri agenciji, in sicer najpozneje do 30. aprila 
2019. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu zbirne 
vloge izpolni tudi izjavo v skladu s 30.a členom ZKme-1.

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

(5) Za ukrepe kmetijske politike se za leto 2019 upošte-
vajo naslednji podatki, ki jih agencija na stanje en dan pred 
elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge prenese iz RKG v 
svoj informacijski sistem v skladu s poenostavitvami postopkov 
iz drugega odstavka 11. člena Uredbe 809/2014/EU:

1. o blokih in GERK-ih,
2. o avtohtonih in tradicionalnih sortah sadnih rastlin, 

vinske trte, hmelja in oljk,
3. o sadnih vrstah in številu sadnih dreves ali grmov na 

hektar,
4. o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z ome-

jenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem bese-
dilu: OMD),

5. o razvrstitvi kmetijskega gospodarstva v gorska ob-
močja,

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

iz 13. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo 
podatki iz centralnega registra prašičev (v nadaljnjem besedilu: 
CRPš) v skladu s predpisom, ki ureja ukrep dobrobit živali. 
Stalež prašičev, sporočen v CRPš po roku, določenem v pred-
pisu, ki ureja ukrep dobrobit živali, se ne upošteva pri izračunu 
povprečnega števila prašičev za izračun plačila za operacijo 
dobrobit živali – prašiči.

(7) Za Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo iz 
14. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo 
podatki iz CRG na stanje en dan pred vnosom tega zahtevka. 
Na zahtevek se iz CRG lahko prenese žival, ki je na dan vnosa 
zahtevka na zadevnem kmetijskem gospodarstvu, kar pomeni, 
da zanjo ni sporočen odhod s tega kmetijskega gospodarstva 
niti prihod na drugo kmetijsko gospodarstvo.

(8) Za Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica iz 
15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo po-
datki o staležu rejnih živali na dan 1. februar 2019 iz centralne-
ga registra drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD) in v primeru 
prihoda živali na kmetijsko gospodarstvo od vključno 2. febru-
arja 2019 do datuma vnosa zahtevka tudi podatek o številki 
spremnega lista in številu živali, navedenih na spremnem listu, 
s katerim je prihod živali na zadevno kmetijsko gospodarstvo 
priglašen v CRD najpozneje do datuma vnosa zahtevka.

(9) Pri izpolnjevanju obrazcev, ki jih določa ta uredba, se 
uporablja Šifrant vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter po-
moči (v nadaljnjem besedilu: šifrant), ki je objavljen na spletni 
strani agencije in ministrstva.

(10) Kmetijska površina, ki se glede na določbo iz prvega 
odstavka 12. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil ne 
uporablja predvsem za kmetijsko dejavnost, se na zbirno vlogo 
prijavi pod šifro »000 – ni v uporabi« iz šifranta.

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

(12) Podatki za stike, ki jih nosilec kmetijskega gospodar-
stva navede na zbirno vlogo (telefonska številka in e-naslov), 
so namenjeni za hitre kontakte za nujno odpravljanje nejasno-
sti, neformalno pozivanje in obveščanje v zvezi z izvajanjem 
ukrepov kmetijske politike.

(13) Za zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica 
iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe ministrstvo 
pripravi seznam kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu s pred-
pisom, ki ureja ukrep dobrobit živali za leto 2019, razvrščena 
v območje s krajšo vegetacijsko dobo, in ga pošlje agenciji 
najpozneje do 22. februarja 2019.

9. člen
(vnaprej pripravljeni obrazec)

(1) Vnaprej pripravljeni obrazec vključuje podatke iz RKG, 
registra naravnih vrednot, o vodovarstvenih območjih iz pred-
pisov, ki urejajo vodovarstvena območja, območju NATURA 
2000, okoljsko občutljivem trajnem travinju iz Uredbe o shemah 
neposrednih plači in ekološko pomembnih območjih, na katerih 
je omejitev ali prepoved paše za ukrep dobrobit živali. Name-
njen je seznanitvi upravičencev iz drugega odstavka tega člena 
s podatki, ki jih potrebujejo pri vnosu zbirne vloge.

(2) Agencija pred rokom za vložitev zbirne vloge za upra-
vičence, ki so v letu 2018 oddali zbirne vloge, pripravi in 
na svoji spletni strani objavi vnaprej pripravljene obrazce, ki 
vključujejo stanje podatkov iz RKG na dan 20. januar 2019 
in informacije o preseku GERK-a s posameznimi evidencami 
iz prejšnjega odstavka. Grafični prikaz podatkov o kmetijskih 
površinah je omogočen prek grafičnega vmesnika na spletni 
strani agencije. Dostop do podatkov, objavljenih na spletu, je 
mogoč z navedbo KMG-MID.

(3) Vnaprej pripravljeni obrazec vključuje:
1. podatke o kmetijskem gospodarstvu:
a) vrsta kmetijskega gospodarstva,
b) razvrstitev v OMD,
c) točke kmetijskega gospodarstva v OMD,
č) razvrstitev v gorsko območje,
d) razvrstitev kmetijskega gospodarstva na podlagi Ela-

borata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo 
v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003,
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e) razvrstitev kmetijskega gospodarstva glede na število 
dni obvezne paše za operacijo dobrobit živali – drobnica;

2. KMG-MID;
3. podatke o kmetijskih površinah:
a) blok-ID,
b) največja upravičena površina bloka,
c) GERK-PID,
č) domače ime GERK-a,
d) vrsta rabe GERK-a,
e) največja upravičena površina GERK-a,
f) največja upravičena površina za plačilo za območja z 

naravnimi omejitvami iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;
4. podatke, ki se nanašajo na del ali celotni GERK, in 

so pomembni za izpolnjevanje določenih zahtev navzkrižne 
skladnosti:

a) o povprečnem nagibu GERK-a, če je ta večji od 20 
odstotkov,

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

c) o vodovarstvenih območjih (VVO_VSA_19),
č) območju ohranjanja prostoživečih ptic (Območje_ohra-

njanja ptic_19),
d) o območju NATURA 2000 – habitati (NATURA – ha-

bitati_17);
5. podatek, da je površina GERK-a delno ali v celoti okolj-

sko občutljivo trajno travinje (status OOTT_18);
6. podatek, da je GERK delno ali v celoti znotraj območja 

okoljsko občutljivega trajnega travinja (območje OOTT_19);
7. podatek, da je bila pri pregledih za ukrepe leta 2018 na 

določenem GERK-u ali delu GERK-a ugotovljena sprememba 
ali preoranje okoljsko občutljivega trajnega travinja (kršitev 
statusa OOTT_18);

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

– ekološko pomembna območja posebnih traviščnih 
habitatov, kjer paša ni dovoljena do 30. maja ali 10. junija 
ali 20. junija (DZ_omejitev_pase_HAB_30_5_18, DZ_omeji-
tev_pase_HAB_10_6_18, DZ_omejitev_pase_HAB_20_6_18),

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

– ekološko pomembna območja, kjer je paša prepoveda-
na (DZ_prepoved_pase_18);

9. podatek o dolžini mejic kmetijskega gospodarstva iz 
evidence mejic (MEJ_19) iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, 
EK in OMD (v nadaljnjem besedilu: evidenca mejic), za katere 
lahko upravičenec v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe KO-
POP, EK in OMD, uveljavlja zahtevek za operacijo Ohranjanje 
mejic iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe;

10. podatke o plačilnih pravicah iz registra plačilnih pravic.
(4) Podatki o kmetijskih površinah iz 3. točke prejšnjega 

odstavka vključujejo ugotovljene površine za ukrepe iz leta 
2018.

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

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

10. člen
(rok za vložitev zbirne vloge)

(1) Upravičenci od 25. februarja do 6. maja 2019 na agen-
ciji vložijo zbirno vlogo, če:

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

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

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

4. dajejo v promet živinska gnojila kmetijskim gospo-
darstvom v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

5. so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur v skla-
du s predpisom, ki določa evidenco posebnih kultur,

6. so člani ali bodo postali člani organizacije proizvajalcev 
v skladu s predpisi o priznavanju organizacij v posameznem 
sektorju,

7. so člani ali bodo postali člani skupine proizvajalcev za 
skupno trženje v skladu s predpisom o priznanju skupin proi-
zvajalcev v posameznem sektorju,

8. so prejemniki sredstev za ukrep odpravljanja zarašča-
nja na kmetijskih zemljiščih ali

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

(2) Ne glede na določbo druge 2. točke prejšnjega od-
stavka upravičencem, ki imajo v uporabi do enega hektarja 
kmetijskih površin in vzrejajo samo čebele ter uveljavljajo le 
ukrepe iz Programa ukrepov na področju čebelarstva v Repu-
bliki Sloveniji v letih 2017–2019, zbirne vloge ni treba vložiti.

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

(4) Ne glede na rok za vložitev zbirne vloge iz prvega 
odstavka tega člena mora upravičenec, ki odda Zahtevek za 
operacijo dobrobit živali – drobnica iz 15. točke prvega od-
stavka 11. člena te uredbe, zbirno vlogo in ta zahtevek vložiti 
najpozneje do 3. maja 2019.

(5) Zahtevka iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno vlo-
žiti v obdobju za pozno predložitev iz 13. člena Uredbe 
640/2014/EU.

(6) Vloge za izstop iz sheme za male kmete iz 12. točke 
prvega odstavka 11. člena te uredbe ni dovoljeno vložiti v ob-
dobju za pozno predložitev iz 13. člena Uredbe 640/2014/EU.

11. člen
(vsebina zbirne vloge)

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

soglasja in navedbe«;
2. »Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata 

ali komposta«;
3. »Geoprostorski obrazec«, ki vključuje za glavne po-

sevke
a) prijavo vseh upravičenih površin in kmetijskih rastlin v 

skladu s šifrantom,
b) vlogo za izplačilo podpore za strna žita,
c) vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice,
č) prijavo kmetijskih rastlin za zagotavljanje površin z 

ekološkim pomenom iz Uredbe o shemah neposrednih plačil,
d) zahtevke za plačila na površino za naslednje ukrepe: 

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

e) vlogo za izplačilo plačila za območja z naravnimi ome-
jitvami;

4. »Zahtevek za operacijo ukrepa KOPOP Ohranjanje 
mejic«;

5. »Vloga za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezer-
ve« vključno z dokazili iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;
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6. »Vloga za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic in vloga 
za izplačilo plačila za zeleno komponento«;

7. »Vloga za izplačilo plačila za mlade kmete« vključno z 
dokazili iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;

8. »Vloga za izplačilo podpore za mleko v gorskih ob-
močjih«;

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

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

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

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

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

(4) »Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digesta-
ta ali komposta« iz 2. točke prvega odstavka tega člena pošlje 
agenciji upravičenec, ki oddaja oziroma prejema živinska gno-
jila, prejemnik živinskih gnojil pa s podpisom računalniškega iz-
pisa tega obrazca prejem živinskih gnojil potrdi. Obrazec pošlje 
kot skenogram ali po ponudniku poštnih storitev najpozneje do 
15. decembra 2019. Podatki s tega obrazca se upoštevajo pri 
izpolnjevanju pogojev za posamezne ukrepe kmetijske politike 
za upravičenca, ki oddaja živinska gnojila, in za upravičenca, 
ki je prejemnik živinskih gnojil.

(5) Če upravičenec na »Geoprostorskem obrazcu« za 
kmetijsko rastlino grafično pod šifro 402 prijavi zelenjadnice, 
izpolni tudi obrazec »Zelenjadnice«, kjer navede vrsto in povr-
šino posamezne zelenjadnice.

(6) Za zelenjadnice, za katere upravičenec uveljavlja 
vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod 
a) prvega odstavka tega člena, izpolni tudi obrazec »Prijava 
zelenjadnic in obdobij prisotnosti«.

(7) Vloga za izplačilo podpore za rejo govedi iz 9. točke 
prvega odstavka tega člena se vloži v skladu s četrtim odstav-
kom 21. člena Uredbe 809/2014/EU z uporabo podatkov iz 
CRG.

(8) Na »Geoprostorskem obrazcu« upravičenec grafično 
in numerično prijavi:

1. glavne posevke;
2. naknadne neprezimne posevke, ki jih poseje ali posadi 

za glavnim posevkom oziroma v primeru podsevkov trave ali 
stročnic med glavnim posevkom, in jih uveljavlja:

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

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

3. naknadne prezimne posevke, ki jih poseje ali posadi 
za glavnim posevkom oziroma v primeru podsevkov trave ali 
stročnic med glavnim posevkom ali za naknadnim neprezimnim 
posevkom, in jih uveljavlja:

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

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

(9) Na »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« 
iz 15. točke prvega odstavka tega člena upravičenec prijavi 
živali, ki ob oddaji zahtevka izpolnjujejo pogoje za dodelitev 
plačila iz predpisa, ki ureja ukrep dobrobit živali.

(10) Na »Geoprostorski obrazec« se iz RKG prenesejo 
tudi podatki o GERK-ih z vrsto rabe: 1191 – rastlinjak, kjer pri-
delava ni v tleh, in 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, 
kjer pridelava ni v tleh. Prijavo kmetijskih rastlin na teh površi-
nah upravičenec navede numerično in pri tem uporabi šifrant.

(11) Upravičenec, ki mora v zvezi z diverzifikacijo kmetij-
skih rastlin upoštevati pogoje iz 44. člena Uredba 1307/2013/EU 
in uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. toč-
ke pod c) prvega odstavka tega člena za zelenjadnice, ki so na 
kmetijski površini izven diverzifikacijskega obdobja, mora na 
zbirno vlogo navesti kmetijsko rastlino, ki jo goji na tej površini 
v diverzifikacijskem obdobju.

(12) Upravičenec, ki ima obveznost za izvajanje obvezne 
zahteve za ukrep KOPOP POZ_KOL: Petletni kolobar, iz pred-
pisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD in uveljavlja vlogo 
za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega 
odstavka tega člena za zelenjadnice, ki so na kmetijski površini 
izven diverzifikacijskega obdobja, mora na zbirno vlogo navesti 
tudi kmetijsko rastlino, ki jo goji na tej površini v diverzifikacij-
skem obdobju. Ta kmetijska rastlina se upošteva za izpolnitev 
obveznosti za ukrep KOPOP POZ_KOL: Petletni kolobar.

(13) Upravičenec, ki uveljavlja ukrep EK in uveljavlja vlogo 
za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega 
odstavka tega člena za zelenjadnice, ki so na kmetijski površini 
izven diverzifikacijskega obdobja, mora na zbirno vlogo navesti 
tudi kmetijsko rastlino, ki jo goji na tej površini v diverzifikacij-
skem obdobju. Ta kmetijska rastlina se upošteva za izplačilo 
za ukrep EK.

12. člen
(priloge zbirne vloge)

(1) Podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovo-
ljenja za pridelavo konoplje iz točke (b) in (c) sedmega odstav-
ka 17. člena Uredbe 809/2014/EU se ne prilaga k zbirni vlogi, 
temveč jih ministrstvo pošlje agenciji najpozneje do 30. junija 
2019.

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

(3) Podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovo-
ljenja za pridelavo vrtnega maka se ne prilaga k zbirni vlogi, 
temveč jih ministrstvo pošlje agenciji najpozneje do 30. junija 
2019 za jari vrtni mak in do 15. septembra 2019 za ozimni 
vrtni mak.

(4) »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali sku-
pni pašnik« upravičenec pošlje agenciji najpozneje do 30. junija 
2019. Podatke o govedih agencija na zapisnik prevzame iz 
CRG.

(5) Izjavo o številu pastirjev na planini upravičenec pošlje 
agenciji kot skenogram ali po ponudniku poštnih storitev naj-
pozneje do 30. junija 2019, če za planino uveljavlja zahtevo 
KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem, določeno v predpisu, 
ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.

(6) Premik goveda na planino ali skupni pašnik se priglasi 
v skladu s 27. členom Pravilnika o identifikaciji in registraciji go-
veda (Uradni list RS, št. 50/16) prek pooblaščene veterinarske 
organizacije na obrazcu »Zapisnik o prigonu živali na pašo na 
planino ali skupni pašnik« vsaj štiri dni pred pošiljanjem tega 
obrazca agenciji.

(7) Upravičenec, ki je v letu 2018 na določenih površinah 
kmetijskega gospodarstva uveljavljal ukrepe KOPOP oziroma 
EK, določene v predpisu, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, 
v letu 2019 pa je izvedel zmanjšanje ali spremembo lokacije 
ali prenos teh površin oziroma obveznosti na drugega upravi-
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čenca, vloži kot prilogo zbirne vloge obrazec: »Zmanjšanje ali 
prenos površin, živali oziroma obveznosti, vključenih v ukrep 
KOPOP oziroma EK v predhodnem letu, za leto 2019«. Obra-
zec pošlje kot skenogram ali po ponudniku poštnih storitev.

(8) Upravičenec, ki je v letu 2018 izvajal operacijo ukrepa 
KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in v 
letu 2019 izvede premik živali in prenos obveznosti izvajanja 
operacije ukrepa KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi 
prenehanje reje na drugega upravičenca, to sporoči agenciji 
na obrazcu »Zmanjšanje ali prenos površin, živali oziroma 
obveznosti, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK v predho-
dnem letu, za leto 2019«. Obrazec pošlje kot skenogram ali po 
ponudniku poštnih storitev.

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

(10) Upravičenec, ki na »Geoprostorskem obrazcu« pri-
javi kmetijsko rastlino »200 – trave za pridelavo semena«, za 
namen iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe pošlje agenciji 
najpozneje do 31. avgusta 2019 kopijo zapisnika o strokovni 
kontroli pridelovanja kmetijskega semena, ki ga izda organ za 
potrjevanje semenskega materiala v skladu s predpisom, ki 
ureja semenski material kmetijskih rastlin. Zapisnik pošlje kot 
skenogram ali po ponudniku poštnih storitev.

(11) Če upravičenec iz prejšnjega odstavka agenciji ne 
pošlje kopije zapisnika o strokovni kontroli pridelovanja kmetij-
skega semena, se pri obravnavi »Geoprostorskega obrazca« 
namesto kmetijske rastline »200 – trave za pridelavo semena« 
upošteva kmetijska rastlina »201 – trave«.

(12) Upravičenec, ki na obrazcu »Osnovni podatki o kme-
tijskem gospodarstvu, izjave, soglasja in navedbe« iz 1. točke 
prvega odstavka prejšnjega člena navede, da je vključen na 
seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti, priloži k navede-
nemu obrazcu izpolnjeno in podpisano Prilogo: »Dokazila o 
kmetijski dejavnosti v primeru uvrščenosti na seznam nekme-
tijskih dejavnosti ali podjetij«. Prilogo pošlje kot skenogram ali 
po ponudniku poštnih storitev.

(13) Upravičenec, ki uveljavlja izpolnjevanje pogojev za 
uporabo podatkov o plačah, povezanih s kmetijsko dejavnostjo, 
vključno z davki in socialnimi prispevki, povezanimi z zaposlitvi-
jo, za namen petodstotnega znižanja izplačila plačilnih pravic v 
skladu s 7. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil, pošlje 
najpozneje do 31. maja 2019 agenciji seznam zaposlenih z nji-
hovimi davčnimi številkami. Za te zaposlene agencija v skladu z 
ZKme-1 od davčnega organa pridobi podatke z obrazca REK1.

(14) Dokazila, določena za mlade kmete v Uredbi o she-
mah neposrednih plačil za »Vlogo za dodelitev plačilnih pravic 
iz nacionalne rezerve« iz 5. točke prvega odstavka 11. člena 
te uredbe in za »Vlogo za izplačilo plačila za mlade kmete« iz 
sedme točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, upravičenec 
priloži zbirni vlogi v obliki skenograma.

13. člen
(spremembe zbirne vloge)

(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vlaganje 
iz 10. člena te uredbe upravičenec sporoči agenciji najpozneje 
do 31. maja 2019 v skladu s 15. členom Uredbe 809/2014/EU.

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

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

– se pri obvezni zahtevi operacije Poljedelstvo in zelenja-
darstvo POZ_KOL: petletni kolobar, izbirni zahtevi operacije 
Poljedelstvo in zelenjadarstvo POZ_ZEL: ozelenitev njivskih 
površin ali obvezni zahtevi operacije Vodni viri VOD_ZEL: 

ozelenitev njivskih površin poseje druga kmetijska rastlina, kot 
je navedena na zbirni vlogi,

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

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

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

(5) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena in če 
upravičenec po oddaji zbirne vloge v skladu z Uredbo o she-
mah neposrednih plačil spremeni lokacijo naknadnih posevkov 
ali podsevkov trave ali podsevkov stročnic za zagotavljanje 
površin z ekološkim pomenom iz 2. točke osmega odstavka 
11. člena te uredbe, to spremembo lokacije sporoči agenciji 
najpozneje do 15. avgusta 2019.

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

(7) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena in če 
upravičenec po oddaji zbirne vloge spremeni ali načrtuje spre-
meniti vrsto zelenjadnice oziroma datume setve ali sajenja ali 
predvidenega spravila, ki jih je navedel na obrazcu »Prijava 
zelenjadnic in obdobij prisotnosti«, mora spremembe sporočiti 
agenciji vsaj tri dni pred iztekom datumov setve ali sajenja ali 
predvidenega spravila.

14. člen
(umik vlog, zahtevkov in izjav)

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

(2) Za potencialno upravičeno žival iz 5. in 6. točke 2. čle-
na te uredbe se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe 
809/2014/EU priglasitev premika živali, ki zapusti kmetijsko 
gospodarstvo v obdobju obvezne reje, v CRG šteje kot pisni 
umik vloge za posamezno žival, razen priglasitev premikov v 
obdobju obvezne reje na planino, na skupni pašnik, na sejem 
ali razstavo, ki se v skladu z Uredbo o shemah neposrednih 
plačil štejejo kot del obdobja obvezne reje.

(3) Za govedo, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za ope-
racijo dobrobit živali – govedo« iz 14. točke prvega odstavka 
11. člena te uredbe, se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena 
in prvim odstavkom 3. člena Uredbe 809/2014/EU priglasitev 
premika goveda v CRG v skladu s predpisom, ki ureja iden-
tifikacijo in registracijo goveda, šteje kot pisni umik zahtevka 
za zadevno govedo, razen priglasitev premikov na planino, 
na skupni pašnik, na drugo gospodarstvo znotraj zadevnega 
kmetijskega gospodarstva in na sejem ali razstavo, ki se v 
skladu s predpisom, ki ureja ukrep dobrobit živali, štejejo kot 
del obdobja paše.

(4) Za govedo, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za ope-
racijo dobrobit živali – govedo« iz 14. točke prvega odstavka 
11. člena te uredbe, in drobnico, prijavljeno na obrazcu »Zahte-
vek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 15. točke prvega 
odstavka 11. člena te uredbe, nadomestitev goveda oziro-
ma drobnice v skladu z drugim odstavkom 30. člena Uredbe 
640/2014/EU ni dovoljena.
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(5) Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin iz 
drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU in naravnih 
okoliščin iz 32. člena Uredbe 640/2014/EU mora upravičenec 
za govedo, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dob-
robit živali – govedo« iz 14. točke prvega odstavka 11. člena te 
uredbe, ki ostane na kmetijskem gospodarstvu in za katero za 
več kot deset dni prekine obdobje paše, določeno v predpisu, 
ki ureja dobrobit živali, v sedmih dneh po preteku desetdnevne 
prekinitve paše umakniti zahtevek na način iz drugega odstav-
ka 8. člena te uredbe.

(6) Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin iz 
drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU in naravnih 
okoliščin iz 32. člena Uredbe 640/2014/EU mora upravičenec 
za drobnico prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dob-
robit živali – drobnica« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te 
uredbe za število živali, za katere za več kot deset dni prekine 
obdobje paše, ali za število živali, ki jih pred izpolnitvijo obdobja 
paše proda ali odda v zakol, izvesti umik zahtevka na način iz 
drugega odstavka 8. člena te uredbe v sedmih dneh po preteku 
desetdnevne prekinitve paše ali v sedmih dneh po prodaji ali 
oddaji živali v zakol.

III. SISTEMI KONTROL

1. Splošno

15. člen
(klavzula o izogibanju)

V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU agencija 
ne odobri vlog za pomoč in zahtevkov za plačilo za ukrepe 
kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te 
uredbe, če ugotovi, da je upravičenec ustvaril pogoje za prido-
bitev plačil za ukrepe umetno in v nasprotju z nameni oziroma 
cilji teh ukrepov.

16. člen
(pregledi)

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

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

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

(4) Za preprečitev pregleda na kraju samem iz sedmega 
odstavka 59. člena Uredbe 1306/2013/EU se šteje, če upravi-
čenec ali njegov pooblaščenec prepreči izvedbo pregleda na 
kraju samem, zlasti tako, da pregleda ne dovoli ali ne omogoči.

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

posamezni mejici podvajajo, te upravičence pozove, da predlo-
žijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za operacijo Ohranjanje 
mejic iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, oziroma 
da podvajanja odpravijo.

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

2. Upravni pregledi

17. člen
(upravni pregledi)

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

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

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

3. izpolnjevanje pogojev za dodelitev plačilnih pravic iz 
nacionalne rezerve iz tretje alineje drugega odstavka in prve 
alineje petega odstavka 14. člena Uredbe o shemah neposre-
dnih plačil ter izpolnjevanje pogojev za aktiviranje in izplačilo 
plačilnih pravic v skladu z 11. členom Uredbe o shemah nepo-
srednih plačil se preverja s podatki iz registra plačilnih pravic;

4. izpolnjevanje pogojev za uporabo podatkov o plačah, 
povezanih s kmetijsko dejavnostjo, vključno z davki in social-
nimi prispevki, povezanimi z zaposlitvijo, za namen petodsto-
tnega znižanja izplačila plačilnih pravic v skladu s 7. členom 
Uredbe o shemah neposrednih plačil se preverja s podatki 
Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi davčnih šte-
vilk ter imena in priimka zaposlenih, ki jih upravičenec pošlje 
do 31. maja 2019;

5. pri vlogah za izplačila plačil za mlade kmete se starost 
upravičenca v primeru kmetije preverja glede na podatke o 
datumu rojstva iz EMŠO iz RKG in v primeru pravnih oseb sta-
rost fizične osebe glede na podatke iz EMŠO, ki jih navedejo 
v dokazilih iz tretjega odstavka 24. člena Uredbe o shemah 
neposrednih plačil;

6. pri vlogah za izplačila plačil za mlade kmete in pri 
vlogah za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve se 
dokazila iz tretjega odstavka 24. člena Uredbe o shemah 
neposrednih plačil preverjajo s podatki Poslovnega registra 
Slovenije, dokazila iz šestega odstavka 24. člena Uredbe o 
shemah neposrednih plačil s podatki iz RKG in Priloge 3 Ured-
be o shemah neposrednih plačil, dokazila iz sedmega odstavka 
24. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil s podatki iz 
odločbe o pravici do sredstev za podukrep pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete in podatki o davčnem statusu;

7. podatki iz vlog za izplačilo plačila za zeleno kompo-
nento se preverjajo s podatki iz »Geoprostorskega obraz-
ca«, s podatki o okoljsko občutljivem trajnem travinju (status 
OOTT_19), z območji okoljsko občutljivega trajnega travinja 
(območja OOTT_19), s podatki o ugotovljenih spremembah ali 
preoravanju okoljsko občutljivega trajnega travinja, ugotovljenih 
pri pregledih za ukrepe leta 2018 (kršitev statusa OOTT_18);

8. podatki iz vlog za izplačila podpor za mleko v gorskih 
območjih se preverjajo glede na:

a) podatke, ki jih agencija prevzame iz CRG na dan 1. no-
vember 2019. Spremembe podatkov v CRG po 1. novembru 
2019 se za ukrep za leto 2019 ne upoštevajo, razen če spre-
memba vpliva na neizpolnjevanje pogojev za zadevni ukrep,

b) podatke o realizirani oddaji in neposredni prodaji mleka 
na dan 1. december 2019 iz evidence za sektor mleka, dolo-
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čene v predpisu, ki ureja evidenco za sektor mleka in o tržno 
informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov,

c) podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v gorsko 
območje iz RKG,

č) podatke o vključenosti v ekološko rejo mleka iz evi-
dence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih 
kmetijskih pridelkov ali živil;

9. podatki iz vlog za izplačilo podpore za rejo govedi se 
preverjajo glede na podatke, ki jih agencija prevzame iz CRG 
na dan 1. december 2019. Spremembe podatkov v CRG po 
1. decembru 2019 se za ukrep za leto 2019 ne upoštevajo, 
razen če sprememba vpliva na neizpolnjevanje pogojev za 
zadevni ukrep;

10. podatki iz zahtevkov za ukrep OMD se preverjajo 
glede na podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev iz Ela-
borata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo 
v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003, podatke o 
vključenosti GERK-ov v OMD in podatke o točkah kmetijskega 
gospodarstva v OMD iz RKG v skladu s predpisom, ki ureja 
razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD;

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

a) grafične evidence strmin (S50_19),
b) evidence območij grbinastih travnikov (GRB_15),
c) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB1_30_05_18),
č) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB1_10_06_18),
d) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB1_20_06_18),
e) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB2_20_5_18),
f) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB2_30_5_18),
g) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB2_10_6_18),
h) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB2_20_6_18),
i) evidence ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov (HAB2_30_6_18),
j) evidence ekološko pomembnih območij mokrotnih trav-

nikov (HABM_30_06_18),
k) evidence ekološko pomembnih območij traviščnih ha-

bitatov metuljev (MET1_16),
l) evidence ekološko pomembnih območij traviščnih habi-

tatov metuljev (MET2_15),
m) evidence območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih 

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

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

(STE1_15),
p) evidence ekološko pomembnih območij steljnikov 

(STE2_15),
r) evidence najožjih vodovarstvenih območij – državni 

nivo (VVO_I_DR_19),
s) evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih 

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

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

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

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

v) evidence mejic (MEJ_19) za operacijo Ohranjanje mejic;

12. podatek o vpisu kmetijskega gospodarstva v register 
dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin iz zakona, 
ki ureja semenski material kmetijskih rastlin za zahtevo ukrepa 
KOPOP, GEN_SEME: pridelava semenskega materiala avtoh-
tonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;

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

a) za goveda s podatki iz CRG, razen pasme, ki se pre-
verja s podatki iz rodovniške knjige,

b) za drobnico s podatki iz rodovniške knjige,
c) za prašiče s podatki iz rodovniške knjige,
č) za konje s podatki iz CRK, razen pasme, ki se preverja 

s podatki iz izvorne rodovniške knjige in rodovniške knjige,
d) za kokoši s podatki iz registra oziroma evidence pore-

kla, ki ju vodi priznana rejska organizacija, priznana v skladu z 
zakonom, ki ureja živinorejo;

14. podatki iz zahtevkov za ukrep KOPOP za operacijo 
Poljedelstvo in zelenjadarstvo, za zahtevo POZ_KOL se v letu 
vstopa v ukrep preverjajo glede na podatke o zasnovi kolobarja 
iz programa aktivnosti iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa zna-
nja in svetovanja iz PRP 2014–2020, v nadaljnjih letih pa glede 
na podatke zbirnih vlog tekočega in predhodnih let;

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

16. podatki iz zahtevkov za ukrep EK se preverjajo glede 
na:

a) podatke o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo ozi-
roma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil iz evidence 
pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov 
oziroma živil,

b) podatke o ekološki reji travojedih živali kmetijskega 
gospodarstva iz evidence pridelovalcev in predelovalcev eko-
loških kmetijskih pridelkov oziroma živil,

c) podatke o številu čebeljih družin iz evidence pridelo-
valcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma 
živil,

č) podatke o izdelanih načrtih preusmeritve kmetijskih 
gospodarstev iz konvencionalne v ekološko pridelavo iz pred-
pisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 
2014–2020,

d) podatek o vpisu kmetijskega gospodarstva v register 
dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin iz zakona, 
ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;

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

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

a) CRG od 1. januarja 2019 do konca obdobja paše za 
posamezno žival,

b) evidence o izobraževanju in
c) ekološko pomembnih območij iz predpisa, ki ureja 

dobrobit živali (DZ_omejitev_pase_HAB_30_5_18, DZ_omeji-
tev_pase_HAB_10_6_18, DZ_omejitev_pase_HAB_20_6_18, 
DZ_omejitev_pase_MET in DZ_prepoved_pase_18);

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

a) iz CRD,
b) iz evidence o izobraževanju in
c) o ekološko pomembnih območjih iz predpisa, ki ureja 

dobrobit živali (DZ_omejitev_pase_HAB_30_5_18, DZ_omeji-
tev_pase_HAB_10_6_18, DZ_omejitev_pase_HAB_20_6_18, 
DZ_omejitev_pase_MET in DZ_prepoved_pase_18);

20. podatki iz okoljevarstvenega dovoljenja se preverjajo 
za uporabnike komposta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni 
proizvod, iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih 
odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
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21. podatki iz zahtevkov, če je tako določeno v predpisih 
iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, se preverjajo 
glede na evidenco o finančnih podporah in ugotovitve inšpek-
cijskega nadzora RKG;

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

23. podatki o poslovnih subjektih se preverjajo glede na 
podatke iz Poslovnega registra Slovenije in registra dejanskih 
lastnikov.

3. Pregledi na kraju samem

18. člen
(pregledi na kraju samem za površine)

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

(2) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem na GERK-u, 
ki ima glede na prijavo v RKG največjo upravičeno površino 
enako grafični površini, ugotovi dejansko rabo 1800 – kmetijsko 
zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, agencija obravnava po-
ligon z ugotovljeno dejansko rabo 1800 – kmetijsko zemljišče, 
poraslo z gozdnim drevjem v skladu s prvo alinejo drugega 
odstavka 23. člena in 24. členom predpisa, ki ureja RKG.

(3) Pri pregledu na kraju samem kontrolor ne sme oprede-
liti površine v prahi ali prahi z medonosnimi rastlinami, če praha 
za to površino na zbirni vlogi ni bila prijavljena.

(4) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem za podpo-
ro za zelenjadnice ugotovi drugo zelenjadnico od prijavljene, 
se površina ugotovljene zelenjadnice šteje za upravičeno, če 
izpolnjuje vse pogoje za podporo za zelenjadnice iz Uredbe o 
shemah neposrednih plačil.

19. člen
(pregledi na kraju samem za živali)

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

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

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

3. Uredbi o shemah neposrednih plačil;
4. predpisu, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD;
5. predpisu, ki ureja ukrep dobrobit živali;
6. predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost.
(2) Podatki o nadzoru, ki ga opravijo uradni veterinarji 

organa, pristojnega za veterinarstvo, in podatki o nadzoru, ki 
ga opravi Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, goz-
darstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: IRSKGLR), 
se upoštevajo pri uporabi zmanjšanj, zavrnitev, ukinitev in kazni 
v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 809/2014/EU za izračunu 
plačil za ukrepe kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena 
te uredbe.

(3) Pregledi na kraju samem za ukrep podpora za rejo 
govedi iz Uredbe o shemah neposrednih plačil se v skladu 
z drugim pododstavkom prvega odstavka 42. člena Uredbe 
809/2014/EU razporedijo v obdobju od 1. januarja 2019 do 
30. novembra 2019.

(4) Pregledi na kraju samem za ukrep dobrobit živali se 
na posameznem kmetijskem gospodarstvu izvedejo za vse 
operacije ukrepa, ki jih upravičenec uveljavlja v zbirni vlogi.

20. člen
(stopnja kontrole)

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

(2) Kontrolni vzorec za preglede na kraju samem zajema 
vsaj dvajset odstotkov površin s konopljo v skladu s šestim 
odstavkom 36. člena Uredbe 809/2014/EU.

(3) V zvezi z dodatno stopnjo kontrole za preglede na 
kraju samem z namenom spremljanja upravičencev, za katere 
je bil v predhodnem letu uporabljen drugi odstavek 19.a člena 
Uredbe 640/2014/EU, se upošteva drugi odstavek 33.a člena 
Uredbe 809/2014/EU.

21. člen
(pregledi z daljinskim zaznavanjem)

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

(2) Pregled z daljinskim zaznavanjem vključuje fotointer-
pretacijo prijavljenih vlog in zahtevkov na ortofotih, narejenih iz 
satelitskih ali letalskih posnetkov, posnetih leta 2019 za ugota-
vljanje vrste rabe, vrste kmetijskih rastlin in merjenja površin.

(3) Če s fotointerpretacijo ni mogoče nedvoumno potrditi 
pravilnosti prijav vrste rabe GERK-ov, vrste kmetijske rastline 
ali površine vlog oziroma zahtevkov ter nekaterih drugih po-
gojev upravičenosti za posamezno kmetijsko parcelo, je treba 
opraviti hiter terenski ogled, ki je v skladu s Smernicami Evrop-
ske komisije za kontrole na kraju samem in meritve površin 
sestavni del pregleda z daljinskim zaznavanjem. Kontrolor o 
izvedbi hitrega terenskega ogleda upravičenca ne obvesti in 
lahko ogled opravi brez njegove navzočnosti.

22. člen
(poročilo o kontroli)

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

(2) Pri pregledih z daljinskim zaznavanjem iz prejšnjega 
člena, pri katerih niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti 
oziroma ni bila ugotovljena neustrezno prijavljena vrsta rabe, 
in če se ugotovitve superkontrole z daljinskim zaznavanjem ne 
razlikujejo od ugotovitev pregledov z daljinskim zaznavanjem, 
podpis upravičenca v poročilu o kontroli v skladu s tretjim po-
dodstavkom drugega odstavka 41. člena Uredbe 809/2014/EU 
ni potreben.

(3) Če je po pregledu na kraju samem ponovno opra-
vljen pregled ali superkontrola na kraju samem za preveritev 
izpolnjevanja pogojev za posamezni ukrep kmetijske politike 
iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se v skladu s pogoji 
za posamezni ukrep presojajo ugotovitve iz vseh poročil o 
kontrolah.

(4) Če je po pregledu na kraju samem ponovno opravljen 
pregled ali superkontrola na kraju samem za preverjanje izpol-
njevanja pravil o navzkrižni skladnosti, se v skladu z zahtevami 
navzkrižne skladnosti upoštevajo ugotovitve iz poročil o kontro-
lah za vse izvedene preglede.
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(5) Če agencija pri pregledu na kraju samem za operacijo 
Ohranjanje mejic iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in 
OMD, ugotovi neskladje med prijavljeno in ugotovljeno dolžino 
mejice, to navede v poročilo o kontroli in podatek o ugotovljeni 
dolžini mejice pošlje ministrstvu, ki ga uporabi pri vzdrževanju 
evidence mejic.

(6) Če agencija pri pregledu na kraju samem za operacijo 
Ohranjanje mejic iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in 
OMD, ugotovi neskladje oziroma neskladja z definicijo mejice 
iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, podatek o 
neskladju oziroma podatke o neskladjih pošlje ministrstvu, ki po-
datek oziroma podatke uporabi pri posodabljanju evidence mejic.

23. člen
(preverjanje konoplje na kraju samem)

Preverjanje konoplje se izvaja v skladu z 9. členom Ured-
be 639/2014/EU. Inšpektor IRSKGLR v skladu s to uredbo in 
predpisom, ki določa pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje 
konoplje in maka, opravi inšpekcijski pregled ter ugotovitve 
preverjanja za konopljo predloži ministrstvu in agenciji, ki jih 
upoštevata pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za vlogo za 
pomoč ali zahtevek za plačilo.

IV. KONTROLNI SISTEM IN KAZNI V ZVEZI  
Z NAVZKRIŽNO SKLADNOSTJO

24. člen
(kontrolni sistem in kazni)

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

(2) Za izvajanje petega odstavka 38. člena Uredbe 
640/2014/EU agencija s pristojnimi organi za preverjanje iz-
vajanja predpisov, ki se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev 
za navzkrižno skladnost na podlagi prvega odstavka 59. člena 
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 
in 51/16) in tretjega ter četrtega odstavka 9. člena Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) sklene protokole, na podlagi katerih ji na-
vedeni pristojni organi pošljejo podatke o ugotovitvah nadzora.

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

(4) Vse ugotovitve neskladnosti v zvezi s pravili navzkri-
žne skladnosti, ugotovljene pri kontroli upravičenosti za ukrepe 
kmetijske politike za leto 2019 iz drugega odstavka 1. člena te 
uredbe, z upoštevanjem izjeme glede obdobja preveritve iz pe-
tega odstavka 25. člena te uredbe, se upoštevajo pri odločbah 
za ukrepe za leto 2019.

25. člen
(kontrola navzkrižne skladnosti)

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

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

1. vodovarstvena območja (VVO_VSA_19),
2. območje ohranjanja prostoživečih ptic (Območje ohra-

njanja ptic_2019),
3. območje NATURA 2000 – habitati (NATURA – habi-

tati_17),
4. naravne vrednote iz registra naravnih vrednot, ki se v 

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

5. iz evidence rejnih živali,
6. iz CRG,
7. iz CRD,
8. iz CRPš,
9. iz registra obratov na področju živil iz predpisa, ki ureja 

registracijo in odobritev obratov na področju živil,
10. iz registra obratov nosilcev dejavnosti na področju 

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

11. z »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, dige-
stata ali komposta«,

12. iz »Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali 
skupni pašnik«,

13. o kmetijski površini in kmetijskih rastlinah iz »Geopro-
storskega obrazca«,

14. o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih za vnos kompo-
sta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni proizvod,

15. podatki o nadzoru, ki ga opravijo inšpekcija za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor ter IRSKGLR.

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

(4) Kontrole navzkrižne skladnosti za pravočasnost prigla-
sitve dogodkov v CRG, CRD in CRPš se opravijo z upravnimi 
pregledi, določenimi v četrtem odstavku 71. člena Uredbe 
809/2014/EU. Pri tem se najmanjše stopnje kontrole za pravo-
časnost priglasitve dogodkov v CRG določijo v skladu z 22. čle-
nom Uredbe 1760/2000/ES, za pravočasnost priglasitve v CRD 
v skladu z 2. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 
11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 
glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi 
z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne 
12. 10. 2006, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1033/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi 
uredbe (ES) št. 1505/2006 glede letnih poročil držav članic o 
rezultatih pregledov, opravljenih v zvezi z identifikacijo in regi-
stracijo ovc in koz (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 5), ter za 
pravočasnost priglasitve v CRPš v skladu s 13. in 14. členom 
Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, 
št. 112/13, 87/14, 15/16 in 81/18).

(5) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in 
CRPš za leto 2019 se preverja za obdobje od 1. septembra 
2018 do 31. avgusta 2019.

(6) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in 
CRPš za leto 2020 se preverja za obdobje od 1. septembra 
2019 do 31. avgusta 2020.

(7) Podatke o priglasitvah dogodkov v CRG, CRD in 
CRPš iz petega odstavka tega člena agencija prevzame iz 
CRG, CRD in CRPš na dan 1. oktober 2019.

V. IZRAČUN ZNIŽANJA PLAČIL IN KAZNI

26. člen
(znižanje plačil in kazni)

(1) Pri izračunu pomoči ali podpore na površino se upo-
rabijo znižanja plačil, nedodelitev pomoči ali podpore na povr-
šino, ukinitev plačil, kazen in dodatna kazen iz 19., 19.a, 21. in 
24. do 28. člena Uredbe 640/2014/EU ter določbe tega člena.

(2) Če upravičenec vloži vlogo ali zahtevek za kmetijsko 
površino ali za kmetijsko rastlino, pri kateri zadevna vloga ali 
zahtevek ni mogoč, se taka vloga ali zahtevek zavrne in se 
površina, za katero je vložena vloga ali zahtevek, ne šteje kot 
prijavljena površina. Določba tega odstavka se ne uporablja, 
če je to neskladje ugotovljeno s pregledom na kraju samem. 
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V primeru iz prejšnjega stavka gre za čezmerno prijavo, ki se 
obravnava v skladu s prejšnjim odstavkom.

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

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

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

27. člen
(kazni za proizvodno vezane podpore)

(1) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za ka-
tero so upravičenci v skladu z Uredbo o shemah neposrednih 
plačil vložili vloge za izplačilo proizvodno vezanih podpor za 
strna žita ali zelenjadnice, pri upravnih pregledih ugotovi, da 
skupna površina, za katero je upravičenec vložil posamezen 
proizvodno vezan ukrep, znaša manj od 0,3 hektarja, se vloga 
za posamezno podporo zavrne in se šteje, da ne gre za čez-
merno prijavo in se ne uporabijo znižanja plačil, nedodelitev 
plačil ali dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.

(2) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za ka-
tero so upravičenci v skladu z Uredbo o shemah neposrednih 
plačil vložili vloge za izplačilo proizvodno vezane podpore za 
strna žita ali zelenjadnice, pri pregledu na kraju samem ugotovi, 
da skupna površina, za katero upravičenec uveljavlja posame-
zno vlogo, znaša manj od 0,3 hektarja, se uporabi znižanja 
plačil, nedodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 
640/2014/EU.

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

(4) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, oddano 
v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, pri upravnih 
pregledih ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge ali-
neje prvega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 37. člena 
Uredbe o shemah neposrednih plačil, se zahtevek zavrne in se 
šteje, da ne gre za čezmerno prijavo in se ne uporabijo znižanja 
plačil, nedodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 
640/2014/EU.

(5) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, oddano 
v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, pri pregledu 
na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in 
druge alineje prvega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 
37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, se uporabijo 
znižanja plačil, nedodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. člena 
Uredbe 640/2014/EU.

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

28. člen
(kazni za ukrep dobrobit živali)

(1) Živali, prijavljene na obrazcu »Zahtevek za operacijo 
dobrobit živali – govedo« iz 14. točke prvega odstavka 11. čle-
na te uredbe, za katere se pri upravnem pregledu oziroma 
pregledu na kraju samem ugotovijo neizpolnjevanja v zvezi 
s sistemom za identifikacijo in registracijo goveda iz četrtega 
odstavka 30. člena Uredbe 640/2014/EU, se štejejo za neugo-
tovljene živali in se zanje uporabijo znižanja plačil, nedodelitev 
plačil ali dodatne kazni iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.

(2) Živali, prijavljene na obrazcu »Zahtevku za operacijo 
dobrobit živali – drobnica« iz 15. točke prvega odstavka 11. čle-
na te uredbe, za katere se pri upravnem pregledu oziroma 
pregledu na kraju samem ugotovijo neizpolnjevanja v zvezi s 
sistemom za identifikacijo in registracijo ovc in koz iz petega 
odstavka 30. člena Uredbe 640/2014/EU, se štejejo za neugo-
tovljene živali in se zanje uporabijo znižanja plačil, nedodelitev 
plačil ali dodatne kazni iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.

VI. SKUPNE DOLOČBE

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

(1) Upravičenec primere višje sile ali izjemnih okoliščin 
iz 2. člena Uredbe 1306/2013/EU ali predpisa, ki ureja ukrepe 
KOPOP, EK in OMD, ali predpisa, ki ureja ukrep dobrobit živali, 
v petnajstih delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, pisno 
sporoči agenciji na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih 
okoliščin« ter priloži ustrezna dokazila. Tako sporočeno višjo 
silo ali izjemne okoliščine agencija obravnava v skladu s 4. čle-
nom Uredbe 640/2014/EU in jo smiselno uporabi tudi v primerih 
neizpolnjevanja pravil navzkrižne skladnosti. Na obrazcu iz 
tega odstavka upravičenec sporoči tudi namere za odstop od 
obveznosti za ukrepa KOPOP in EK. Obrazec Sporočanje višje 
sile ali izjemnih okoliščin upravičenec pošlje kot skenogram ali 
po ponudniku poštnih storitev.

(2) Upravičenec neizpolnitev obveznosti obdobja obvezne 
reje za vloge na žival iz predpisov iz drugega odstavka 1. člena 
te uredbe zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin iz prejšnjega 
odstavka in izločitev ali nadomestitev živali pisno sporoči agen-
ciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi ali nadomestitvi živali« in 
priloži ustrezna dokazila ter pošlje kot skenogram ali po ponu-
dniku poštnih storitev.

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

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

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

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

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

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

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

(10) Izjemna okoliščina iz šestega in osmega odstavka 
tega člena se upošteva pri izpolnjevanju zavez za ukrepe iz 
2. točke drugega odstavka in 1. do 3. točke tretjega odstavka 
1. člena te uredbe v skladu z drugim in tretjim pododstavkom 
prvega odstavka 4. člena Uredbe 640/2014/EU.

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

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

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

30. člen
(popravki in prilagoditve očitnih napak)

(1) Ko uradna oseba agencije, ki vodi postopek, ne-
dvoumno ugotovi, da gre za očitno napako, lahko v roku do 
izdaje odločb iz 33. člena te uredbe zbirno vlogo iz 11. člena 
in priloge zbirne vloge iz 12. člena te uredbe, ki jih predloži 
upravičenec, popravi in prilagodi v skladu s 4. členom Uredbe 
809/2014/EU.

(2) Uradna oseba agencije o popravkih in prilagoditvah iz 
prejšnjega odstavka napiše uradni zaznamek.

31. člen
(izterjava neupravičeno izplačanih zneskov)

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

(2) Ne glede na prejšnji odstavek agencija lahko opusti 
izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev v skladu s tretjim 
odstavkom 54. člena Uredbe 1306/2013/EU in 44. členom 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18).

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

32. člen
(prenos kmetijskega gospodarstva)

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

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

33. člen
(roki za izdajo odločb)

Odločbe o izplačilih za ukrepe iz drugega odstavka 1. čle-
na te uredbe se izdajo najpozneje do 30. junija 2020.

34. člen
(priloge)

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

VII. KONČNA DOLOČBA

35. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-6/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2018-2330-0107

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.

predsednik
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Priloga  
 

 REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 

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

       Vrsta KMG             

       KMG-MID   
 

Naziv:       

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

       Naselje             

       Poštna 
številka   

 
Pošta       

       Občina             

       NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA     

       Priimek in 
ime/naziv             

     
Izpolnijo samo pravne osebe 

Davčna 
številka   

 
EMŠO   Mat. št.   

       Oseba za stike (izpolnijo samo pravne osebe) 
   Priimek     

 
Ime     

       

   

               
Podpis :_________________________________________________ 

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

       Naselje             

       Poštna 
številka   

 
Pošta       

       Občina             

       
Telefonska 
številka*     

 

Številka 
mobilnega 
telefona*     

       
E-naslov*   

Poslovna spletna 
stran  

* Lahko se odločite za posredovanje ali telefonske številke ali e-naslova. 
 

Priloga
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IZJAVE             
1. Izjavljam, da sem za svoje kmetijsko gospodarstvo odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti in da sem 
prijavil vse kmetijske površine, s katerimi upravljam v svojo korist oziroma korist kmetijskega gospodarstva, ter da 
sem seznanjen z zahtevami navzkrižne skladnosti, s pogoji za sheme in ukrepe, ki jih uveljavljam, ter 
predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami pomoči ali podpore, nedodelitvami pomoči 
ali podpore, dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v sistemu pomoči ali ukrepov ter da dovoljujem 
izvedbo pregledov na kraju samem. 
 
2. Dovoljujem, da se vsi podatki iz zbirne vloge in zahtevkov uporabijo tudi za namene državnih pomoči v skladu 
s 26. in 27. členom ZKme-1 ter za ukrepe kmetijske politike iz predpisov, ki urejajo pomoči ob nepredvidljivih 
dogodkih v kmetijstvu: DA/NE 
3. Izjavljam, da sem seznanjen z možnostjo, da se upravičenja po posameznem zahtevku za plačilo za ukrepe 
KOPOP, EK, OMD in DŽ lahko spremenijo v skladu s PRP 2014–2020, veljavnim na dan odločanja o zahtevku. 
 
4. Seznanjen sem: 
– da se v skladu s 111. do 113. členom Uredbe 1306/2013/EU moji osebni podatki: ime in priimek, občina 
prebivališča ter poštna številka in podatki o vrsti ukrepov in zneskih plačil za ukrepe iz sredstev Skladov EKJS in 
EKSRP, ki jih prejmem za posamezno finančno leto, objavijo na spletni strani ARSKTRP (www.arsktrp.gov.si), do 
katere ima vzpostavljeno povezavo enotna spletna stran Evropske unije (v nadaljevanju: Unija);   
– da se podatki objavijo vsako leto najpozneje 31. maja za predhodno proračunsko leto in so dostopni dve leti od 
datuma prve objave; 
– da podatke o prejemnikih sredstev lahko v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU obdelujejo 
revizijski in preiskovalni organi Unije in Republike Slovenije z namenom varovanja finančnih interesov Unije; 
– da Republika Slovenija in Komisija lahko zbirata osebne podatke zaradi izvajanja svojih upravljavskih, 
kontrolnih, revizijskih obveznosti ter obveznosti spremljanja in vrednotenja v okviru Uredbe 1306/2013/EU, 
predvsem tistih iz poglavja II naslova II, naslova III, poglavij III in IV naslova IV, naslovov V in VI ter poglavja III 
naslova VII, ter tudi za statistične namene in teh podatkov ne obdelujeta na način, ki ni v skladu s tem namenom.  
Kadar se osebni podatki obdelujejo zaradi spremljanja in vrednotenja v okviru poglavja III naslova VII Uredbe 
1306/2013/EU ter za statistične namene, se spremenijo v anonimne in  obdelajo le v zbirni obliki; 
– da imam v zvezi z objavo in obdelavo osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
Uredbo (EU) 2016/679 (»Uredba GDPR«) in Uredbo (EU) 2018/1725, pravico dostopa posameznika, popravka, 
izbrisa (pozabe), do omejitve obdelave, do prenosljivosti podatkov, ugovora in pritožbe pri nadzornem organu. 
Zahteva ali ugovor v zvezi s temi pravicami se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri ARSKTRP. Seznanjen sem, da 
so nadaljnje informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni 
strani ARSKTRP; 
– da ARSKTRP in MKGP podatke za stike (telefonske številke in e-naslov) pridobita iz te vloge in da se podatki 
obdelujejo na podlagi točke (c) prvega odstavka 6. člena Uredbe GDPR in sicer zaradi izpolnitve zakonske 
obveznosti upravljavcev osebnih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo z namenom odprave nejasnosti glede 
vloge, neformalnega pozivanja in obveščanja v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike; 
– da lahko podatke, navedene v vlogah, pod pogoji iz 169. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,27/17 in 22/18) pridobijo in uporabljajo MKGP, ARSKTRP, UVHVVR, 
KGZS, IRSKGLR, IRSOP, uprave parkov (za območje, ki ga pokrivajo), lokalne skupnosti, lokalne akcijske 
skupine, organizacije za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave, izvajalci programov 
usposabljanj in izvajalci storitev svetovanj pri ukrepih KOPOP, EK in DŽ, izvajalci promocije za izvajanje zakona, 
ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov ter SURS za statistične potrebe; 
– da se zaradi sprememb PRP 2014–2020 prevzeta obveznost za izvajanje ukrepa KOPOP oziroma ukrepa EK 
prilagodi tem spremembam in se kot prilagojena obveznost za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK izvaja za 
preostali čas trajanja obveznosti. 
 
5. Izjavljam, da so vsi vneseni opisni podatki in morebitni grafični podatki, ki sem jih navedel v zbirni vlogi 
resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzemam kazensko in materialno odgovornost. 
Seznanjen sem, da agencija ne odobri plačil za ukrepe, ki jih uveljavljam na zbirni vlogi, če ugotovi, da sem 
ustvaril pogoje za  pridobitev plačil umetno  in v nasprotju z nameni teh ukrepov. 
NAVEDBE             
Navajam, da sem vključen na seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti iz uredbe, ki ureja sheme neposrednih 
plačil, zato prilagam dokazila, da moja kmetijska dejavnost ni zanemarljiva:  
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 Podpis nosilca: 

 

 
Priloga: DOKAZILA O KMETIJSKI DEJAVNOSTI V PRIMERU UVRŠČENOSTI NA SEZNAM NEKMETIJSKIH 
DEJAVNOSTI ALI PODJETIJ 
 
Izpolnjujem merilo za dokazovanje, da letni prihodek iz kmetijske dejavnosti nosilca kmetijskega gospodarstva ali 
skupine povezanih podjetij, kadar je nosilec kmetijskega gospodarstva povezano podjetje,* pomeni najmanj 
tretjino skupnih prihodkov vseh dejavnosti, prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na 
voljo: 
 
Letni prihodek iz kmetijske dejavnosti znaša _______________________ % skupnih prihodkov vseh dejavnosti. 
 
 * Če je nosilec kmetijskega gospodarstva enotno podjetje in eno izmed povezanih podjetij, vključno z nosilcem 
kmetijskega gospodarstva, upravlja letališče, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna 
športna in rekreacijska igrišča iz uredbe o shemah neposrednih plačil, se prihodki in znesek neposrednih plačil iz 
tega člena določijo za enotno podjetje. 
 
 
IZKAZ PRIHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI  
 
Obračunsko leto: od 1. januarja do ________________________________________________ 
 
Letni prihodki iz kmetijske dejavnosti: ______________________________________________ 
 
Letni prihodki iz nekmetijske dejavnosti: ____________________________________________ 
 
Skupni letni prihodki: ___________________________________________________________ 
 

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

                                              DA*/NE 
Seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti: 

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

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

*Če navedete DA, je treba priložiti prilogo Dokazila o kmetijski dejavnosti v primeru uvrščenosti na seznam 
nekmetijskih dejavnosti ali podjetij. 
Legenda: MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, UVHVVR – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
IRSKGLR – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, IRSOP – Inšpektorat 
RS za okolje in prostor, SURS – Statistični urad Republike Slovenije, KGZS – Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, EKJS – Evropski kmetijski jamstveni sklad, EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

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

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

OBRAZEC ZA ODDAJO IN PREJEM ŽIVINSKIH GNOJIL, DIGESTATA ALI KOMPOSTA 
 
ODDAJALEC 

 

Nosilec kmetijskega gospodarstva 
Priimek in ime/naziv  
          
Naslov nosilca  

          Telefonska 
številka  KMG-MID 

          Davčna 
številka 

                      

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

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

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

 

Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv  
           
Naslov nosilca  

           Telefonska 
številka  KMG- MID          Davčna 

številka 
          

ODDANE ALI PREJETE KOLIČINE ŽIVINSKIH GNOJIL  

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

 

govedo     ,  
 

    drobnica     ,  
 

prašiči     ,  
 

    konji     ,  
 

Izvor 
gnojevke Količina (v m3) 

    prašiči      ,  
 

govedo     ,  
 

    perutnina     ,  
 

prašiči     ,  
 

 perutnina     ,  
 

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

digestat     ,  
 

  ,  
 

   % 
 

 

 

kompost (iz kompostarne)     ,  
 

  ,  
 

 
 

 

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

 

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

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

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

KMG-MID          

 
GEOPROSTORSKI OBRAZEC  
 
GLA
VNI 
POS
EVE
KBL
OK_I
D 

Površi
na 
bloka 
(v ar) 

GE
RK-
PID 

Doma
če 
ime 
GER
K-a 

Država Vrsta 
rabe 

Površina 
GERK-a 
(v m2) 

KMR
S 

Prijavljen
a 
površina 
KMRS (v 
ar) 

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

OOTT Spremem
ba v 
trajno 
travinje 
po uradni 
dolžnosti 

                        
             
             
 
ZELENJADNICE 
BLOK_ID GERK-

PID 
Domače 
ime 
GERK-a 

KMRS Prijavljena 
površina KMRS 
[ar] 

Zelenjadnica Površina 
zelenjadnice [ar] 

              
              
              
       

 
PRIJAVA  ZELENJADNIC IN OBDOBIJ PRISOTNOSTI   

 

    OBDOBJE PRISOTNOSTI ZELENJADNIC 
- GLAVNI POSEVEK 

DODATNO OBDOBJE 

BLOK_
ID 

GERK- 
PID 

Domač
e ime 

Površina 
402 ZL 
[ar] 

Zelenja
dnica 

Površina 
zelenjadni
ce [ar] 

Datum 
setve/ 
sajenja 

Setev/s
ajenje 

Predviden 
datum 
spravila 

Zelenja
dnica 

Površina 
zelenjadnice 
[ar] 

Datum 
setve/ 
sajenja 

Setev
/saje
nje 

Predviden 
datum 
spravila 

              
              
              
              
S podpisom zahtevka izjavljam: 

− da sem seznanjen z vsebino, pogoji in zahtevami za izvajanje ukrepov KOPOP, EK in OMD iz PRP 
2014–2020 ter s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in ukinitvami podpore, 
nedodelitvami podpore, dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v sistemu ukrepov 
zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev, ter se zavezujem, da bom te ukrepe dosledno izvajal ves 
čas trajanja obveznosti; 

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

− da na površinah, ki jih uveljavljam kot površine z ekološkim pomenom (PEP), ne uporabljam 
fitofarmacevtskih sredstev, kar med drugim zajema tudi prepoved uporabe tretiranih semen. 
 

 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
  Podpis nosilca: 

NEPREZIMNI POSEVKI 

 

PREZIMNI POSEVKI 

 
Zahtevek za operacijo Ohranjanje mejic (KRA_MEJ) 

BLOK_ID ID_mejice 

Največja 
možna 
prijava 
mejice 
na 
BLOK (v 
m) 

Prijavljena 
dolžina 
mejice ( v 
m) 

Izjava * 
(DA/NE) 

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

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

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

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

− da na površinah z neprezimnimi in prezimnimi posevki, ki jih uveljavljam kot površine z ekološkim 
pomenom (PEP), ne uporabljam fitofarmacevtskih sredstev, kar med drugim zajema tudi prepoved 

BLOK_ID Površina 
bloka (v 
ar) 

GERK-
PID 

Domače 
ime 
GERK-a 

Država Vrsta 
rabe 

Površina 
GERK-a 
(v m2) 

KMRS Prijavljena 
površina 
KMRS ( v 
ar) 

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

                      
                      

BLOK_ID Površina 
bloka (v 
ar) 

GERK-
PID 

Domače 
ime 

Država Vrsta 
rabe 

Površina 
GERK-
PID (v 
m2) 

KMRS Prijavljena 
površina 
KMRS (v 
ar) 

Sorta Zahtevki 
(PEP, 
POZ_KONZ, 
POZ_ZEL, 
VOD_ZEL 
GEN_SOR) 
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uporabe tretiranih semen. 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
   Podpis nosilca: 

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmet. gospodarstva 
Priimek in ime / naziv: 

 

Naslov:  

 

KMG-MID          

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

 

 

 PRETEŽNI NAČIN REJE ŽIVALI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU*  

KATEGORIJA ŽIVALI Sistem z gnojevko Hlevski gnoj in gnojnica 

Govedo do 2 leti   

Govedo nad 2 leti   

Prašiči pitanci   

Plemenski prašiči   

Kokoši nesnice   

 
* Pretežni način reje živali na kmetijskem gospodarstvu je tisti, v katerega je vključena večina živali posamezne 
kategorije.  
 
Za izračun višine plačila za zahteve ukrepa KOPOP z obveznostjo gnojenja z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v 
zrak, se upoštevajo podatki iz evidence rejnih živali, podatki o načinu reje navedeni na tem obrazcu ter podatki o 
oddanih in prejetih živinskih gnojilih in digestata iz Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali 
komposta v skladu s Prilogo 7 iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD. 
 
 

 

 

 

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 
 
 
 

VLOGA ZA DODELITEV PLAČILNIH PRAVIC IZ NACIONALNE REZERVE  
       Uveljavljam vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, na podlagi naslednjih pogojev 
(obvezno je treba   
       izbrati eno možnost in po potrebi priložiti ustrezna dokazila)  
 Sem MLADI KMET 
 Sem nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ZAČENJA  opravljati kmetijsko dejavnost  
 Zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin v letu 2015 nisem vložil vloge za dodelitev plačilnih pravic 
 

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

 

ID plačilne pravice Število plačilnih 
pravic 

Vrednost ene plačilne pravice za leto 2019 
(v EUR) 

   
   
   

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

 

 Uveljavljam vlogo za IZPLAČILO plačila za območja z naravnimi omejitvami.  

 
S podpisom vloge izjavljam, da sem seznanjen s pogoji za izplačilo plačilnih pravic, za dodelitev in izplačilo 
plačilnih pravic iz nacionalne rezerve v letu 2019, za plačilo za zeleno komponento ter za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami (PONO 35 in PONO 50) in s predpisanimi zmanjšanji plačil, izključitvami, zavrnitvami in 
ukinitvami pomoči, nedodelitvami pomoči, dodatnimi kaznimi in odvzemi pravic do sodelovanja v sistemu pomoči 
zaradi neupoštevanja pogojev in zahtev. 
 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
 

   Podpis nosilca: 

 

 
Uveljavljam vlogo za AKTIVIRANJE IN IZPLAČILO spodaj navedenih  plačilnih pravic in/ali plačilnih pravic 
dodeljenih iz nacionalne rezerve za leto  2019  in vlogo za izplačilo plačila za zeleno komponento 
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  REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 

VLOGA ZA IZPLAČILO PLAČILA ZA MLADE KMETE  

 

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

VLOGA ZA IZPLAČILO PODPORE ZA MLEKO V GORSKIH OBMOČJIH 

 

 

* Potencialno upravičena žival za ukrep podpora za mleko v gorskih območjih je žensko govedo, ki je telilo vsaj 
enkrat do vključno 25. februarja 2019 in je prisotno na zadevnem kmetijskem gospodarstvu 25. februarja 2019 ter 
je rjava, lisasta, črno-bela, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali 
siva tirolska pasma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami  in je 1. januarja 2019  mlajša od 15 let. 
 

VLOGA ZA IZPLAČILO PODPORE ZA REJO GOVEDI 

 

S podpisom vloge za izplačilo podpore za rejo govedi izjavljam, da: 
− sem seznanjen z vsebino in pogoji za podporo za rejo govedi v skladu s predpisom, ki ureja sheme 

neposrednih plačil; 
− je za uveljavljanje izplačila podpore za rejo govedi upravičen bik ali vol, ki je od 1. novembra 2018 do 

vključno 31. oktobra 2019 dosegel (izpolnil) starost več kot devet mesecev; 
− je oziroma bo na kmetijskem gospodarstvu neprekinjeno prisoten več kot šest mesecev do 31. oktobra 

2019 (obdobje obvezne reje); 
− se vse potencialno upravičene živali**, za katere je ugotovljeno, da niso pravilno identificirane ali 

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

 

 Uveljavljam vlogo za izplačilo plačila za mlade kmete za leto 2019 v skladu s predpisom, ki ureja sheme 
neposrednih plačil.                                          

 
Uveljavljam vlogo za izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih za leto 2019 v skladu s predpisom, ki 
ureja sheme neposrednih plačil. 

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

neposrednih plačil; 
− da je za uveljavljanje podpore za mleko v gorskih območjih upravičeno žensko govedo, namenjeno za 

proizvodnjo mleka, ki je telilo vsaj enkrat do vključno 25. februarja 2019 in je od 25. februarja do 30. 
septembra 2019 neprekinjeno prisotno na kmetijskem gospodarstvu (obdobje obvezne reje); 

−  da se vse potencialno upravičene živali*, za katere je ugotovljeno, da niso pravilno identificirane ali 
registrirane v sistemu za identifikacijo in registracijo goveda, štejejo za živali, pri katerih so bile ugotovljene 
nepravilnosti iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU, kar pomeni, da se zanje uporabijo znižanja plačil, 
nedodelitev plačil ali dodatne kazni. 

 Uveljavljam vlogo za izplačilo podpore za rejo govedi v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih 
plačil. 
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** potencialno upravičena žival za ukrep podpora za rejo govedi je bik ali vol, ki doseže starost več 
kot devet mesecev v obdobju od 1. novembra 2018 do vključno 31. oktobra 2019 in je na dan 1. 
januarja 2019 mlajši od treh let. 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
   Podpis nosilca: 

 

 

 

 REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 

 
 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          
 

 
VLOGA ZA IZPLAČILO PLAČILA ZA MALE KMETE 
 

 

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

plačil (ohranitev vsaj enakega števila hektarjev kmetijskih površin, ki ustreza številu dodeljenih plačilnih 
pravic v letu 2015; plačilne pravice se štejejo za izkoriščene ves čas sodelovanja v shemi za male 
kmete. Da plačilnih pravic ni mogoče prenesti na drugega nosilca kmetijskega gospodarstva, razen 
kadar nov nosilec kmetije pošlje agenciji enega od naslednjih dokazil v zvezi s prenosom plačilnih 
pravic: sklep o dedovanju, pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja, pogodbo o dosmrtnem 
preživljanju, pogodbo o preužitku, darilno pogodbo. V teh primerih je tudi dovoljeno nadaljnje 
uveljavljanje sheme za male kmete).  
 

 
 
VLOGA ZA IZSTOP IZ SHEME ZA MALE KMETE  
 

 

S podpisom vloge za izstop iz sheme za male kmete izjavljam, da sem seznanjen: 
− da je vlogo za izstop iz sheme za male kmete  za leto 2019 mogoče vložiti do vključno 6. maja 2019.   

 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
   Podpis nosilca: 

  

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

 Uveljavljam vlogo za izstop iz sheme za male kmete za leto 2019. 
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 REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

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

pasme 
Identifikacijska številka 
živali 

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

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

pasme 
Identifikacijska 
številka živali 

        
        

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

      
      
 

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

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

 
 
 

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
 
Nosilec kmetijskega gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 

G-MID          

 
 
ZAHTEVEK ZA OPERACIJO DOBROBIT ŽIVALI – PRAŠIČI 
 
 Uveljavljam zahtevek za operacijo dobrobit živali v skladu s predpisom, ki ureja ukrep dobrobit živali v letu 2019 

za povprečno število prašičev posamezne kategorije, izračunano iz podatkov o staležu prašičev na 
gospodarstvu, sporočenih v Centralni register prašičev od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019.  

 
 

ZAHTEVE  NAJVEČJE DOVOLJENO 
ŠTEVILO ŽIVALI NA G-MID 

 
ZAHTEVE ZA PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE 
 

 
 
              *       * 

     

 
 
 

  
 
 

 

ZAHTEVA ZA PLEMENSKE SVINJE  
 

 
 
 
 

ZAHTEVA ZA TEKAČE  
 

     

 
 

ZAHTEVI ZA PITANCE 
 

 Uveljavljam zahtevo »skupinska reja z izpustom«. 

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

 Uveljavljam zahtevo »dodatna ponudba strukturne voluminozne krme«.  

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

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

 
Uveljavljam  zahtevo »10 % večja neovirana talna površina na žival v 
skupinskih boksih  od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih 
živali«. 
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* Največje dovoljeno število živali pri plemenskih svinjah in mladicah predstavlja celoten stalež plemenskih svinj in 
mladic na gospodarstvu pri katerem  je zahteva po 10-odstotni večji neovirani talni površini še izpolnjena.  
 
 
S podpisom zahtevka za ukrep dobrobit živali izjavljam, da:  

− sem seznanjen z vsebino, pogoji in obveznostmi za pridobitev izplačil za ukrep dobrobit živali, ki so 
opredeljeni v Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 v letu 2019; 

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

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

 
 
 
 
 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
 

 Podpis nosilca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Uveljavljam  zahtevo »skupinska reja z izpustom«. 
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 REPUBLIKA SLOVENIJA                                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

                
Nosilec kmetijskega 
gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

         

Naslov  

 

KMG MID          

 

ZAHTEVEK ZA OPERACIJO DOBROBIT ŽIVALI – GOVEDO 
 

 
 

Uveljavljam zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo, v skladu s predpisom, ki ureja ukrep dobrobit živali v 
letu 2019.  

 

 
 

Pasem na svojem KMG 
 

 
 

Pasem na planini 
 G-MID – planine          

 

         
 

         
 

Predviden začetek paše   .   .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

 

 
 

Pasem na  skupnem pašniku 
 G-MID skupnega pašnika          

 

         
 

         
 

Predviden začetek paše   .   .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

 

Zap.  
št. 

živali 

Identifikacijska številka živali 
Datum rojstva Spol Koef. 

GVŽ 
Datum začetka 

paše 
Predviden konec 

paše Koda 
države Številka živali 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
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  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

   
 

 
 

  .   .   
 

 
 

 .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Kategorije goveda Koeficient za izračun GVŽ 

Govedo, mlajše od šestih mesecev 0,4 

Govedo od šestega meseca do dveh let 0,6 

Govedo starejše od dveh let 1 

Območje kjer je paša prepovedana ali omejena GERK PID Domače ime 

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

prepovedna (DZ_prepoved_pase) 
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S podpisom zahtevka za ukrep dobrobit živali izjavljam, da:  
− sem seznanjen z vsebino, pogoji in obveznostmi za pridobitev izplačil za ukrep dobrobit živali, ki so 

opredeljeni v Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 v letu 2019; 

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

− so navedeni podatki pravilni in popolni. 
 

 

 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
                                                                                           Podpis nosilca:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

       
 

 

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

dovoljena do 30. maja 
(DZ_omejitev_pase_HAB_30_5) ali do 10. junija 
(DZ_omejitev_pase_HAB_10_6) ali do 20. junija 

(DZ_omejitev_pase_HAB_20_6) 
 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

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

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  
 
  

Nosilec kmetijskega gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 

ZAHTEVEK ZA OPERACIJO DOBROBIT ŽIVALI – DROBNICA 
 

 
 

Uveljavljam zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica, v skladu s predpisom, ki ureja ukrep dobrobit živali 
v letu 2019.  

 

 
 

Pasem na svojem KMG 
 

 
 

Pasem na  planini 
 G-MID – planine          

 

         
 

         
 

Predvideni začetek paše   .   .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

 

 
 

Pasem na  skupnem pašniku 
 G-MID – skupnega 

pašnika 
         

 

         
 

         
 

Predvideni začetek paše   .   .   
 

  .   .   
 

  .   .   
 

 

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

 

KMG je razvrščeno v območje, kjer se mora drobnica pasti neprekinjeno najmanj  180 dni  210 dni 

Skupno število 
živali 

Kategorija 
drobnice* 

Število 
živali s 

spremnim 
listom** 

Številka spremnega lista Datum začetka 
paše 

Predviden konec 
paše 

 
 

 
 

 
 

         
 

  .   .   
 

  .   .   
 

 
 

 
 

 
 

         
 

  .   .   
 

  .   .   
 

Kategorija drobnice Koeficient za 
izračun GVŽ 

Oznaka 
kategorije 

Ovni, stari več kot eno leto in ovce, starejše od enega leta oziroma ki so že jagnjile 0,15 Ovce 
Kozli, stari več kot eno leto in koze, starejše od enega leta oziroma ki so že jarile 0,15 Koze 
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**Živali s spremnim listom so živali, ki so že vključene v skupno število živali, vendar imajo prihod na KMG-MID v 
obdobju od vključno 2. 2. 2019 do oddaje zahtevka in za te živali obstaja spremni list za drobnico iz predpisa, 
ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice 
 

 
 
S podpisom zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica izjavljam, da:  
− sem seznanjen z vsebino, pogoji in obveznostmi za pridobitev izplačil za ukrep dobrobit živali, ki so opredeljeni 

v Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v 
letu 2019; 

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

− so navedeni podatki pravilni in popolni. 
 

 
 
 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
                                                                                           Podpis nosilca: 

 

 

 

 

Območje kjer je paša prepovedana ali omejena GERK PID Domače ime 

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

prepovedana (DZ_prepoved_pase) 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

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

dovoljena do 30. maja 
(DZ_omejitev_pase_HAB_30_5) ali do 10. junija 
(DZ_omejitev_pase_HAB_10_6) ali do 20. junija 

(DZ_omejitev_pase_HAB_20_6) 
 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

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

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
 

Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

 

ZAHTEVEK ZA UKREP EK – PLAČILO ZA EKOLOŠKO ČEBELARJENJE 
 
 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
 

                   Podpis nosilca: 

 

 

 

 

 

 

 

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  
  

                
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

G-MID          

 

ZAPISNIK O PRIGONU ŽIVALI NA PAŠO NA PLANINO ALI SKUPNI PAŠNIK 
 

IME PLANINE/SKUPNEGA PAŠNIKA in identifikacijska znaka planine ali skupnega 
pašnika:____________________________________________________________ 

Datum prigona živali na pašo:                                                     Predvideni datum odgona: 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
  

Zap.  
št. 

živali 

Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva Identifikacijska številka živali 

Priimek in ime              
nosilca KMG-MID Kategorija 

živali 
Koda 

države Številka živali 

  100       
 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
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  100       
 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
   100       

 

   
 

  
 

 
                                                                                   

 

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

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

 

 

 
 

Dan   . Mesec   . Leto     
                                                                                         Podpis nosilca: 

 

 

 

Podatki o živalih:   
GOVEDO KONJI DROBNICA* 

Kategori
ja 

živali 
Živalska vrsta K** 

Kat
eg. 
živ
ali 

Živalska vrsta K** 
Kategori

ja 
živali 

Živalska vrsta K** 

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

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Nosilec kmetij. gospodarstva 
Priimek in ime/naziv 

 

Naslov  

 

KMG-MID          

  
Telefonska 
številka 

         

 

OBVESTILO O IZLOČITVI ALI NADOMESTITVI ŽIVALI ZA LETO 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

Govedo  
 

Druge vrste domačih živali (vpišite): ________________________________________ 

Datum izločitve 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 
IZLOČENE ŽIVALI** Se ne 

pase na 
planini 

 
GEN_ 

   PAS Vzrok 
izločitve 

Koda 
države     Številka živali 

  .   .   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  .   .   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  .   .   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  .   .   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRILOGE 
 
 
 

 
Zdravstveno 
potrdilo 

 
 
 

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

Datum 
nadomestitve 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA  
NADOMESTNE ŽIVALI** Se ne 

pase na 
planini 

 
GEN_ 

   PAS 

Datum 
rojstva živali 

 

Pasma 
 

Koda 
države  Številka živali 

  .   .   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

  .   .   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

  .   .   
 

  
 

  
 

 
 

 
 

  

  .   .   
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** Pri konjih se navede življenjska številka konja. 

 

 

 
Opis dogodka: 

________________________________________________________________
________ 

________________________________________________________________
________ 

________________________________________________________________
________ 
 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
  Podpis nosilca: 

 
 
 
 
 
 
 
  

ŠIFRANT VZROKOV IZLOČITVE 

1 Smrt nosilca kmetijskega gospodarstva. 

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

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

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

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

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

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

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

9 Drugo – višja sila ali izjemne okoliščine (ustrezne priloge). 

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 

Nosilec kmet. gospodarstva 
Priimek in ime / naziv: 

 

Naslov:  

 

KMG-MID          

 
ZMANJŠANJE ALI PRENOS POVRŠIN, ŽIVALI OZIROMA OBVEZNOSTI, VKLJUČENIH V UKREP KOPOP 
OZIROMA EK V PREDHODNEM LETU, ZA LETO 2019 
 
 
 
Zahteva/
ukrep 

Zmanjšana 
površina (v 
ar) 

GERK-PID Razlog zmanjšanja* KMG-MID 
prevzemnika 

Ime in Priimek 
prevzemnika 

Podpis 
prevzemnika 

             
             
       
       
       
       
             
 
 
Prenos obveznosti izvajanja operacije ukrepa KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje na 
drugega upravičenca 
 
Vrsta živali Število 

živali 
KMG-MID 
prevzemnika 

Ime in Priimek 
prevzemnika 

Podpis 
prevzemnika 

     
     
 
 

 
 

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

 
 
 

 

 

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

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA    
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 
  

SPOROČANJE VIŠJE SILE ALI IZJEMNIH OKOLIŠČIN  
 

Priimek in ime / naziv nosilca 
kmetijskega gospodarstva  
 

Naslov nosilca kmetijskega 
gospodarstva 

 
 

Davčna številka          EMŠO oz. 
MŠO 

             
 

Telefonska številka       KMG-
MID 

         
 

 

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

 

sheme neposrednih plačil (ustrezno obkrožite): 
 

a) sheme pomoči na površino (osnovno plačilo, zelena komponenta, proizvodno vezana plačila, 
PONO) 

b) sheme pomoči na živali (podpora za mleko v GO, podpora za rejo govedi) 
 ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) 

 ukrep ekološko kmetovanje (EK/EKSEME) 

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

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

Zaradi (ustrezno označite): 

 smrti upravičenca 
 dolgotrajne nezmožnosti upravičenca za delo 
 smrti člana kmetije 
 dolgotrajne nezmožnosti člana kmetije za delo 
 razlastitve velikega dela kmetijskega gospodarstva (KMG), ki ga ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja 

obveznosti  hude naravne nesreče, ki je resno prizadela KMG 
 uničenja poslopij in kmetijske mehanizacije na KMG zaradi nesreče 
 kužne bolezni, ki je prizadela vso živino upravičenca ali njen del 
 izgube ali pogina domačih živali zaradi napada divjih zveri kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov 
 pogina domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.) 
 škode na površinah, ki so jo povzročile divje živali 
 napada bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu, zaradi česar je treba ta nasad uničiti 
 napada bolezni oziroma škodljivcev v čebeljem panju, zaradi česar je treba čebele v tem panju uničiti 

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

od upravičenca 
 Drugih razlogov:_____________________________________________(priložite ustrezna dokazila) 

 

Datum nastanka višje sile oziroma izjemnih 
okoliščin: 

 

 

dan   . mesec   . leto     
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*V primeru označbe tega polja se ne izpolnjuje preglednic 1 in 2. 

 

Dan   . Mesec   . Leto     
  Podpis nosilca: 

 

 
 

Višjo silo ali izjemne okoliščine uveljavljam za vse zgoraj označene ukrepe in v celoti preneham z 
izpolnjevanjem prevzete večletne obveznosti.* 

 Višjo silo, izjemne okoliščine oziroma namero za odstop od obveznosti uveljavljam na 
GERK/ukrepu/operaciji/živalih, kakor je razvidno iz spodaj izpolnjenih preglednic. 
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420. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o ukrepih prenosa znanja in svetovanja 
iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 

prenosa znanja in svetovanja iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije  

za obdobje 2014–2020

1. člen
V Uredbi o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz 

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16 in 59/18) se v 
8. členu na koncu prvega odstavka dodata nova dva stavka, ki 
se glasita: »Predmet podukrepa so tudi dejavnosti za širjenje 
informacij, z namenom seznanitve udeležencev z znanjem, 
pomembnim za njihovo delo. Te dejavnosti so lahko v obliki 
razstav, strokovnih srečanj, predstavitev ali informacij v tiskanih 
ali elektronskih medijih, pri čemer gradiva ali dejanja ne smejo 
vključevati promocije posameznih izdelkov, ki bi bili uporabljeni 
med izvedbo tega podukrepa.«.

V tretjem odstavku se v prvi alineji črtata vejica in bese-
dilo »sofinanciranih iz ukrepa Sodelovanje iz 35. člena Uredbe 
1305/2013/EU«.

2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku za besedilom »izvedbe 

demonstracijskih projektov« doda besedilo »ter investicijski 
stroški«.

V drugem odstavku se besedilo »izvedbe demonstracij-
skih projektov v skladu s točko (a) tretjega odstavka 38. člena 
Uredbe 702/2014/EU« nadomesti z besedilom »izvedbe de-
monstracijskih projektov ter investicijski stroški v skladu s toč-
kama (a) in (b) tretjega odstavka 38. člena Uredbe 702/2014/
EU«.

3. člen
V 25. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, besedilo »Upravičenec mora hraniti« nadomesti z 
besedilom »Ministrstvo, agencija in upravičenec hranijo«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Ministrstvo na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/
si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence objavi podatke 
o shemi pomoči po tej uredbi v skladu z drugim in četrtim od-
stavkom 9. člena Uredbe 702/2014/EU.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začeti postopki)

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa 
znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16 
in 59/18), se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih prenosa 
znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16 
in 59/18).

5. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-2/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2018-2330-0096

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.

predsednik

421. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih

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

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji 

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

in v pravosodnih organih

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

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 
51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 
4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17) se v 13. členu 
v 5. točki:

– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktorat za gozdarstvo in lovstvo,«;

– za spremenjeno drugo alinejo doda nova tretja alineja, 
ki se glasi:

»– Direktorat za hrano in ribištvo;«.

2. člen
V 55. členu se v tretjem odstavku za besedilom »VI.« 

dodata vejica in besedilo »VII/1. in VII/2.« ter na koncu odstav-
ka doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Omejitve glede števila 
delovnih mest iz tega odstavka ne veljajo za uradniška delovna 
mesta policistov.«.

V devetem odstavku se za tretjim stavkom doda nov 
četrti stavek, ki se glasi: »Omejitve glede števila delovnih 
mest iz tega odstavka ne veljajo za uradniška delovna mesta 
policistov.«.

3. člen
V prilogi I: Opisi tipičnih uradniških delovnih mest se pri 

vseh uradniških delovnih mestih črtajo besedilo »Šifra delov-
nega mesta:« in sama šifra delovnega mesta, kjer je določena, 
ter stolpca »Šifra naziva« in »Plačni Razred«.

4. člen
V prilogi II: Uradniški položaji se pri številki D.1. poimeno-

vanje položaja spremeni tako, da se glasi: »Načelnik upravne 
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enote in direktor finančnega urada z več kot 50.000 prebivalci, 
vodja oziroma direktor območne enote z več kot 300 delovnimi 
mesti, direktor območnega urada/mejne veterinarske postaje 
v Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin«.

5. člen
V prilogi III: Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest 

se v VII/1. tarifnem razredu za delovnim mestom pod zapore-
dno številko 245 doda novo delovno mesto pod zaporedno 
številko 245.1, ki se glasi:

»245.1. Delovno mesto: VARSTVENIK OBALNEGA 
MORJA VII/1

Zahtevane delovne 
izkušnje: 7 mesecev

Predpisana izobrazba: – visoka strokovna izobrazba
– prva stopnja

Plačna skupina: J

Plačna podskupina: J1

Tarifni razred: VII/1

Posebni pogoji: –

Naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja 
notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi 
s področja varstva morja pred onesnaženjem,
– vodenje vzdrževanja plovil, evidence porabe goriva, 
sredstev za preprečevanje onesnaženj, opreme in drugih 
tehničnih sredstev,
– koordinacija in razporejanje predvidenih posadk čolnov  
na morju in načrtovanje pripravljenosti na domu,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugega 
zahtevnejšega gradiva,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, 
informacij, poročil in drugega zahtevnega gradiva,
– sodelovanje oziroma pomoč pri vodenju opravljanja 
organizacijskih, spremljajočih ali strokovno-tehničnih del,
– sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah, komisijah 
in drugih oblikah sodelovanja,
– sodelovanje z mednarodnimi institucijami s področja dela,
– sodelovanje pri zagotavljanju napredka organizacije  
in metod dela,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

«.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

6. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se s to ured-
bo uskladi do 1. aprila 2019.

7. člen
Spremenjena 5. točka 13. člena uredbe se začne upora-

bljati 1. aprila 2019. Do takrat se uporablja 5. točka 13. člena 
Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni 
list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 
35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 
88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 
17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 
28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 
84/16, 8/17, 40/17 in 41/17).

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-7/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2019-3130-0001

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.

predsednik

422. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem

Na podlagi 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni 
list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) v zvezi 
z 18. členom Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 
63/13 – ZS-K in 84/18) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  
o ustanovitvi Agencije za javni nadzor  

nad revidiranjem

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revi-

diranjem (Uradni list RS, št. 6/16) se v 1. členu v prvem odstav-
ku besedilo »65/08 in 63/13 – ZS-K« nadomesti z besedilom 
»65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18«.

2. člen
V 5. členu se v drugem odstavku za besedo »samostoj-

na« dodata besedi »in neodvisna«.

3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija za izvajanje javnega nadzora nad revidiranjem 

in ocenjevanjem vrednosti opravlja naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb, 

pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjevalcev vredno-
sti,

– odloča v postopkih nadzora nad kakovostjo dela revizij-
skih družb, pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjeval-
cev vrednosti ter izreka ukrepe nadzora,

– opravlja naloge pristojnega organa za nadzor nad izva-
janjem Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z ob-
vezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2005/909/ES (UL L št. 158 z dne 27. 5. 2014, str. 77),

– nadzira Slovenski inštitut za revizijo pri načrtovanju in 
izvajanju nadzora pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,

– zagotavlja slovenske prevode Mednarodnih revizijskih 
standardov,

– sprejema druga pravila revidiranja (standardov revidi-
ranja, etičnih poklicnih standardov; standardov obvladovanja 
kakovosti revidiranja),

– sprejema hierarhijo pravil revidiranja, ki niso predpisi,
– nadzira sprejetje pravil ocenjevanja vrednosti ter dolo-

čanje hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti,
– določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opra-

vljanje nalog pooblaščenega revizorja ter preizkus strokovnih 
znanj,

– organizira izobraževanja za pridobitev naziva poobla-
ščeni revizor in nadzira izobraževanja za pridobitev naziva 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti,
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– izvaja preizkuse strokovnih znanj za pridobitev strokov-
nih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja,

– izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti revidiranja 
in nalog pooblaščenega revizorja ter opravlja registracijo za-
konitih revizorjev, revizijskih podjetij, revizorjev tretjih držav in 
revizijskih subjektov tretjih držav,

– nadzira izdajo dovoljenj za opravljanje nalog pooblašče-
nega ocenjevalca vrednosti ter registracijo zakonitih revizorjev 
in revizijskih družb tretjih držav,

– vodi registre revizijskih družb, revizijskih podjetij, revi-
zijskih subjektov tretjih držav in pooblaščenih revizorjev ter v 
skladu z zakonom objavlja akte o ukrepih nadzora,

– organizira stalno dodatno strokovno izobraževanje po-
oblaščenih revizorjev in nadzira stalno dodatno strokovno izo-
braževanje pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,

– zagotavlja kakovost dela pooblaščenih revizorjev in 
revizijskih družb,

– lahko oblikuje priporočila za zagotovitev kakovosti izva-
janja revizij posameznih vrst revizijskih subjektov,

– proučuje pobude drugih nadzornih organov in zainte-
resiranih oseb za izboljšanje in razvoj kakovosti revidiranja,

– sodeluje z drugimi regulativnimi organi v Republiki Slo-
veniji in s sorodnimi mednarodnimi institucijami s področja 
revidiranja oziroma nadzora nad revidiranjem za izvajanje pri-
stojnosti iz zakona,

– zagotavlja javnost dela tako, da na svojih spletnih stra-
neh objavi letni načrt dela, letno poročilo, poročilo o pregledu 
kakovosti revidiranja in ocenjevanja vrednosti z glavnimi ugo-
tovitvami pregleda in poročilo o ukrepih Agencije in izrečenih 
sankcijah,

– druge naloge, določene z zakonom ali drugimi pred-
pisi.«.

4. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih 

nalog iz:
– državnega proračuna na podlagi pogodbe z ministr-

stvom, pristojnim za finance,
– prihodkov po tarifi in
– drugih virov v skladu s predpisi.«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 01402-1/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2019-1611-0014

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.

predsednik

MINISTRSTVA
423. Pravilnik o podrobnejši vsebini ter načinu 

predložitve obračuna takse na pretovor 
in vodenja evidence podatkov o taksi 
na pretovor

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o izgra-
dnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 

proge Divača−Koper (Uradni list RS, št. 51/18) ministrica za 
infrastrukturo v soglasju z ministrom za finance izdaja

P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini ter načinu predložitve 

obračuna takse na pretovor in vodenja evidence 
podatkov o taksi na pretovor

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in način predloži-
tve obračuna takse na pretovor (v nadaljnjem besedilu: taksa) 
ter podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence podatkov 
o taksi.

2. člen
(pomen izrazov)

Izraz »operacija«, uporabljen v tem pravilniku, pomeni 
opravljen pretovor na enem plovilu in vključuje izkrcanje tovora 
z določenega plovila na kopno ali vkrcanje tovora s kopnega 
na določeno plovilo; ta izraz vključuje tudi »transhipment« kot 
enotno storitev, ki je vključena v obračuna ob izkrcanju tovora 
z določenega plovila na kopno.

3. člen
(masa in količina tovora)

(1) Masa tovora obsega skupno maso pretovorjenega 
blaga, vključno z embalažo blaga in opremo za prevoz blaga.

(2) Količina tovora se pri avtomobilih in kontejnerjih navaja 
v kosih, pri ostalih kategorijah tovora pa v tonah.

(3) Za pretovor tekočih tovorov se uporablja količina v kg 
na zraku, ki je razvidna iz poročila neodvisne kontrolne hiše.

(4) Če se operacije na enem plovilu začnejo v enem in za-
ključijo v drugem mesecu, se količina tovora prikaže v mesecu, 
ko je operacija zaključena.

4. člen
(vsebina in način predložitve obračuna)

(1) Mesečni obračun takse (v nadaljnjem besedilu: obra-
čun) vsebuje naslednje podatke:

– koledarski mesec in leto, na katerega se nanaša (v na-
daljnjem besedilu: davčno obdobje);

– identifikacijske podatke zavezanca za plačilo takse 
(v nadaljnjem besedilu: zavezanec);

– skupno količino tovora po posamezni kategoriji tovora;
– znesek takse po posamezni kategoriji tovora;
– skupni znesek takse v davčnem obdobju.
(2) Zavezanec predloži obračun na obrazcu, objavljenem 

na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

5. člen
(specifikacija pretovora po plovilih)

(1) Specifikacija pretovora po plovilih, ki je priloga obra-
čunu, vsebuje naslednje podatke o posameznih operacijah 
pretovora v davčnem obdobju:

– datum zaključka operacije pretovora;
– številko ticanja in ime plovila, na katerem je bila opera-

cija izvedena;
– število operacij pretovora;
– količino tovora posameznih kategorij tovora;
– znesek takse po posamezni kategoriji tovora in po po-

samezni operaciji;
– skupni znesek takse v davčnem obdobju.
(2) Zavezanec predloži specifikacijo pretovora po plovilih 

na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave 
Republike Slovenije.
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6. člen
(vsebina in način vodenja evidence)

Zavezanec vodi evidenco, v kateri so vsebovani podatki iz 
prejšnjega člena. Evidenco vodi v elektronski obliki in v skladu 
z zakonom, ki ureja davčni postopek.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. mar-
ca 2019.

Št. 007-251/2018/9
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2018-2430-0057

Mag. Alenka Bratušek l.r.
ministrica 

za infrastrukturo

Soglašam!

Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister 

za finance

424. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
določanju cen zdravil za uporabo v humani 
medicini

Na podlagi tretjega odstavka 158. člena Zakona o zdravi-
lih (Uradni list RS, št. 17/14) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o določanju cen 

zdravil za uporabo v humani medicini

1. člen
V Pravilniku o določanju cen zdravil za uporabo v humani 

medicini (Uradni list RS, št. 32/15, 15/16 in 19/18) se v 16. 
členu v tretjem odstavku besedilo »v dveh pisnih izvodih« na-
domesti z besedilom »v enem pisnem izvodu«.

2. člen
V Prilogi 2 se razdelek B nadomesti z novim razdelkom B, 

ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Vloge za določitev najvišje dovoljene cene zdravila in 

vloge za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila, ki so 
bile prejete do dneva uveljavitve tega pravilnika in o njih do 
tega dneva še ni bilo odločeno, se obravnavajo v skladu tem 
pravilnikom.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-11/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2019-2711-0012

Samo Fakin l.r.
minister 

za zdravje

PRILOGA
»B:
Tabela 1. Vrednosti faktorjev za preračun primerjalne 

cene (Francija) iz cen zdravil na drobno v publikaciji (vir: Vidal 
– spletni vir ali izdajateljev licenčni vir) glede na pripadajoče 
cenovne razpone v stolpcu z oznako C [EUR].

C [EUR] f2 f3 f1
0-2,45 0,0000 0,30 1,1000
2,46-5,43 -0,0573 0,30 1,1300
5,44-27,92 -0,0573 0,00 1,1968
27,93-519,29 1,5457 0,00 1,1268
519,30-1763,89 1,5457 30,06 1,0600
1763,90- 97,5457 30,06 1,0000

Enačba 2.
Primerjalna cena (Francija) = (C/f4 – f2 – f3) / f1,
kjer so:
C – cena zdravila na drobno z DDV (Francija) iz publikacije, 

v eurih (Francija: Vidal – spletni vir ali izdajateljev licenčni vir)
f1, f2, f3 – vrednosti faktorjev za preračun iz Tabele 1
f4 – vrednost faktorja za preračun (f4 = 1,021)«

POPRAVKI

425. Popravek Sklepa o odprtju Konzulata 
Republike Slovenije v Kavadarcih, v Republiki 
Makedoniji

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

P O P R A V E K
Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije 

v Kavadarcih, v Republiki Makedoniji

V Sklepu o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Ka-
vadarcih, v Republiki Makedoniji (Uradni list RS, št. 5/19), se 
v točki I v drugem odstavku beseda »Rosman« pravilno glasi 
»Rosoman«.

Št. 50100-3/2018
Ljubljana, dne 31. januarja 2019

Vlada Republike Slovenije
Stojan Tramte l.r.
generalni sekretar
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