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Uredba o območjih omejene rabe prostora
zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje
objektov na teh območjih

Na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS,
št. 76/17 in 26/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o območjih omejene rabe prostora zaradi
jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov
na teh območjih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa:
– merila za določitev območij omejene rabe prostora
zaradi jedrskega objekta;
– merila za prepoved gradenj na območjih omejene rabe
prostora;
– vrsto gradenj na teh območjih, za katere je treba k vlogi
za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– območje omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: območje omejene rabe prostora) je
območje, kjer je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti
posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena in
vključuje izključitveno območje, ožje območje nadzorovane
rabe in širše območje nadzorovane rabe;
– izključitveno območje je notranji del območja omejene
rabe prostora zaradi jedrskega objekta, v katerem je določen
strožji režim rabe prostora;
– ožje območje nadzorovane rabe je vmesni del območja
omejene rabe prostora, kjer je režim rabe prostora milejši kot
v izključitvenem območju, vendar strožji kot v širšem območju
omejene rabe prostora;
– širše območje nadzorovane rabe je zunanji del območja
omejene rabe prostora, v katerem so omejitve rabe prostora
milejše.

Leto XXIX

II. MERILA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ OMEJENE RABE
PROSTORA ZARADI JEDRSKEGA OBJEKTA
3. člen
(določitev območja omejene rabe)
(1) Območje omejene rabe prostora je razdeljeno na izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše
območje nadzorovane rabe.
(2) Obseg izključitvenega območja, ožjega območja nadzorovane rabe in širšega območja nadzorovane rabe določi
organ, pristojen za jedrsko varnost, v postopku izdaje mnenja
h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost.
(3) Izključitveno območje mora biti take velikosti, da oseba, ki bi preživela dve uri na zunanji meji tega območja takoj po
največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega
objekta med izrednim dogodkom, ne bi prejela skupne doze,
večje od 250 mSv, ali doze na njeno ščitnico, večje od 3 Sv.
(4) Območje omejene rabe prostora mora biti take velikosti, da oseba na zunanji meji tega območja po največjem
projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta
med celotnim prehodom radioaktivnega oblaka med izrednim
dogodkom ne bi prejela skupne doze, večje od 100 mSv, ali
doze na njeno ščitnico, večje od 3 Sv.
(5) Pri določitvi območij iz prvega odstavka tega člena
organ, pristojen za jedrsko varnost, upošteva možne vplive
dejavnosti na teh območjih na jedrski objekt in na izvajanje
načrtov zaščite in reševanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v primeru izrednega
dogodka v jedrskem objektu ter najmanjše velikosti za vsa tri
območja znotraj območja omejene rabe prostora iz Priloge 1,
ki je sestavni del te uredbe.
(6) Če več jedrskih objektov stoji na istem območju tako,
da se notranja območja omejene rabe prostora, določena za te
jedrske objekte, med seboj prekrivajo, na posameznem kraju
prekrivanja notranjih območij v zvezi z rabo prostora velja režim
območja z najstrožjim režimom.
(7) Na območjih omejene rabe prostora zaradi podzemnih
odlagališč nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov oziroma
podzemnih odlagališč izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov so prepovedane samo tiste dejavnosti, ki z
globinskimi posegi pod površino tal ogrožajo zaščitne funkcije
geoloških plasti okrog odlagališča.
(8) Ne glede na najmanjšo velikost širšega območja nadzorovane rabe, določeno za objekte v Prilogi 1 te uredbe, lahko
organ, pristojen za jedrsko varnost, v mnenju h gradnjam, ki
vplivajo na jedrsko varnost, določi za posamezni objekt tudi
manjše območje omejene rabe, če je iz poročila o vplivih
na okolje razvidno, da se na zmanjšanem območju omejene
rabe prostora ukrepi sevalne in jedrske varnosti lahko izvajajo
neovirano.
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III. MERILA ZA PREPOVEDI IN OMEJITVE GRADENJ
NA OBMOČJIH OMEJENE RABE PROSTORA
4. člen
(prepovedi in omejitve gradenj)
(1) Na območju omejene rabe prostora so prepovedane
vse gradnje, zaradi katerih bi v tem območju stalno ali začasno
prebivali ljudje.
(2) Na izključitvenem območju in ožjem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje in izvajanje dejavnosti,
zaradi katerih je povprečna dnevna migracija prebivalstva na
površini izključitvenega ali ožjega območja nadzorovane rabe,
ki je znotraj prostorskega kota 22,5° v smeri iz središča jedrskega objekta, večja od 100 ljudi. Delavci, ki v izključitveno ali ožje
območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega
objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.
(3) V širšem območju nadzorovane rabe povprečna dnevna migracija prebivalstva zaradi izvajanja dejavnosti na tem območju ne sme presegati 8 000 ljudi. Delavci, ki v širše območje
nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, se
ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.
(4) Na širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je povprečna dnevna migracija prebivalstva na površini širšega območja nadzorovane rabe, ki je znotraj prostorskega kota 22,5°
v smeri iz središča jedrskega objekta, večja od 1 000 ljudi.
Delavci, ki v širše območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi
potreb jedrskega objekta, in prebivalci s stalnim prebivališčem
na širšem območju nadzorovane rabe, se ne štejejo v dnevno
migracijo prebivalstva.
(5) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje objektov, za katere Priloga 2, ki je sestavni del
te uredbe, določa, da taka gradnja ni dovoljena.
(6) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so dovoljene
gradnje objektov, za katere Priloga 2 te uredbe določa, da je
gradnja dovoljena, če je organ, pristojen za jedrsko varnost,
izdal mnenje k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije
za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v skrajšanem
ugotovitvenem postopku.
(7) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so dovoljene
gradnje objektov, za katere Priloga 2 te uredbe določa, da je
gradnja dovoljena, če je za gradnjo organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal mnenje k projektnim rešitvam iz projektne
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v
skrajšanem ugotovitvenem postopku ter je gradnja namenjena
potrebam jedrskega objekta.
(8) Če gre za gradnjo enostavnega objekta iz Priloge 2 te
uredbe, ki se v skladu s predpisom, ki ureja gradnjo objektov,
lahko začne brez gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na
sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja h gradnji,
ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost, pred začetkom
gradnje takega objekta.
5. člen
(merila za izdajo mnenja)
(1) Pri izdaji mnenja iz prejšnjega člena mora organ, pristojen za jedrsko varnost, upoštevati naslednja merila:
– gradnja objekta ali njegovo obratovanje in izredni dogodki na objektu ne smejo ogrožati jedrskega objekta zaradi
požarov, eksplozij, onesnaženosti zraka, zastrupitev, korozijskega onesnaženja, izstrelkov, poplavljanja ali kako drugače;
– gradnja objekta ali njegovo obratovanje ne sme ovirati
komunikacijskih poti do jedrskega objekta;
– zagotovljena mora biti dopolnitev ali sprememba načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob izrednih dogodkih v
jedrskem objektu po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če ima gradnja objekta ali njegovo
obratovanje vpliv na jedrski objekt; in
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– zagotovljene morajo biti evakuacijske poti za vse prebivalstvo in zaposlene v skladu z načrtom zaščite in reševanja v
primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu.
(2) Poleg meril iz prejšnjega odstavka mora organ, pristojen za jedrsko varnost, pri izdaji mnenja iz prejšnjega člena
upoštevati tudi opombe k pogojem za gradnjo posameznih
objektov, določene v Prilogi 2 te uredbe.
6. člen
(določitev območja omejene rabe prostora)
(1) Za obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem s koordinatama središča reaktorja jedrske elektrarne y = 540 326,67 m in
x = 88 353,76 m veljajo naslednja območja:
– izključitveno območje je območje kroga s središčem
v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 500 m;
– ožje območje nadzorovane rabe je območje zunaj izključitvenega območja in znotraj območja, ki ga na zunanji strani
omejuje krožnica kroga s središčem v središču reaktorja jedrske
elektrarne in polmerom 650 m ter daljica, ki to krožnico seka v
točkah s koordinatama y = 540 010,62 m in x = 88 927,02 m ter
koordinatama y = 540 772,11 m in x = 88 834,04 m;
– širše območje nadzorovane rabe je območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s središčem
v središču reaktorja jedrske elektrarne ter polmerom 1 500 m.
(2) Širše območje nadzorovane rabe za obstoječi jedrski
raziskovalni reaktor TRIGA MARK II je območje znotraj obstoječe ograje jedrskega raziskovalnega reaktorja.
(3) Širše območje nadzorovane rabe za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v občini Dol pri Ljubljani je območje
kroga s središčem na skladišču in polmerom 500 m. Koordinati
središča Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov sta
y = 469 308,23 m in x = 105 631,98 m.
(4) Prepovedi in omejitve gradenj iz 4. člena te uredbe
se ne uporabljajo za objekte, zgrajene na območjih iz prejšnjih
odstavkov tega člena pred uveljavitvijo Uredbe o območjih
omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih
gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04,
103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1).
(5) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe sta rekonstrukcija ali odstranitev obstoječega objekta in novogradnja
objekta na istem zemljišču dovoljeni, če se bistveno ne spremeni velikost novega objekta in njegova namembnost, in je k
projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev
mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal mnenje.
(6) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je gradnja
novih stanovanjskih stavb na širšem območju nadzorovane
rabe obstoječe jedrske elektrarne v Krškem dovoljena, če gre
za gradnjo na zemljiščih parcelnih številk iz Priloge 3, ki je
sestavni del te uredbe.
IV. KONČNI DOLOČBI
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in
o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS,
št. 36/04, 103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-43/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2550-0021
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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Priloga 1: Najmanjše območje omejene rabe prostora
Vrsta jedrskega
objekta

jedrski reaktor v
kritični ali podkritični
sestavi termične
moči, večje od 10
MW

območje kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta in
polmerom 500 m

jedrski reaktor v
kritični ali podkritični
sestavi termične
moči, manjše od 10
MW

znotraj ograje
jedrskega objekta

raziskovalni reaktor
termične moči,
manjše od 1 MW
jedrska elektrarna

-

-

Najmanjša velikost
širšega območja
nadzorovane rabe
območje zunaj ožjega
območja nadzorovane
rabe in znotraj kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta ter
polmerom 2 000 m
območje zunaj ožjega
območja nadzorovane
rabe in znotraj kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta ter
polmerom 1 500 m
območje zunaj
izključitvenega območja
in znotraj kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta ter
polmerom 500 m
znotraj ograje objekta

območje kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta in
polmerom 500 m

objekt za
skladiščenje,
predelavo ali
obdelavo
izrabljenega goriva ali
visokoradioaktivnih
odpadkov

območje kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta in
polmerom 500 m

območje zunaj
izključitvenega območja
in znotraj kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta ter
polmerom 650 m
območje okoli
izključitvenega območja
in znotraj kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta in
polmerom 650 m

območje zunaj ožjega
območja nadzorovane
rabe in znotraj kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta ter
polmerom 1 500 m
območje zunaj ožjega
območja nadzorovane
rabe in znotraj kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta in
polmerom 1 500 m

objekt za
skladiščenje ali
obdelavo nizko- ali
srednjeradioaktivnih
odpadkov

-

-

območje kroga s
središčem v središču
skladišča in polmerom
500 m

odlagališče
izrabljenega goriva ali
odlagališče nizko- in
srednjeradioaktivnih
odpadkov

-

-

območje kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta in
polmerom 500 m

objekt za predelavo
in obogatitev jedrskih
snovi ali izdelavo
jedrskega goriva

Najmanjša velikost
izključitvenega
območja
območje kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta in
polmerom 800 m

Najmanjša velikost
ožjega območja
nadzorovane rabe
območje zunaj
izključitvenega območja
in znotraj kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta ter
polmerom 1 000 m
območje zunaj
izključitvenega območja
in znotraj kroga s
središčem v središču
jedrskega objekta ter
polmerom 650 m
-
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Vrsta jedrskega
objekta
zaprto pripovršinsko
odlagališče nizko- in
srednjeradioaktivnih
odpadkov

zaprto podzemno
odlagališče nizko- in
srednjeradioaktivnih
odpadkov

Uradni list Republike Slovenije

Najmanjša velikost
izključitvenega
območja
-

Najmanjša velikost
ožjega območja
nadzorovane rabe
-

Najmanjša velikost
širšega območja
nadzorovane rabe
območje jedrskega
objekta, povečano za
50 m širok pas okoli
ograje odlagališča

-

-

območje na površini
neposredno nad
podzemnim
odlagališčem
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Priloga 2: Pogoji za gradnjo posameznih objektov
+

Dovoljena gradnja na območju omejene rabe prostora in mnenje organa,
pristojnega za jedrsko varnost, ni potrebno.
- Prepovedana gradnja na območju omejene rabe prostora.
pd Dovoljena gradnja zahtevnega in manj zahtevnega objekta na območju omejene
rabe prostora, če so za gradnjo preverjeni vplivi na sevalno in jedrsko varnost v
postopku pridobivanja projektnih pogojev k projektnim rešitvam ter mnenja k
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če gre za gradnjo nezahtevnega objekta, za katero je v skladu s predpisi, ki
urejajo gradnje objektov, treba pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi
na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa, pristojnega za
jedrsko varnost, ki ga mora investitor priložiti vlogi za izdajo gradbenega
dovoljenja.

pdj

Če gre za gradnjo enostavnega objekta, za katero v skladu s predpisi, ki urejajo
gradnje objektov, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na
sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa, pristojnega za
jedrsko varnost, ki ga mora investitor pridobiti pred začetkom gradnje
enostavnega objekta na območju omejene rabe prostora.
Enako kot »pd«, vendar samo za gradnje za potrebe jedrskega objekta.

CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

11100

Enostanovanjske
stavbe
Dvostanovanjske
stavbe

11210
11220

11301

11302

12111

12112

Tri- in
večstanovanjske
stavbe
Stanovanjske stavbe
z oskrbovanimi
stanovanji
Stanovanjske stavbe
za druge posebne
družbene skupine
Hotelske in podobne
stavbe za kratkotrajno
nastanitev

Gostilne, restavracije
in točilnice

Največja
dovoljena
velikost
objekta

Enostaven
Nezahteven:
površina do
2
10 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
površina do

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

-

-

-

-

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

pd1
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Klasifikacija objektov
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Največja
dovoljena
velikost
objekta
25 m2
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

12120

1220

12301

Druge gostinske
stavbe za kratkotrajno
nastanitev

Poslovne in upravne
stavbe

Trgovske stavbe

Enostaven:
površina do
2
10 m
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven

12303

12304

Sejemske dvorane,
razstavišča

Oskrbne postaje

Stavbe za storitvene

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

-

-

pd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven:
površina do
25 m2

-

-

pd

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

-

-

pd

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

pd1

-

-

pd

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

-

-

-

-

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

-

-

-

nobeden

nobeden

nobeden

Enostaven
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

12302

Izključitveno
območje

Enostaven
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

Enostaven

1
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CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

dejavnosti

12410

12420

12510

Postajna poslopja,
terminali, stavbe za
izvajanje komunikacij
ter z njimi povezane
stavbe

Garažne stavbe

Industrijske stavbe

Stavbe za predelavo
kmetijskih proizvodov

12520

Skladiščne stavbe

Št.

Največja
dovoljena
velikost
objekta
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
10 m2
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
20 m
Nezahteven:
površina do
50 m2
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
površina do
2
80 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
20 m ; nobena
stavba za

78 / 20. 12. 2019 /

Stran

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd2

-

-

pd

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

pd

-

-

pd

pdj

pd3

pd3

2

2

10201

Stran

10202 /

CC-SI
klasifikacija

Št.

78 / 20. 12. 2019

Klasifikacija objektov

Rezervoarji in
cisterne za vodo in
druge tekočine

Rezervoarji za nafto
in plin

Uradni list Republike Slovenije

Največja
dovoljena
velikost
objekta
skladiščenje
radioaktivnih
ali nevarnih
snovi in
nevarnih
odpadkov
Nezahteven:
površina do
2
100 m ;
nobena stavba
za
skladiščenje
radioaktivnih
ali nevarnih
snovi in
nevarnih
odpadkov
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
prostornina do
3
20 m ; noben
rezervoar
radioaktivnih
ali nevarnih
snovi in
nevarnih
odpadkov
Nezahteven:
prostornina do
3
100 m ; noben
rezervoar
radioaktivnih
ali nevarnih
snovi in
nevarnih
odpadkov
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
prostornina do
3
5m
Nezahteven:

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

pdj

pd

pdj

pd

pdj

pd

pdj

pd

pdj

Širše
območje
nadzorovane
rabe

3

pd3

3

pd3

3

pd3

3

pd3

pd

3

pd3

pdj

pd3

pd3

pdj

pd3

pd3
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CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

Stolpni silosi za suhe
snovi

12610

12620

12630

12640

Št.

Največja
dovoljena
velikost
objekta
prostornina do
15 m3
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
višina do 5 m
Nezahteven:
višina do 10 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
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Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

pdj

pd

pdj

Širše
območje
nadzorovane
rabe

3

pd3

pd

3

pd3

pdj

pd3

pd3

pdj

pd

3

pd3

Kinodvorane,
koncertne dvorane,
operne hiše,
gledališča, dvorane
za družbene
prireditve

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

-

-

-

Paviljoni in stavbe za
živali in rastline v
živalskih ter
botaničnih vrtovih

Enostaven:
površina do
2
20 m
Nezahteven:
površina do
2
50 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

-

-

-

-

nobeden

nobeden

nobeden

-

pdj

pd1

-

pdj

pd

nobeden

nobeden

nobeden

Muzeji, arhivi in
knjižnice

Stavbe za
izobraževanje in
znanstvenoraziskoval
no delo

Stavbe za

Enostaven
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven

Stran

1

10203

Stran

10204 /

CC-SI
klasifikacija

Št.
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Klasifikacija objektov

zdravstveno oskrbo

12350

12711

12712

Stavbe za šport

Stavbe za rastlinsko
pridelavo

Stavbe za rejne živali,
stavbe za rejo divjadi
v oborah, druge
stavbe za rejo živali

Stavbe ribogojnice
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Največja
dovoljena
velikost
objekta
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
50 m
Nezahteven:
površina do
2
150 m ne
glede na
velikost
nosilnega
razpona
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
20 m
Nezahteven:
površina do
2
100 m ne
glede na
velikost
nosilnega
razpona
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
50 m ,
prostornina

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

pd4

pd4

pd4

pd

4

pd4

pd4

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

pd

-

-

pd

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+
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CC-SI
klasifikacija

12713

Klasifikacija objektov

Kmetijski silosi

Kleti, vinske kleti

Skladišča pridelkov

Št.

Največja
dovoljena
velikost
objekta
bazenov do
250 m3
Nezahteven:
površina do
2
100 m ,
prostornine
bazenov do
3
2 000 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
20 m , višina
do 5 m
Nezahteven:
površina do
2
100 m , višina
do 10 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
20 m ne
glede na
globino vkopa
in globino
podzemnih
delov
Nezahteven:
površina do
2
50 m , do dve
nadstropji, ne
glede na
globino vkopa
in globino
podzemnih
delov
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do

78 / 20. 12. 2019 /

Stran

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

10205

Stran

10206 /

CC-SI
klasifikacija

Št.
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Klasifikacija objektov

Kozolci

12714

12721

12722

Stavbe za
shranjevanje
kmetijskih strojev,
orodja in
mehanizacije

Stavbe za opravljanje
verskih obredov

Pokopališke stavbe
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Največja
dovoljena
velikost
objekta
40 m2
Nezahteven:
površina do
2
150 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
40 m , do dve
etaži
Nezahteven:
površina do
2
150 m , do
dve etaži, ne
glede na višino
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
40 m2
Nezahteven:
površina do
2
150 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
10 m
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

pd

-

pd

pd

-

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

+

-

-

+

-

pd

+

-

pd

+

-

pd

+
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CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

12730

Kulturna dediščina, ki
se ne uporablja za
druge namene

12740

21111

Prevzgojni domovi,
zapori, vojašnice,
stavbe za nastanitev
policistov, sil za
zaščito, reševanje in
pomoč, gasilski
domovi, javne
sanitarije
Zaklonišča

Št.

Največja
dovoljena
velikost
objekta
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
5m
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
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Stran

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

pd

+

+

pd

+

+

pd

+

+

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

-

pdj

pdj

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

pdj

pdj

pd

Nadstrešnice (kot
pripadajoč objekt h
glavnemu objektu in
nimajo opredeljenega
namena)

Enostaven
Nezahteven:
vsi
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

nobeden

nobeden

nobeden

-

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

Avtoceste (AC), hitre
ceste (HC), glavne
ceste I. in II. reda
(G1, G2)

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

-

pd5

pd5

Prometne površine
zunaj vozišča,
počivališča,
parkirišča, avtobusna
postajališča,
obračališča, servisne
površine

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven:
površina do
2
200 m

pdj

pd

pd

Zahteven ali
manj

pdj

pd

pd

10207

Stran

10208 /

CC-SI
klasifikacija

21112

Št.
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Klasifikacija objektov

Največja
dovoljena
velikost
objekta
zahteven
objekt

Prometna
signalizacija in
prometna oprema

Enostaven:
višina do 10 m
Nezahteven:
višina do 15 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

Regionalne ceste I.,
II. in III. reda (R1, R2,
R3)

Prometne površine
zunaj vozišča,
počivališča,
parkirišča, avtobusna
postajališča,
obračališča, servisne
površine
Površine za pešce in
kolesarje v cestišču

Prometna
signalizacija in
prometna oprema

21121

Uradni list Republike Slovenije

Ceste, ulice in poti

Prometne površine

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

+

+

+

+

+

+

nobeden

nobeden

nobeden

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

-

pd

pd5

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

+

nobeden

nobeden

nobeden

+

+

+

+

+

+

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

pdj

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

Enostaven
Nezahteven:
površina do
2
200 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
vsi
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
višina do 10 m
Nezahteven:
višina do 15 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven

Enostaven

5
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CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

zunaj vozišča,
počivališča,
parkirišča, trgi,
avtobusna
postajališča,
obračališča
Površine za pešce in
kolesarje na cestišču

Prometna
signalizacija in
prometna oprema

Gozdne ceste,
pešpoti, kolesarske
poti in jahalne steze

21122

21210

21220

Samostojna
parkirišča

Glavne in regionalne
železniške proge

Mestne železniške
proge

Št.

Največja
dovoljena
velikost
objekta
Nezahteven:
površina do
2
200 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
vsi
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
višina do 10 m
Nezahteven:
višina do 15 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

Enostaven11
Nezahteven

11
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Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

pdj

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

+

+

+

+

+

+

nobeden

nobeden

nobeden

pd

pd

pd

pd

pd

pd

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

nobeden

nobeden

nobeden

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

pd

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

-

pd

pd

Nezahteven:
površina do
2
500 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven
Zahteven ali
manj

Stran

6

7

10209

Stran

10210 /

Št.
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CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

Največja
dovoljena
velikost
objekta
zahteven
objekt

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

21301

Vzletno-pristajalne in
vozne letališke steze,
helioporti, letališke
ploščadi

Enostaven
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

-

-

-

Objekti za
zagotavljanje
zemeljskega prevoza
in notranjih prometnih
tokov

Enostaven:
površina do
2
500 m
Nezahteven:
površina do
2
5 000 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
samo splošna
merila
Nezahteven:
samo splošna
merila
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt:
samo splošna
merila
Enostaven:
nobeden
razen brvi
nosilnega
razpona do
3m
Nezahteven:
nosilni razpon
do 5 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven

-

-

-

-

-

-

nobeden

nobeden

nobeden

-

pd

pd

-

pd

pd

-

pd

pd

-

pd

pd

-

pd

pd

-

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj

-

pd

pd

21302

21410

21421

Letalski
radio-navigacijski
objekti

Mostovi, viadukti,
nadvozi, nadhodi

Predori

Uradni list Republike Slovenije

CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

Prepusti

21422

21423

21510

21520

Podhodi

Pokriti vkopi in
galerije

Pristanišča in plovne
poti

Jezovi, pragovi, drče,
pregrade

Št.

Največja
dovoljena
velikost
objekta
zahteven
objekt
Enostaven:
nosilni razpon
do 3 m
Nezahteven:
nosilni razpon
do 5 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
nosilni razpon
do 5 m,
dolžina do
10 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
nosilni razpon
do 5 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
nobeden
razen pomoli s
površino do
2
50 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
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Stran

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

-

pd

pd

-

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

-

pd

pd

-

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

pdj

pdj

pd

10211

Stran

10212 /

CC-SI
klasifikacija

Št.
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Klasifikacija objektov

Vkopani zadrževalniki
in podobni objekti za
akumulacijo vode

Zadrževalniki za
akumulacijo vode za
namakanje kmetijskih
zemljišč

Objekti za zaščito
rečnih in morskih
bregov ter ureditev
strug

Nasipi in podobni
objekti za zaščito
pred poplavami

21530

Akvadukti
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Največja
dovoljena
velikost
objekta
Enostaven:
prostornina
vode do
3
250 m
Nezahteven:
prostornina
vode do
3
2 000 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj

pdj

pd

pd

Enostaven:
prostornina
razlivne vode
3
do 250 m
Nezahteven:
prostornina
razlivne vode
3
do 2000 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
dolžina do
5 m, višina do
2m
Nezahteven:
dolžina do
20 m, višina
do 3 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
višina do 1 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

Uradni list Republike Slovenije

CC-SI
klasifikacija

22110

22121

22122

22130

22140

22210

Št.

Klasifikacija objektov

Največja
dovoljena
velikost
objekta
zahteven
objekt

Odvzemni objekti,
dovodno omrežje in
namakalna oprema,
drenažni jarki in drugi
objekti za osuševanje
zemljišč

Enostaven

Naftovodi in daljinski
(prenosni) plinovodi

Daljinski (prenosni)
vodovodi

Objekti za črpanje,
filtriranje in zajem
vode

Daljinsko (hrbtenično)
komunikacijsko
omrežje

Daljinski (prenosni)
elektroenergetski vodi

Lokalni (distribucijski)
plinovodi

10

Nezahteven10

78 / 20. 12. 2019 /

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven

pdj

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

-

-

pd

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

-

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

Enostaven
Nezahteven:
pretok do 5 l/s
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven11
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
tlak do 5 bar
Zahteven ali
manj
zahteven

Stran

8

-

+

+

nobeden

nobeden

nobeden

-

+

+

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

pd

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

10213

Stran

10214 /

Št.

78 / 20. 12. 2019
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CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

Največja
dovoljena
velikost
objekta
objekt

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

22221

Distribucijski cevovodi
za pitno vodo,
cevovodi za
tehnološko vodo

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

+

+

pdj

+

+

Enostaven
Nezahteven:
premer do
80 mm
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

+

+

pdj

+

+

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

pd

pd

pd

Enostaven
Nezahteven:
premer do
250 mm
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
tlak do 4 bar
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

nobeden

nobeden

nobeden

pd

pd

pd

pd

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

pd

pd

pd

pd

pd

pd

Vodni stolpi

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

+

Arteški in drugi
vodnjaki

Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
globina do

pdj

pd

+

Omrežje in naprave
za preprečevanje
požara (hidrantno
omrežje)

22222

Toplarne in kotlovnice

Razdelilno omrežje
za dovod tople in
vroče vode

Lokalni cevovodi za
dobavo stisnjenega
zraka

22223

Nezahteven:
premer do
80 mm
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

Uradni list Republike Slovenije

CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

Vodohrani

22231

22232

22241

Kanalizacijsko
omrežje za odvajanje
odpadne vode

Vse vrste čistilnih
naprav, ki uporabljajo
mehanske, kemične
in biološke ali druge
postopke čiščenja

Razdelilno
elektroenergetsko

Št.

Največja
dovoljena
velikost
objekta
10 m

78 / 20. 12. 2019 /

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

pdj

pd

+

Nezahteven:
globina do
30 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven:
prostornina do
3
100 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

pdj

pd

+

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

+

pdj

pd

+

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

pd

pdj

pd

pd

pdj

pd

+

pdj

pd

+

pdj

pd

+

pdj

pd

+

Nezahteven:
premer do
200 mm
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
zmogljivost do
50 PE ne
glede na
globino vkopa
in globino
podzemnih
delov
Nezahteven:
zmogljivost do
200 PE ne
glede na
globino vkopa
in globino
podzemnih
delov
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
kabelski vodi

Stran

10215

Stran

10216 /

CC-SI
klasifikacija

Št.

78 / 20. 12. 2019

Klasifikacija objektov

omrežje

Uradni list Republike Slovenije

Največja
dovoljena
velikost
objekta
do 1 kV
Nezahteven:
prostozračno
omrežje
napetosti do
1 kV in
podzemni vodi
napetosti od
1 kV do 35 kV
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

22242

23010

23020

23030

11

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

pdj

pd

+

pdj

pd

+

pdj

pd

+

pdj

pd

+

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

Dostopovno
komunikacijsko
omrežje s pripadajočo
infrastrukturo
dostopovnega
omrežja

Enostaven

Rudarski objekti za
pridobivanje in
izkoriščanje,
bogatenje in
skladiščenje
mineralnih surovin,
kot so rudarski postroj
in rudarska
infrastruktura

Enostaven

Objekti za
proizvodnjo mavca,
cementa, opeke,
strešnikov in
podobno, betonarne

Enostaven
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

-

-

pd

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

pd

pd

pd

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj

-

-

pd

Elektrarne in drugi
energetski objekti

Objekti kemične
industrije

Nezahteven:
vsi
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
12

Nezahteven12
Zahteven ali
manj
zahteven
12
objekt

Uradni list Republike Slovenije

Št.

CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

Največja
dovoljena
velikost
objekta
zahteven
objekt

23040

Objekti težke
industrije, ki niso
uvrščeni drugje

Enostaven
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
100 m , brez
grajenih tribun
Nezahteven:
površina do
2
1 000 m , brez
grajenih tribun

24110

24121

24122

Športna igrišča

Športna pristanišča in
marine

Otroška in druga
javna igrišča,
zabaviščni,
adrenalinski in
plezalni parki, igrišča
za golf, vzletišča,
konjeniški centri, javni
vrtovi in parki, trgi,
živalski in botanični
vrtovi, urejena
naravna kopališča,
kampi, smučišča na
vodi, kajakaške proge
na divjih vodah
Vzletišča

78 / 20. 12. 2019 /

Stran

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

-

-

-

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

-

-

pd

Enostaven10
Nezahteven10

-

-

pd
pd

Zahteven ali

-

-

pd

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
100 m
Nezahteven:
površina do
2
1 000 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
100 m
Nezahteven:
površina do
2
1 000 m

10217

Stran

10218 /

CC-SI
klasifikacija

Št.

78 / 20. 12. 2019

Klasifikacija objektov

Največja
dovoljena
velikost
objekta
manj
zahteven
10
objekt

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

Smučišča in žičniške
naprave

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

-

-

pd

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pdj

Nezahteven10

-

-

pdj

Zahteven ali
manj

-

-

pdj

Skakalnice

Razgledne ploščadi in
opazovalnice

Bazen za kopanje

24201

Uradni list Republike Slovenije

Obrambni objekti

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
višina poda do
višine 3 m nad
terenom
Nezahteven:
višina poda do
višine 5 m nad
terenom
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
prostornina do
3
60 m ne
glede na
globino vkopa
in globino
podzemnih
delov
Nezahteven:
prostornina do
3
100 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven

10
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CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

24202

Ribogojnice

Koritasti silosi

Zbiralniki gnojnice in
gnojevke

Gnojišča, napajalna
korita, krmišča,
hlevski izpusti

Visoke preže

Št.

Največja
dovoljena
velikost
objekta
zahteven
objekt10
Enostaven:
prostornina
bazenov do
3
250 m
Nezahteven:
prostornina
bazenov do
3
2 000 m
Zahteven ali
manj
zahteven
10
objekt
Enostaven:
površina do
2
100 m
Nezahteven:
površina do
2
1 000 m
Zahteven ali
manj
zahteven
10
objekt
Enostaven:
nobeden
Nezahteven:
prostornina do
3
1 000 m
Zahteven ali
manj
zahteven
10
objekt
Enostaven:
površina do
2
50 m
Nezahteven:
površina do
2
200 m
Zahteven ali
manj
zahteven
10
objekt
Enostaven:
vsi
Nezahteven

78 / 20. 12. 2019 /

Stran

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

-

-

pd

nobeden

nobeden

nobeden

-

pd

pd

-

pd

pd

-

pd

pd

-

pd

pd

-

pd

pd

-

pd

pd

nobeden

nobeden

nobeden

10219

Stran

10220 /

CC-SI
klasifikacija

24203

24204

24205

Št.

78 / 20. 12. 2019

Klasifikacija objektov

Uradni list Republike Slovenije

Največja
dovoljena
velikost
objekta
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

nobeden

nobeden

nobeden

Odprta skladišča
odpadkov, površine
za obdelavo
odpadkov

Enostaven

nobeden

nobeden

nobeden

Nezahteven

nobeden

nobeden

nobeden

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

pdj

pdj

pd

Odlagališča
odpadkov in
radioaktivnih
odpadkov

Enostaven
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
100 m
Nezahteven:
površina do
2
500 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
višina do
2,2 m
Nezahteven:
višina do
3,5 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
višinska
razlika med
zgornjim in
spodnjim
zemljiščem do
1m
Nezahteven:
višinska
razlika med
zgornjim in

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

nobeden
nobeden

pd

pd

pd

-

-

+

-

-

+

-

-

+

pdj

+

+

pdj

pd

+

pdj

pdj

pd

pdj

+

+

pdj

pd

+

Pokopališča

Ograje

Oporni zidovi

9
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CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

Objekti za
zadrževanje plazov

31110

31120

Nasipi

Izkopi in odkopi

Št.

Največja
dovoljena
velikost
objekta
spodnjim
zemljiščem do
2m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven10

Nezahteven10
Zahteven ali
manj
zahteven
10
objekt
Enostaven

10

Nezahteven

31130

31140

31150

Utrjene površine

Utrjene brežine

Grajene gozdne vlake

10

Zahteven ali
manj
zahteven
10
objekt
Enostaven:
površina do
2
50 m
Nezahteven:
površina do
2
5 000 m
Zahteven ali
manj
zahteven
10
objekt
Enostaven10
Nezahteven10
Zahteven ali
manj
zahteven
10
objekt
Enostaven:
vsi
Nezahteven
Zahteven ali
manj

78 / 20. 12. 2019 /

Stran

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

pdj

pdj

pd

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

+

pdj

pdj

+

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

pdj

pdj

pd

pdj
pdj

pdj
pdj

pd
pd

pdj

pdj

pd

-

-

-

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

10221

Stran

10222 /

Št.

78 / 20. 12. 2019

CC-SI
klasifikacija

Klasifikacija objektov

31160

Grajena območja
urbanih vrtov

32110

32120

Ekološki otoki

Urbana oprema

Uradni list Republike Slovenije

Največja
dovoljena
velikost
objekta
zahteven
objekt
Enostaven10

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

-

-

+

Nezahteven

-

-

+

-

-

+

pdj

pdj

+

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

+

pdj

pd

+

pdj

pd

+

pdj

pd

+

nobeden

nobeden

nobeden

pdj

pd

+

pdj

pd

+

pdj

pd

+

pdj

pd

+

-

-

-

10

Zahteven ali
manj
zahteven
10
objekt
Enostaven:
vsi
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven10

Nezahteven10

32130

Objekti za
oglaševanje in
informacijski panoji

Zahteven ali
manj
zahteven
10
objekt
Enostaven:
oglasna
površina do
2
40 m
Nezahteven

32140

33110

Spominska obeležja

Grajeni prostori na
drevesu

Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
40 m , višina
do 5 m
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
5 m , višina od
tal do vrha
objekta do 5 m

Uradni list Republike Slovenije

CC-SI
klasifikacija

33120

33130

33140

Klasifikacija objektov

Grajeni prostori na
vodi

Nepokrita
prezentirana
arheološka najdišča
in ruševine

Merilna mesta za
opazovanje naravnih
pojavov, naravnih
virov in stanja okolja

Št.

Največja
dovoljena
velikost
objekta
Nezahteven:
Površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
10 m
Nezahteven:
površina do
2
25 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
površina do
2
100 m
Nezahteven:
površina do
2
500 m
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt
Enostaven:
vsi
Nezahteven
Zahteven ali
manj
zahteven
objekt

78 / 20. 12. 2019 /

Stran

Izključitveno
območje

Ožje območje
nadzorovane
rabe

Širše
območje
nadzorovane
rabe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

pd

pd

+

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

nobeden

1

Dovoljena je gradnja stavb, če gre za gostinsko ali trgovsko dejavnost, namenjeno
zaposlenim in prebivalstvu s stalnim prebivališčem na območju omejene rabe prostora, ali
izobraževalno ali raziskovalno dejavnost, namenjeno zaposlenim na območju omejene
rabe prostora.

2

Dovoljena je gradnja stavb za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezanih stavb,
če se dokaže, da nimajo vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

3

Gradnja je dovoljena, če se v njih ne skladiščijo eksplozivne ali kako drugače nevarne
snovi, ki bi lahko vplivale na sevalno ali jedrsko varnost.

4

Gradnja je dovoljena, če gre za dejavnosti v zdravstvu, za katere je potrebna bližina
jedrskega objekta.

10223

Stran

10224 /

Št.

78 / 20. 12. 2019
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5

Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati ceste mimo območja omejene rabe. Če se
gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po taki cesti ne
bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

6

Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati železniške proge mimo območja omejene
rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po
takih železniških progah ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

7

Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati mestne železniške proge mimo območja
omejene rabe.

8

Gradnja je dovoljena, če naftovoda ali plinovoda ni možno speljati zunaj območja omejene
rabe.

9

Dovoljena je gradnja odlagališč, gradnja objektov za predelavo nevarnih odpadkov pa
samo, kadar ne morejo imeti vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

10

Samo splošna merila: upoštevajo se merila iz 5., 7. in 8. člena Uredbe o razvrščanju
objektov (Uradni list RS, št. 37/18).

11

V skladu s predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije.

12

Določbe Gradbenega zakonika (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/12 – popr.) se ne uporabljajo
za te objekte, zato se ne razvrščajo po zahtevnosti gradnje.
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Priloga 3: Seznam parcel
k. o. 1317 Stari Grad
*15
*254
*168
*26
*172
*261
*174
*268
*176
*269
*201
*273
*207
*28
*211
*283
*213
*29
*214
*296
*215
*299
*217
*30
*218
*307
*219
*309
*20/7
*314
*220
*316
*223
*317
*224
*32
*23
*373
*231
203
*232
204
*24
205
*248
206
*249
210/1
*25/1
210/2
*250
211
*253
212/2

214/2
214/3
214/6
214/7
214/8
214/9
214/10
228/2
229/2
248/1
254/14
254/16
282/1
283/2
284/2
284/4
304
305
318/3
323
327/1
327/2
328
329
339/2
339/3
339/5

k. o. 1316 Stara vas
*1
86/1
*270
86/2
*375
86/3
*660
86/4
23/2
86/5
85/1
86/6
85/3
87/1
85/4
87/3
85/5
87/4

87/7
88/1
88/2
88/3
88/4
89/1
89/2
89/3
89/4

k. o. 1320 Drnovo
*253
2104/105
*278
2105/1
*298
2105/2
*299
2105/3
2104/77
2105/4

340
341
342
344/4
370/5
372/4
*373
374/3
378/2
378/4
380/1
380/2
380/3
576
590
1139/3
1139/5
1170/1
1176/1
1176/3
1179/8
1179/10
1179/23
1179/30
1179/32
1179/38
1179/39

89/5
89/6
89/7
89/8
89/9
93/2
97
104/1
104/3

2105/5
2105/6
2105/7
2105/107
2105/108

1179/41
1179/49
1179/54
1179/68
1179/69
1179/70
1179/71
1179/72
1179/134
1179/135
1179/136
1179/137
1179/138
1179/139
1179/144
1179/145
1180/2
1180/5
1180/14
1180/32
1180/33
1180/40
1180/43
1180/44
1180/50
1180/54
1180/58

111/7
118/2
118/3
118/4
118/5
131/1
132/3
134/6
134/7

2105/109
2105/113
2105/115
2105/119
2105/121

1180/59
1180/60
1180/62
1180/66
1180/67
1180/80
1180/82
1180/83
1180/85
1180/87
1180/89
1180/90
1180/92
1180/93
1180/95
1180/96
1180/97
1180/98
1180/99
1180/100
1180/101
1180/103
1180/105
1180/107
1180/108
1180/109
1180/110

134/8
134/9
747/4
747/5
747/6
750/1
750/2
750/4
752/2

2105/125
2105/130
2105/131
2105/132
2105/212

1180/111
1180/112
1180/113
1180/116
1180/117
1180/119
1180/120
1180/121
1180/122
1180/123
1180/125
1180/126
1180/127
1180/128
1180/129
1180/130
1180/131
1180/132
1180/134
1180/135
1180/141
1180/144
1180/145
1180/146
1180/147
1180/148
1180/149

1180/150
1193
1194/1
1198/3
1199
1223/2
1223/3
1225
1250
1251
1253
1254
1255
1256

753
801/1
2642
2653
2657
2674
2675
2676
2684

2687
2689
2695
2696
2701

2105/213
2105/214
2105/215
2642/9
2642/23

2642/24
3676
3677
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k. o. 1321 Leskovec
*182
1204/176
*218
1204/178
*379
1204/194
*389
1204/203
1204/39
1204/204
1204/43
1204/216
1204/44
1204/217
1204/51
1205/31
1204/174
1205/37
1204/175
1205/41
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1205/53
1205/54
1205/61
1205/64
1205/79
1205/80
1205/87
1205/88
1205/89
1205/93

1205/94
1205/95
1205/96
1205/97
1205/98
1205/104
1205/106
1205/108
1205/109
1205/110

1205/111
1205/112
1205/113
1205/114
1205/116
1205/117
1205/118
1205/120
1205/166
1205/343

1205/344
1351/11
1351/12
1351/13
1351/14
1351/15
1351/16
1351/18
1351/19
1351/20

1351/21
1351/22
1351/23
1351/24
1351/26
1351/33
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3485.

Uredba o državnem prostorskem načrtu
za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče

Na podlagi drugega odstavka 270. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) v zvezi s prvim odstavkom 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) in v zvezi z drugim odstavkom
11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr.,
57/12 in 61/17 – ZUreP-2) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za prenosni
plinovod R51C Kozarje–Vevče
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07
– ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17
– ZUreP-2) sprejme državni prostorski načrt za gradnjo prenosnega plinovoda R51C Kozarje–Vevče (v nadaljnjem besedilu:
državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot Priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v novembru 2019 pod
številko projekta 7899 izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični
zavod, d. d., Ljubljana.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja,
križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobrega ter priključevanja prostorskih
ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje glede
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja
zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta,
dopustna odstopanja in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi
prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem
za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v
Mestni občini Ljubljana in občinah Dobrova - Polhov Gradec
in Škofljica.
(3) Za ta državni prostorski načrt je bil izveden postopek
celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov na varovana območja v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo narave.
(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker
se s tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovali posegi v
okolje, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
treba izvesti presojo vplivov na okolje. Investitor mora pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti sklep ministrstva,
pristojnega za presojo vplivov na okolje, o ugotovitvi, ali je za
nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na
okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo okolja.
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(5) Oznake, navedene v 3. do 7., 9. do 12., 14., 16., 31.,
33., 39., 40., 46. in 50. členu te uredbe, so oznake objektov
in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
(6) Oznake, navedene v 18. do 25. členu te uredbe, so
oznake namenskih rab in so razvidne iz Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 –
ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN,
71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15
– DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr.,
12/18 – DPN in 42/18) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID).
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
– gradnja prenosnega plinovoda R51C (v nadaljnjem besedilu: plinovod R51C) od merilne regulacijske postaje Kozarje
(v nadaljnjem besedilu: MRP Kozarje) do načrtovane merilne
regulacijske postaje MRP Dobrunje (v nadaljnjem besedilu:
MRP Dobrunje);
– razširitev obstoječe MRP Kozarje (v nadaljnjem besedilu: MRP Kozarje Z);
– gradnja sekcijske zaporne postaje BS1 Ljubljana Rudnik
(v nadaljnjem besedilu: BS1 Ljubljana Rudnik);
– gradnja sprejemne oddajne čistilne postaje na platoju načrtovane MRP Dobrunje (v nadaljnjem besedilu:
SOČP–R51C Dobrunje);
– prestavitev trase načrtovanega prenosnega plinovoda
M3/1 Kalce–Vodice (v nadaljnjem besedilu: plinovod M3/1) na
območju MRP Kozarje in MRP Kozarje Z;
– izvedba sistema katodne zaščite;
– gradnja kabelske kanalizacije za vgradnjo optičnega
kabla;
– ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne,
energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij;
– odstranitev, začasna odstranitev ali prestavitev enostavnih objektov, odstranitev rastja, krajinska ureditev ter ureditev
površin po izgradnji plinovoda R51C;
– izvedba drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo
in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta za gradnjo
plinovoda R51C in objektov na njem ter prestavitev plinovoda
M3/1 na območju MRP Kozarje, vključno z delovnim pasom
ob plinovodu, sistemi katodne zaščite, začasnimi dostopnimi potmi, priključki na infrastrukturna omrežja, preureditvami
obstoječe energetske in komunalne infrastrukture, krajinskimi
ureditvami, gradbišči, začasnimi odlagališči materiala ter območji odstranitve ali prestavitve enostavnih objektov, v skladu
z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s
parc. št. v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Karlovško predmestje (1695): 246/16, 246/17,
246/18, 246/19, 246/20, 246/62, 246/63, 246/64, 246/65,
246/70, 246/71, 246/72, 246/73, 246/74, 246/75, 246/76,
246/77, 246/82, 246/83, 246/84, 246/85, 246/88, 246/89,
246/94, 246/95, 246/98, 246/99, 246/100, 246/101, 246/106,
246/107, 246/108, 246/109, 246/110, 246/111, 246/112,
246/113, 246/118, 246/119, 246/120, 246/121, 246/122,
246/123, 246/124, 246/125, 246/130, 246/131, 246/132,
246/133, 246/134, 246/135, 246/136, 246/137, 246/142,
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246/143, 246/144, 246/145, 246/146, 246/147, 246/148,
246/152, 246/153, 246/154, 246/155, 246/156, 246/157,
246/158, 246/159, 246/160, 246/161, 246/162, 246/163,
246/186, 247/1, 247/2, 247/3, 247/31, 247/32, 247/33,
247/34, 247/35, 247/36, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7,
248/8, 248/9, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/17,
248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, 248/58,
248/59, 248/66, 248/67, 248/68, 248/69, 248/76, 248/77,
248/78, 248/79, 248/87, 248/88, 248/89, 248/90, 248/94,
248/95, 248/96, 248/97, 248/101, 248/102, 248/107, 248/108,
248/112, 248/113, 248/116, 248/117, 248/120, 248/122,
248/123, 248/124, 350/1, 350/65, 350/203, 350/204, 350/205,
350/214, 350/239, 350/259, 350/677, 350/687, 350/688,
350/689, 350/690, 350/691, 350/692, 350/693, 350/694,
350/701, 350/703, 350/704, 350/709, 350/710, 350/711,
350/712, 350/713, 350/717, 350/718, 350/719, 350/720,
350/721, 350/722, 350/723, 350/730, 534/12, 535/17, 535/24,
535/26, 535/27, 535/30, 535/31, 535/32, 535/33, 535/34,
536/12, 536/17, 536/18, 536/19, 536/30, 536/31, 536/36,
536/37, 536/38, 536/39, 536/42, 536/43, 536/44, 536/45,
536/46, 536/55, 536/56, 536/57, 536/58, 536/59, 536/60,
536/68, 536/69, 536/70, 536/71, 539/5, 539/6, 539/7, 539/9,
539/10, 539/11, 539/12, 539/13, 539/14, 541/1, 541/2, 541/3,
541/5, 541/8, 541/9, 541/10, 541/13, 541/16, 541/18, 542/2,
542/3, 542/12, 542/13, 542/14, 542/15, 542/16, 542/17, 542/20,
542/21, 543/2, 543/14, 543/15, 543/16, 543/17, 543/19, 548/3,
550/3, 550/4, 551/3, 551/4, 551/5, 552/3, 552/4, 552/6, 553/2,
553/5, 554/2, 554/5, 555/2, 556/2, 557/2, 558/2, 559/2, 560/2,
562/2, 562/6, 562/7, 562/8, 563/1, 564/3, 565/3, 565/4, 566/2,
567/2, 567/3, 567/15, 569/1, 569/5, 569/10, 571/2, 571/3,
571/7, 571/15, 572/2, 572/3, 572/7, 572/13, 573/2, 573/5,
574/2, 574/5, 575/2, 575/5, 576/2, 576/4, 576/7, 576/12, 577/1,
577/4, 577/7, 577/12, 578/2, 578/5, 579/2, 579/6, 580/2, 580/5,
581/2, 581/5, 582/2, 582/4, 582/7, 582/12, 583/1, 583/5, 584/8,
584/10, 584/11, 584/14, 584/15, 584/16, 585/5, 585/6, 585/7,
586/4, 586/16, 587/5, 587/10, 587/22, 588/5, 588/6, 588/14,
589/5, 590/2, 591/2, 591/3, 592/4, 592/6, 592/7, 592/10,
592/12, 592/14, 592/16, 592/18, 592/33, 592/35, 592/36,
592/37, 592/40, 592/44, 592/45, 592/46, 592/47, 592/48,
592/49, 592/50, 592/69, 623/8, 623/17, 623/23, 626/9, 626/35,
626/36, 626/39, 626/40, 626/41, 627/8, 627/32, 627/33, 627/38,
627/39, 627/70, 627/72, 633/3, 633/9, 633/10, 635/1, 635/6,
635/7, 635/12, 635/13, 667/2, 667/4, 668/1;
– k. o. Rudnik (1696): 49/3, 49/5, 49/13, 49/15, 49/25,
49/26, 49/55, 51/1, 51/14, 51/15, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6,
52/7, 52/8, 52/9, 54/1, 54/2, 54/3, 56/1, 56/3, 203/2, 203/3,
203/4, 203/5, 203/9, 203/10, 203/11, 203/14, 205/1, 205/2,
205/3, 205/4, 209/3, 209/4, 209/7, 216/9, 216/11, 216/12,
235/2, 240/2, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 255/3, 256, 257,
259, 285, 286, 287/1, 287/2, 287/10, 287/12, 294/1, 294/4,
294/6, 294/7, 294/11, 294/13, 294/18, 294/26, 294/42, 294/45,
294/46, 294/48, 294/49, 294/50, 294/51, 294/52, 294/61, 295/2,
296/2, 296/4, 296/9, 308/1, 308/2, 310/1, 311/1, 311/3, 312/1,
312/2, 312/3, 312/5, 312/6, 312/9, 312/10, 312/11, 313/2,
313/4, 313/6, 313/7, 314/3, 314/5, 314/8, 314/9, 314/11, 315/3,
315/6, 316/4, 1639/2, 1640/3, 1640/4, 1640/6, 1642/1, 1642/2,
1643/1, 1643/2, 1644/2, 1645/2, 1647/2, 2270/9, 2273/1,
2273/5, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2304/7, 2327/1, 2327/2,
2334/2, 2334/4;
– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 505/4, 505/5, 508/2,
508/6, 508/8, 508/9, 508/10, 508/11, 508/12, 509/2, 509/4,
509/5, 516, 517/3, 517/9, 562/3, 664/1, 664/2, 664/4, 664/7,
664/8, 664/9, 664/10, 664/11, 714/5, 730/3, 730/4, 730/5,
730/8, 730/9, 730/10, 730/20, 730/21, 743/3, 743/4, 792/4,
792/5, 799/2, 799/5, 799/6, 799/7, 800/2, 800/3, 800/4, 809/3,
809/4, 812/2, 812/3, 812/4, 832/141, 832/142, 841/4, 841/9,
841/13, 841/17, 841/19, 841/23, 841/24, 841/25, 841/30,
841/34, 841/35, 841/36, 841/37, 841/39, 841/40, 982/3, 982/7,
982/15, 987/2, 987/3, 988/2, 988/3, 989/2, 989/3, 990/1, 990/2,
990/11, 990/12, 991/1, 991/9, 992/1, 992/9, 993/1, 993/5, 995/1,
995/3, 995/7, 995/14, 995/15, 995/16, 995/23, 995/24, 995/25,
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995/31, 996/5, 996/6, 996/7, 996/14, 996/15, 997/2, 997/4,
997/5, 997/6, 998/2, 998/4, 998/5, 999/3, 999/4, 999/5, 999/6,
1000/35, 1515, 1699/1, 1699/5, 1699/9, 1699/20, 1699/21,
1699/22, 1699/24, 1699/25, 1700/8, 1706/2, 1709/7, 1709/8,
1709/15, 1709/16, 1709/17, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752,
1753, 1754, 1755, 1756/1, 1760, 1766, 1767, 1771;
– k. o. Vič (1723): 1459/3, 1459/4, 1459/5, 1460/1, 1460/2,
1461/1, 1461/4, 1462/1, 1462/2, 1462/3, 1463/1, 1463/2, 1465,
1466/1, 1466/2, 1466/3, 1466/4, 1949/1, 1949/3, 1950/1,
1950/2, 1954/8, 1954/9, 1954/13, 1957/1, 1957/3, 1958/1,
1964/3, 1966/2, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1969, 1971/1, 1973/5,
1974/1, 1974/6, 1976/5, 1977/1, 1977/3, 1978, 1979/1, 1979/2,
1980/1, 1980/2, 1981/2, 1983/2, 1983/11, 1983/14, 1983/16,
1988/1, 1988/2, 1988/4, 1988/6, 1988/8, 1988/10, 2004/2,
2004/19, 2009/6, 2009/9, 2009/14, 2011/1, 2011/2, 2024/8,
2024/13, 2024/14, 2024/17, 2024/34, 2025/1, 2025/3, 2172/1,
2172/4, 2174/1, 2175/1, 2175/3, 2176/3, 2176/4, 2176/11,
2176/12, 2176/13, 2176/15, 2176/19, 2177/1, 2177/3, 2177/4,
2180;
– k. o. Bizovik (1733): 546, 547, 548/1, 549/1, 550/1,
557/1, 558, 559/2, 559/3, 561/1, 573/1, 683, 684, 685, 695/1,
695/2, 697, 698, 699, 700, 701/1, 702, 719, 720, 1049/3,
1050/3;
– k. o. Dobrunje (1773): 726, 731, 735, 738, 741, 745/1,
748, 751, 756/1, 762, 763, 764, 770, 771/1, 773/1, 776, 778,
785, 791, 792, 798, 802, 828, 829, 833, 834/1, 834/2, 834/3,
849, 850, 853/5, 861, 868, 870, 874, 876, 879, 880, 894,
896, 1085/3, 1085/6, 1086/1, 1086/5, 1089/1, 1089/3, 1090/1,
1093/1, 1094/1, 1097/1, 1098/1, 1101/1, 1102/1, 1104/1, 1105,
1106/1, 1106/2, 1109/2, 1111/1, 1112/1, 1115/1, 1116/1, 1119/1,
1120/1, 1123/1, 1124/1, 1126/1, 1128/1, 1129/1, 1129/3, 1132/1,
1132/3, 1133/1, 1133/3, 1137/1, 1138, 1139/1, 1141, 1142,
1143/1, 1444, 1445, 1446, 1456, 1457, 1458, 1459/1, 1464,
1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/4, 1465/6, 1467/1, 1467/2,
1468/1, 1468/6, 1472, 1499/1, 1501, 1502/1, 1504, 1505, 1507,
1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1807, 1834/4, 1840/1, 1841/1,
1842/1;
– k. o. Šujica (1982): 2172/35;
– k. o. Dobrova (1994): 1574/1, 1577/1, 1577/2, 1577/3,
1578/2, 1578/4, 1582/1, 1582/2, 1582/3, 1583/1, 1583/2,
1585/1, 1585/3, 1589, 1591/5, 1591/12, 1591/13, 1593,
1596/13, 1607/1, 1631, 1632/1, 1635/2, 1635/4, 1658/9,
1658/10, 1661/1, 1661/4, 1664/2, 1665, 1669/1, 1673/4,
1673/5, 1673/7, 1673/8, 1673/9, 1673/11, 1673/12, 1673/17,
1673/18, 1680/1, 1682/1, 1682/4, 1682/5, 1708/2, 1709/2,
1711/3, 1711/4, 1732/1, 1732/2, 1732/4, 1733/1, 1733/2,
1737/2, 1771, 1777/1, 1780/1, 1780/2, 1783/1, 1783/2, 1788/2,
1788/3, 1794, 1800/1, 1800/2, 1800/3, 1804, 1805/2, 1907/1,
1907/2, 1907/3, 1908, 1911, 1912, 1915/1, 1915/2, 1959/1,
1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/5, 1960/1, 1960/6, 1960/7,
1960/8, 1961, 1964/1, 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2021/5,
2021/8, 2024/1, 2024/5, 2024/15, 2024/29, 2024/30, 2024/31,
2024/37, 2024/38, 2024/39, 2024/40, 2025/2, 2025/15,
2025/27, 3080/5, 3080/11, 3084/2, 3086/1, 3088/3, 3095/5,
3096/3, 3097/5, 3115, 3117, 3184, 3186/2, 3187, 3188;
– k. o. Podsmreka (1995): 962/8, 962/9, 963/1, 963/2,
963/3, 963/4, 1059/1, 1059/5, 1062/3, 1062/6.
(2) Območje izključne rabe za MRP Kozarje Z in BS1
Ljubljana Rudnik obsega zemljišča ali dele zemljišč s parc. št. v
naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Rudnik (1696): 259, 285, 2273/8;
– k. o. Dobrova (1994): 1582/3, 1583/1, 1585/1, 1589.
(3) Območje omejene rabe obsega zemljišča ali dele
zemljišč s parc. št. v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Karlovško predmestje (1695): 246/63, 246/64,
246/65, 246/70, 246/72, 246/73, 246/75, 246/76, 246/77,
246/82, 246/83, 246/84, 246/88, 246/95, 246/99, 246/100,
246/107, 246/108, 246/111, 246/112, 246/113, 246/118,
246/119, 246/120, 246/123, 246/124, 246/131, 246/132,
246/135, 246/136, 246/143, 246/144, 246/146, 246/147,
246/152, 246/153, 246/154, 246/155, 246/156, 246/157,
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246/158, 246/159, 246/186, 247/31, 247/32, 247/33, 247/34,
248/5, 248/6, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/17,
248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, 248/59,
248/66, 248/78, 248/87, 248/90, 248/94, 248/96, 248/97,
248/101, 248/102, 248/107, 248/108, 248/113, 248/116,
248/117, 248/120, 248/122, 248/123, 248/124, 350/1, 350/65,
350/687, 350/688, 350/689, 350/693, 350/694, 350/703,
350/704, 350/709, 350/710, 350/712, 350/717, 350/718,
350/719, 350/721, 350/722, 350/723, 350/730, 534/12, 535/17,
535/24, 535/26, 535/30, 535/31, 535/32, 535/33, 535/34,
536/18, 536/19, 536/30, 536/36, 536/38, 536/39, 536/42,
536/43, 536/44, 536/45, 536/46, 536/57, 536/58, 536/59,
536/69, 536/70, 539/9, 539/10, 539/11, 539/12, 539/14, 541/2,
541/3, 541/8, 541/9, 541/16, 542/20, 542/21, 548/3, 550/3,
550/4, 551/3, 551/5, 552/6, 553/2, 554/2, 555/2, 556/2, 557/2,
558/2, 559/2, 560/2, 562/2, 562/6, 562/7, 563/1, 564/3, 565/3,
565/4, 566/2, 567/2, 567/3, 569/1, 569/10, 571/2, 571/3, 572/2,
572/3, 573/2, 574/2, 575/2, 576/2, 576/4, 577/1, 577/4, 578/2,
579/2, 580/2, 581/2, 582/2, 582/4, 583/1, 584/8, 584/10,
584/15, 584/16, 585/5, 585/6, 585/7, 586/4, 586/16, 587/5,
587/10, 587/22, 588/5, 588/6, 588/14, 589/5, 590/2, 591/2,
591/3, 592/4, 592/6, 592/7, 592/10, 592/12, 592/14, 592/16,
592/35, 592/36, 592/37, 592/44, 592/45, 592/47, 592/48,
592/69, 623/8, 623/23, 626/9, 626/35, 626/36, 626/39, 626/40,
627/33, 627/39, 633/9, 633/10, 635/1, 635/6, 635/12, 635/13,
667/4;
– k. o. Rudnik (1696): 51/1, 51/14, 51/15, 52/1, 52/2, 52/3,
52/4, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 54/1, 56/1, 56/3, 203/2, 203/3,
203/4, 203/5, 203/9, 203/10, 203/11, 203/14, 205/1, 205/2,
205/3, 209/3, 209/4, 209/7, 216/9, 216/11, 216/12, 240/2,
254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 256, 257, 259, 285, 287/1, 287/10,
287/12, 294/1, 294/4, 294/6, 294/13, 294/26, 294/42, 294/45,
294/46, 294/52, 295/2, 296/2, 296/4, 296/9, 308/1, 308/2,
310/1, 311/1, 311/3, 312/1, 312/2, 312/3, 312/6, 312/10, 312/11,
313/2, 314/3, 315/3, 316/4, 1639/2, 1640/3, 1640/4, 1642/1,
1642/2, 1644/2, 1645/2, 1647/2, 2270/9, 2273/1, 2273/5,
2273/7, 2273/8, 2273/9, 2304/7, 2327/1, 2334/2, 2334/4;
– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 505/5, 508/2, 508/6,
508/9, 508/11, 508/12, 509/2, 509/4, 516, 517/3, 664/1, 664/2,
664/4, 664/9, 664/10, 664/11, 730/3, 730/4, 730/5, 730/20,
730/21, 743/3, 799/2, 832/141, 841/4, 841/9, 841/13, 841/17,
841/19, 841/23, 841/24, 841/25, 841/30, 841/34, 841/35,
841/36, 982/7, 982/15, 987/2, 987/3, 988/2, 989/2, 990/1,
990/2, 990/11, 991/1, 991/9, 992/1, 992/9, 993/1, 993/5, 995/1,
995/3, 995/7, 995/14, 995/15, 995/16, 995/23, 995/24, 995/25,
995/31, 996/5, 996/14, 996/15, 997/4, 998/4, 999/4, 999/5,
1000/35, 1515, 1699/20, 1699/24, 1699/25, 1700/8, 1706/2,
1709/7, 1709/8, 1709/16, 1746, 1747, 1749, 1753, 1754, 1755,
1756/1, 1760;
– k. o. Vič (1723): 1459/4, 1459/5, 1460/1, 1460/2, 1462/1,
1462/2, 1463/1, 1465, 1466/1, 1466/2, 1949/1, 1949/3, 1950/1,
1950/2, 1958/1, 1964/3, 1966/2, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1969,
1973/5, 1974/1, 1974/6, 1977/1, 1977/3, 1978, 1979/1, 1980/1,
1983/2, 1983/16, 1988/1, 1988/2, 1988/4, 1988/10, 2004/2,
2004/19, 2009/6, 2009/9, 2009/14, 2011/1, 2011/2, 2024/8,
2024/13, 2024/14, 2024/17, 2024/34, 2025/1, 2172/1, 2172/4,
2174/1, 2175/1, 2176/4, 2176/11, 2176/12, 2176/13, 2176/15,
2176/19, 2177/1, 2177/3, 2177/4;
– k. o. Bizovik (1733): 546, 547, 548/1, 549/1, 550/1,
557/1, 558, 559/2, 559/3, 561/1, 684, 685, 695/1, 695/2, 697,
698, 699, 700, 701/1, 720, 1049/3, 1050/3;
– k. o. Dobrunje (1773): 731, 735, 738, 741, 745/1, 748,
751, 756/1, 763, 764, 770, 771/1, 773/1, 776, 778, 785, 791,
792, 798, 802, 828, 829, 833, 834/1, 834/3, 849, 850, 853/5,
861, 868, 870, 874, 876, 879, 880, 1085/3, 1085/6, 1086/1,
1086/5, 1089/1, 1089/3, 1090/1, 1093/1, 1094/1, 1097/1,
1098/1, 1101/1, 1102/1, 1104/1, 1105, 1106/1, 1106/2, 1109/2,
1111/1, 1112/1, 1115/1, 1116/1, 1119/1, 1120/1, 1123/1, 1124/1,
1126/1, 1128/1, 1129/1, 1132/1, 1133/1, 1137/1, 1138, 1139/1,
1141, 1142, 1444, 1446, 1456, 1457, 1458, 1459/1, 1464,
1465/1, 1465/3, 1465/6, 1467/1, 1467/2, 1468/1, 1468/6,
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1499/1, 1501, 1502/1, 1504, 1505, 1507, 1508, 1509, 1510,
1511, 1512, 1807, 1834/4, 1840/1, 1841/1, 1842/1;
– k. o. Šujica (1982): 2172/35;
– k. o. Dobrova (1994): 1574/1, 1577/1, 1577/2, 1577/3,
1578/2, 1582/1, 1582/2, 1582/3, 1583/1, 1583/2, 1585/1,
1585/3, 1589, 1591/12, 1591/13, 1593, 1596/13, 1607/1,
1631, 1632/1, 1635/2, 1658/9, 1658/10, 1661/1, 1661/4,
1664/2, 1665, 1669/1, 1673/4, 1673/5, 1673/7, 1673/8, 1673/9,
1673/11, 1673/12, 1673/17, 1673/18, 1680/1, 1682/1, 1682/5,
1708/2, 1709/2, 1733/1, 1733/2, 1737/2, 1777/1, 1780/1,
1780/2, 1783/1, 1783/2, 1788/3, 1800/1, 1800/2, 1800/3, 1804,
1805/2, 1907/1, 1907/2, 1907/3, 1908, 1911, 1912, 1915/1,
1915/2, 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1959/5, 1960/1,
1960/6, 1964/1, 2015/1, 2015/2, 2016/2, 2021/5, 2024/1,
2024/5, 2024/15, 2024/29, 2024/30, 2024/31, 2024/37,
2024/38, 2024/39, 2024/40, 3080/5, 3080/11, 3086/1, 3088/3,
3095/5, 3096/3, 3097/5, 3115, 3184, 3186/2, 3187;
– k. o. Podsmreka (1995): 962/8, 962/9, 963/1, 963/2,
963/3, 963/4, 1059/5, 1062/3, 1062/6.
(4) Prestavitev plinovoda na območju MRP Kozarje poteka po zemljiščih s parc. št. v katastrski občini Dobrova (1994):
1582/1, 1583/1, 1585/1, 1589, 1596/13, 3080/11, 3096/3.
(5) Sistemi katodne zaščite, elektroenergetskega priključka za katodno zaščito in prestavitev obstoječe energetske in
komunalne infrastrukture na območju državnega prostorskega
načrta potekajo po zemljiščih s parc. št. v naslednjih katastrskih
občinah:
– k. o. Vič (1723): 1460/2, 1463/1, 1465, 1466/1, 1466/2,
2009/14, 2025/1, 2177/4;
– k. o. Dobrunje (1773): 731, 735, 745/1, 748, 756/1, 763,
764, 770, 771/1, 773/1;
– k. o. Dobrova (1994): 1574/1, 1577/1, 1577/2, 1578/2,
1582/1, 1582/2, 1582/3, 1583/1, 1583/2, 1585/1, 1589, 3080/11.
(6) Območje odstranitev, začasnih odstranitev ali prestavitev enostavnih objektov na območju državnega prostorskega
načrta obsega zemljišča ali dele zemljišč s parc. št. v naslednjih
katastrskih občinah:
– k. o. Karlovško predmestje (1695): 246/63, 246/64,
577/1, 577/4;
– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 664/1;
– k. o. Vič (1723): 2177/4.
(7) Območje državnega prostorskega načrta, območje
izključne rabe, trasa plinovoda R51C in plinovoda M3/1 so
določeni s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje teh
območij in potek tras v naravi. Koordinate tehničnih elementov
so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta:
Prikaz območja načrta s prikazom parcel, listi št. 3.1–3.6.
5. člen
(raba zemljišč)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede
na zasedenost zemljišč ali omejitev rabe zemljišč opredeljene
naslednje rabe zemljišč:
1. 	 območje izključne rabe iz druge in tretje alineje 3. člena te uredbe na območju MRP Kozarje Z in BS1 Ljubljana
Rudnik.
2. 	 območje omejene rabe:
– zemljišča na območju 5 m na vsako stran od osi plinovoda R51C in osi trase prestavitve plinovoda M3/1 zunaj območij
izključne rabe;
– zemljišča za ureditev pripadajoče energetske, komunalne in elektronske komunikacijske infrastrukture zunaj območij
izključne rabe;
– zemljišča za prestavitev obstoječe energetske in komunalne infrastrukture zunaj območij izključne rabe;
– zemljišča za ureditev sistemov katodne zaščite zunaj
območij izključne rabe.
3. območje občasne rabe so zemljišča na območju gradbišč, začasnih dostopnih poti, začasnih odlagališč materiala
in krajinskih ureditev zunaj območij izključne in omejene rabe.
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(2) Zemljiščem na območju izključne rabe za MRP Kozarje Z in BS1 Ljubljana Rudnik se določi namenska raba
E območja, namenjena proizvodnji energije in oskrbi z njo. Ta
zemljišča so namenjena izključno za gradnjo, obratovanje in
vzdrževanje prenosnega plinovoda in spremljajočih objektov.
(3) Zemljiščem na območju omejene in občasne rabe se
namenska raba ne spreminja.
(4) Območja izključne, omejene in občasne rabe so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz
območja načrta s prikazom parcel, listi št. 3.1–3.6, kjer so
območja izključne in omejene rabe prikazana kot zaključena
območja, vsa zemljišča zunaj zaključenih območij izključne
in omejene rabe pa so določena kot območja občasne rabe.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
IV.1 POGOJI ZA GRADNJO PLINOVODA
IN SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV
6. člen
(potek trase)
(1) Trasa plinovoda R51C v dolžini 17.023 m poteka
od načrtovane MRP Kozarje Z v km 0 + 000, kjer se naveže
na obstoječi prenosni plinovod M3, do načrtovane SOČP–
R51C Dobrunje na območju načrtovane MRP Dobrunje v
km 17 + 024, kjer se naveže na načrtovani prenosni plinovod
R51B TE-TOL–Fužine/Vevče (v nadaljnjem besedilu: plinovod
R51B). Na odseku ob avtocesti A1 Kozarje–Malence poteka v
neposredni bližini obstoječega glavnega distribucijskega plinovoda JE 250 V200, pri prečkanju Golovca in ob avtocesti
A1 Malence–Zadobrova v neposredni bližini načrtovanega
daljnovoda 2 × 110 kV RTP Polje–RTP Vič na desnem bregu
Ljubljanice, v Dobrunjah pa vzporedno s plinovodom R51B.
Plinovod R51C poteka po območju mestne občine Ljubljana
ter občin Dobrova - Polhov Gradec in Škofljica.
(2) Trasa plinovoda R51C poteka od MRP Kozarje na
Razorih, ki se za potrebe priključitve plinovoda R51C razširi
proti jugovzhodu (MRP Kozarje Z) in jugu po levem bregu vodotoka Horjulke. Po prečkanju vodotoka Horjulke in regionalne
ceste R3-641 Ljubljana–Dobrova (Cesta Dolomitskega odreda)
trasa plinovoda R51C poteka po kmetijskih površinah severno
od severnega roba naselja Žeje, kjer se usmeri proti vzhodu in
nato poteka po travniških površinah južno med objekti na Poti
na Gmajno ter severno od obstoječega gozdnega otoka. Po
ponovnem prečkanju regionalne ceste R3-641 (Cesta na Ključ)
trasa plinovoda R51C po kmetijskih zemljiščih poteka do avtoceste A2 Ljubljana Brdo–Kozarje in jo prečka na severnem delu
avtocestnega razcepa Kozarje. Nato trasa plinovoda R51C
poteka severno od avtoceste po travniških površinah, prek
manjšega gozdnega otoka s poudarjeno socialno vlogo, južno
od površin športnega centra Dolgi most, prečka vodotok Mali
graben, glavno železniško progo Ljubljana–Sežana, zahodni
del območja parkirišča P + R Dolgi most ter regionalno cesto
R2-409 Ljubljana Vič–Brezovica (Tržaška cesta). Po prečkanju
Tržaške ceste trasa plinovoda R51C poteka ob nasipu avtoceste A1 Kozarje–Malence, kjer se približa trasi obstoječega
daljnovoda 2 × 110 kV Kleče–Vič in nato poteka vzporedno z
njim, prečka uvozno/izvozno rampo avtocestnega priključka
Ljubljana zahod (Vič), Pot spominov in tovarištva ter ponovno
Mali graben ter se nadaljuje severno od avtoceste A1 Kozarje–Malence po južnem robu površin, namenjenih gospodarskim
conam, do Ceste dveh cesarjev. Po prečkanju nasipa nadvoza
Ceste dveh cesarjev se trasa plinovoda R51C odmakne od
daljnovoda 2 × 110 kV Kleče–Vič ter avtoceste A1 Kozarje–
Malence in poteka južno od Ceste dveh cesarjev prek površin
vrtičkov in travniških površin do vzhodnega roba avtocestnega
počivališča Barje (severni del). Na vzhodni strani počivališča
se trasa plinovoda R51C usmeri proti jugu, prečka avtocesto
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A1 Kozarje–Malence ter se na južni strani avtoceste nadaljuje
do Dolenjske ceste. Na južni strani avtoceste se prilagaja trasi
načrtovanega 2 × 110 kV daljnovoda RTP Polje–RTP Vič in
trasi obstoječega distribucijskega plinovoda JE 250 V200 v
upravljanju Energetike, d. o. o. Ljubljana. Na tem odseku trasa
plinovoda R51C prečka vzhodni del avtocestnega počivališča
Barje (južni del), avtocestni priključek Ljubljana Center (Barjanska cesta) in vodotok Ljubljanica v sotočju Ljubljanice in
Iščice ter nato poteka v zelo ozkem koridorju med obstoječimi
stanovanjskimi objekti in avtocesto (v nadaljnjem besedilu:
AC) A1 Kozarje–Malence, prečka avtocestni priključek Ljubljana Rudnik (Peruzzijeva cesta) in načrtovani podzemni kabel
2 × 110 kV za vključitev načrtovane RTP Rudnik ter se pred železniško progo Ljubljana–Novo mesto–Metlika pod nadvozom
avtoceste A1 Kozarje–Malence usmeri proti severu. Po prečkanju železniške proge Ljubljana–Novo mesto–Metlika, glavne
ceste G2-106 (Dolenjska cesta) in avtocestnega priključka
Ljubljana jug (Dolenjska cesta) se trasa plinovoda R51C nadaljuje po dolini vodotoka Malence, kjer je na severnem robu
doline pod pobočjem Golovca načrtovana zaporna postaja
BS1 Ljubljana Rudnik kot sestavni del plinovoda R51C. Od zaporne postaje BS1 Ljubljana Rudnik se trasa plinovoda R51C
nadaljuje v smeri avtocestnega razcepa Malence, ki ga prečka
na severnem delu, nato pa na vzhodni strani avtocestnega
predora Malence prečka Golovec. Potek trase plinovoda R51C
prek Golovca se do prečnega grebena izvede v neposredni
bližini načrtovanega 2 × 110 kV daljnovoda RTP Polje–RTP
Vič, nato pa se trasa plinovoda usmeri po zahodnem grebenu
Golovca (Dobrunjski hrib) med Orlami in Dobrunjami ter spusti
na dobrunjske travniške in kmetijske površine, kjer najprej poteka v ozkem koridorju med obstoječimi stanovanjskimi objekti
na Devcah pri Dobrunjah neposredno vzhodno od avtoceste
A1 Malence–Zadobrova, nato pa se nadaljuje po kmetijskih
površinah vzhodno od avtoceste A1 Malence – Zadobrova do
regionalne ceste R3-645 (Litijska cesta). Trasa plinovoda R51C
od Devc do Litijske ceste poteka tik ob načrtovanem podzemnem kablu 2 × 110 kV daljnovoda RTP Polje–RTP Vič. Pred
Litijsko cesto se trasa usmeri proti vzhodu, tik pred prečkanjem
Litijske ceste pa se trasa plinovoda R51C usmeri proti severu,
prečka Litijsko cesto in poteka ob stanovanjskih objektih na
ulici Novo naselje ob Litijski cesti. V delu ob Litijski cesti poteka
trasa vzporedno in križa načrtovani podzemni kabel 2 × 110 kV
za vključitev načrtovane RTP Vevče. Trasa plinovoda R51C se
nato nadaljuje do trase plinovoda R51B, kjer se usmeri proti
vzhodu in poteka ob trasi plinovoda R51B in trasi obstoječega
prenosnega plinovoda L10000 MRP Ljubljana–MRP Vevče
do načrtovane MRP Dobrunje na severovzhodnem robu Papirniške poti v Dobrunjah, ki je načrtovana v skladu z določili
Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51B
TE-TOL–Fužine/Vevče (Uradni list RS, št. 88/15) v bližini načrtovane RTP Vevče.
7. člen
(tehnične značilnosti)
(1) Plinovod R51C ima premer cevi do vključno 300 mm in
tlačno stopnjo do vključno 30 barov. Zgradi se iz jeklenih cevi,
izdelanih v skladu z veljavnimi standardi in z ustrezno debelino
sten, izračunano z upoštevanjem različnih faktorjev glede na
varnostni razred plinovoda. Povečana varnost je zahtevana na
vseh prečkanjih cest, železnic, vodotokov, pri poteku v bližini
obstoječih objektov, čez dvorišča, parkirišča ali druge delovne
površine, vodovarstvena območja ter na morfološko zahtevnem terenu. Povečana varnost se predvidi tudi pri poteku prek
območij z namensko rabo za območja stanovanj, centralnih in
proizvodnih dejavnosti. Kadar plinovod poteka na oddaljenosti
od območij, namenjenih gradnji stavb, ki je manjša od 65 m,
mora biti grajen s takimi varnostnimi oziroma zaščitnimi ukrepi,
da bo gradnja objektov v teh območjih možna brez omejitev do
oddaljenosti 5 m od osi plinovoda. Pri vgradnji cevi oziroma
plinovoda na območju AC-počivališča Barje sever in parkirišča
vzhodno od AC-počivališča Barje jug je treba zagotoviti take
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varnostne oziroma zaščitne ukrepe, da plinovod ne bo omejeval rabe počivališča oziroma parkirišča za vsa vozila, ki potujejo
po avtocestnem omrežju.
(2) Višina nadkritja med končno urejenim terenom in
temenom cevi znaša najmanj 1,0 m. Na območju pozidav, pri
prečkanju objektov gospodarske javne infrastrukture, vodotokov in na obdelovalnih površinah glede na vrsto kulture se
globina nadkritja ustrezno poveča.
(3) Za objekte in naprave na trasi plinovoda R51C se izvede sistem zaščite pred delovanjem strele v skladu s predpisi,
ki urejajo zaščito stavb pred delovanjem strele.
(4) Za zaščito pred korozijo se s katodno zaščito ščitijo
plinovodna cev in vse napeljave, ki so vkopane v zemljo na
območju MRP Kozarje Z in SOČP–R51C Dobrunje, na območju
načrtovane MRP Dobrunje. S katodno zaščito se plinovod ščiti
tudi pred vplivi visokonapetostnih elektroenergetskih vodov.
Sistem katodne zaščite vsebuje merilno sondo, tokovno zaščito s pripadajočo omarico, anodni kabel in anodno ležišče s
pripadajočimi horizontalnimi ali vertikalnimi anodami. Naprave
za katodno zaščito se izvedejo tudi na lokaciji križanja plinovoda R51C z železniško progo Ljubljana–Sežana v km 3 + 053.
Naprava za katodno zaščito na območju MRP Kozarje Z se
priključi in napaja z električno energijo iz obstoječega razdelilnika električne energije MRP Kozarje. Za napajanje naprave
za katodno zaščito na območju križanja trase plinovoda z železniško progo Ljubljana–Sežana v km 3 + 053 se izvede nov
nizkonapetostni elektroenergetski priključek, ki se naveže na
obstoječe elektroenergetsko omrežje v obstoječem kabelskem
jašku na zemljiški parceli s parc. št. 1460/2, k. o. Vič. Naprava
za katodno zaščito na območju SOČP–R51C Dobrunje se priključi in napaja z električno energijo iz načrtovanega razdelilnika električne energije načrtovane MRP Dobrunje, ki se v skladu
z določili Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod
R51B TE-TOL–Fužine/Vevče (Uradni list RS, št. 88/15) priključi
na nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje na prostostoječi
omarici ob objektu na Papirniški poti 9. Lokacije anodnih ležišč
s kabelskimi trasami do naprave katodne zaščite so razvidne
iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija, listi
št. 2.1.1–2.1.6. Za nadziranje in vzdrževanje sistema katodne
zaščite se na cevovodu vgradijo stalna merilna mesta vzdolž
celotne trase plinovoda R51C.
(5) Lega cevovodov in vseh drugih njihovih elementov
v zemlji mora biti posebej označena, da je mogoč nadzor plinovoda. Zračne oznake se postavijo vzdolž celotne trase na
okvirni razdalji 0,5 km in na lomnih točkah plinovoda. Oznake
se postavijo tudi pri vseh prečkanjih cest in vodotokov. Pri
potekih plinovoda v zaščitnih ceveh se oznake postavijo na
oddušne cevi.
(6) Za izvajanje nadzora in upravljanje plinovodnega sistema ter podatkovno povezovanje nadzemnih objektov plinovoda (MRP Kozarje Z, BS1 Ljubljana Rudnik in SOČP–R51C
Dobrunje) se po celotni dolžini položi optični kabel za prenos
podatkov. Kabel se položi v dvojni zaščitni PEHD-cevi v skupni
jarek ob plinovodni cevi. Na mestih odcepov kablov ali kabelskih spojk se vgradijo kabelski jaški.
(7) Zaradi gradnje MRP Kozarje Z se prestavi trasa plinovoda M3/1, ki je načrtovan z Državnim prostorskim načrtom za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Uradni list RS,
št. 17/15). Trasa plinovoda M3/1 se prestavi v skupni dolžini
169 m. Plinovod M3/1 je iz jeklenih cevi in ima premer cevi do
vključno 1100 mm ter tlačno stopnjo do vključno 100 barov.
8. člen
(gradbenotehnični ukrepi)
(1) Pri prečkanju Malega grabna se plinovod izvede tako,
da ne onemogoča izvedbe oziroma delovanja protipoplavnih
ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega
dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.
(2) Na območju med regionalno cesto R2-409 Ljubljana
Vič–Brezovica (Tržaška cesta) in avtocestnim priključkom Lju-
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bljana–Vič plinovod R51C poteka vzdolž avtocestnega nasipa.
Izkop jarka za plinovodno cev se izvede tako, da ne pride do
vpliva na nasip. Če tega ni mogoče doseči z zadostnim odmikom roba izkopanega jarka od vznožja nasipa, se izvede izkop
z zaščito brežin.
(3) Na posameznih krajših odsekih med km 4 + 965 in
km 5 + 370 plinovod R51C poteka prek načrtovanega avtocestnega priključka na območju avtocestnega postajališča Barje.
V primeru gradnje plinovoda pred začetkom gradnje avtocestnega priključka se cev plinovoda ustrezno zaščiti.
(4) Pri poteku plinovoda R51C prek območja obstoječega
melioracijskega namakalnega sistema Bizovik–Dobrunje od
km 15 + 075 do 16 + 000 ter obstoječih melioracijskih osuševalnih sistemov Jesenkova in Vnanje Gorice ter Rakova Jelša od
km 4 + 240 do 6 + 000 se zaradi čiščenja jarkov plinovodne cevi
dodatno zaščitijo z betonskimi ploščami ali betonskimi jahači.
(5) Na južnem pobočju doline Bizoviškega potoka med
km 12 + 705 in 12 + 755 plinovod R51C poteka prek strmega
labilnega območja z morfološkimi znaki pobočnega prenašanja
materiala. Plinovodna cev se na tem odseku vkoplje v kamninsko podlago.
(6) V km 12 + 790 plinovoda R51C poteka prek usada v
vkopu kolovoza. Po izgradnji plinovoda se usad sanira s kamnito zložbo ali armirano zemljino.
(7) Med km 12 + 790 in 12 + 860 ter med km 12 + 955 in
13 + 055 plinovod R51C poteka prek labilnih območij. Predvidi
se izvedba prečnih drenaž za odvajanje zaledne vode.
(8) Pri poteku plinovoda R51C po območjih poplavne
ogroženosti se cevi obtežijo proti vzgonu.
(9) Pri poteku plinovoda R51C po poteh pod viadukti ali
nadvozi avtoceste ali drugih državnih cest se plinovod zaščiti
za potrebe vzdrževanja viadukta ali nadvoza. Plinovod se
vkoplje tako, da je višina nadkritja nad temenom cevi najmanj
2,0 m, in zaščiti z armiranobetonskimi ploščami.
9. člen
(MRP Kozarje Z)
(1) Na razširjenem platoju jugovzhodno od platoja obstoječe MRP Kozarje se na območju izključne rabe zgradi MRP
Kozarje Z.
(2) Obstoječi plato MRP Kozarje se zaradi gradnje
MRP Kozarje Z razširi. Velikost razširjenega platoja na koti
303,00 m n. m. je 29,5 × 32,5 m in 13,0 × 7,3 m. Obstoječa
ograja med platojem obstoječe MRP Kozarje in MRP Kozarje Z
se zaradi povezave med obema platojema odstrani. Plato MRP
Kozarje Z se ogradi z mrežno panelno ograjo višine do 2,5 m
in poveže z obstoječo ograjo MRP Kozarje. Pohodne površine
na platoju se tlakujejo z betonskimi tlakovci ali betonskimi pralnimi ploščami, delovne in transportne poti se asfaltirajo, druge
površine pa se posujejo s prodom.
(3) Za dostop do skupnega platoja MRP Kozarje in MRP
Kozarje Z se zgradi asfaltirana krožna dostopna pot, ki se
delno izvede kot preureditev obstoječe dostopne poti do MRP
Kozarje. Krožna dostopna pot se neposredno navezuje na javno pot na zemljišču s parc. št. 3080/11, k. o. Dobrova (1994).
Parkirna mesta za vzdrževalna vozila se uredijo pri vhodu na
zunanji strani ograje.
(4) Na razširjenem platoju se zgradijo naslednji objekti:
– MRP Kozarje Z;
– sprejemno-oddajna čistilna postaja.
(5) Objekt MRP Kozarje Z s kotlovnico ima tlorisne gabarite 18,0 × 7,0 m, višina slemena je do 4,5 m. Konstrukcija
objekta je armirano betonska. Streha je dvokapnica z naklonom 10 %.
(6) Padavinska voda s strešine objekta MRP Kozarje Z se
ponika prek peskolovov. Odvodnjavanje povoznih in parkirnih
površin se izvede s ponikanjem prek lovilcev olj. Ponikovalnice
se umestijo na območje povezanih platojev MRP Kozarje in
MRP Kozarje Z.
(7) Za MRP Kozarje Z se zagotovijo napajanje z električno energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita
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ter sistem daljinskega vodenja in nadzora postaje. Priključitev
na nizkonapetostno električno in telekomunikacijsko omrežje
se izvede prek priključkov obstoječe MRP Kozarje. V objektu
se predvidi postavitev novega razdelilnika električne energije.
(8) Lokacija in velikost MRP Kozarje Z sta razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve
prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija, list št. 2.1.1
in Prikaz nadzemnih objektov plinovoda – MRP Kozarje Z,
list 2.2.1.
10. člen
(BS1 Ljubljana Rudnik)
(1) Na plinovodu R51C se na območju izključne rabe v
km 11 + 150 na travniku ob gozdnem robu zahodno od avtocestnega razcepa Malence zgradi zaporna postaja z oznako
BS1 Ljubljana Rudnik.
(2) Plato zaporne postaje BS1 Ljubljana Rudnik je velik
7,0 × 8,0 m in je deloma nasut in deloma vkopan v pobočje.
Kota ureditve platoja je 306,20 m n. m. Površine platoja se
tlakujejo z betonskimi tlakovci ali betonskimi pralnimi ploščami.
Plato se ogradi z mrežno panelno ograjo višine do 2,5 m.
(3) Za dostop do platoja se izvede makadamska dostopna pot širine 3,0 z bankinami širine 0,5 m, ki se navezuje na
javno pot na zemljišču s parc. št. 2273/8, k. o. Rudnik (1696).
Parkirna mesta za vzdrževalna vozila se uredijo pri vhodu na
zunanji strani ograje.
(4) Ob severovzhodni strani platoja se v vznožju vkopne
brežine predvidi odvodni jarek globine 20 cm za preusmeritev
padavinske vode s pobočja nad zaporno postajo izven platoja zaporne postaje. V dnu izkopa za plato se za odvajanje
zaledne vode ob trasi plinovoda R51C vgradi drenažna cev
z iztokom v obcestni jarek javne poti na zemljišču s parc.
št. 2273/8, k. o. Rudnik. Padavinska voda s platoja se odvaja
v okolico, kjer pronica v teren.
(5) Lokacija in velikost BS1 Ljubljana Rudnik sta razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz
umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija,
list št. 2.1.4 in Prikaz nadzemnih objektov plinovoda – zaporna
postaja BS1 Ljubljana Rudnik, list 2.2.2.
11. člen
(SOČP–R51C Dobrunje)
(1) SOČP–R51C Dobrunje se zgradi na jugozahodni strani platoja načrtovane MRP Dobrunje.
(2) Dostop do SOČP–R51C Dobrunje se predvidi po načrtovani dostopni poti do MRP Dobrunje.
(3) Lokacija in velikost SOČP–R51C Dobrunje sta razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz
umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija,
list 2.1.6.
12. člen
(delovni pas)
(1) Delovni pas, potreben za gradnjo plinovoda R51C,
sega 8 m na eno stran od osi plinovoda (za odlaganje izkopanega materiala) in 12 m na drugo stran od osi plinovoda (za
prehod gradbenih strojev, varjenje plinovodnih cevi in polaganje
plinovoda v jarek). Pri poteku skozi gozd je delovni pas širok
8 m na eno stran od osi plinovoda in 9 m na drugo stran od
osi plinovoda.
(2) Na območjih, na katerih se plinovod R51C približa
objektom, prečka varovana območja, labilna zemljišča, vodotoke in infrastrukturne objekte ali poteka vzporedno z njimi, na
območju začasnega skladiščenja plinovodnih cevi med gradnjo
ter na območjih drugih ovir na trasi ali ob njej, je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja dejanskim razmeram lahko tudi
večja ali manjša od navedenih v tem členu.
(3) Pri poteku plinovoda R51C prek Golovca se od
km 12 + 790 do 12 + 860 in od km 12 + 955 do km 13 + 055
delovni pas razširi zaradi izvedbe drenaž za odvajanje zaledne
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vode. Na območju razširitve delovnega pasu zaradi izvedbe
drenaž se drenaže prilagodijo vegetaciji tako, da ne bo potreben posek obstoječih dreves.
(4) Pri poteku plinovoda R51C prek gozdnega območja
Golovca se v km od 11 + 155 do km 12 + 080 in od km 14 + 160
do km 14 + 190 delovni pas razširi zaradi ureditve začasne
pešpoti v času gradnje.
(5) Delovni pas, potreben za gradnjo objektov na plinovodu R51C (MRP Kozarje Z, zaporna postaja BS1 Ljubljana
Rudnik in SOČP–R51C Dobrunje), se pri objektih razširi glede
na prostorske možnosti lokacije in potrebe gradnje nadzemnega objekta.
(6) Delovni pas za dostopne poti in ceste sega 1 m levo
in desno od roba dostopne poti in ceste.
(7) Delovni pas za izvedbo sistema katodne zaščite sega
3 m levo in desno od osi posameznega sistema.
(8) Delovni pas se razširi tudi za potrebe prestavitve
srednje napetostnega nadzemnega voda ob MRP Kozarje Z.
(9) Zemljišča v območju delovnega pasu, razen zemljišč
nadzemnih objektov na plinovodu R51C, se po končani gradnji
vrnejo v stanje in kakovost kot pred gradbenim posegom.
(10) Delovni pas je razviden iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta: Prikaz umestitve prostorske ureditve v
prostor – ureditvena situacija, listi št. 2.1.1–2.1.6.
13. člen
(dostopne poti in ureditev obstoječih pešpoti)
(1) Dostopnost do trase plinovoda R51C se zagotavlja
z vzdolžnimi prevozi ob trasi na območju delovnega pasu. Za
dostop do delovnega pasu se za gradnjo in morebitna poznejša
vzdrževanja plinovoda R51C uredijo začasne dostopne poti,
ki se po končani gradnji oziroma vzdrževalnih delih vrnejo v
stanje in kakovost kot pred gradbenim posegom. Začasne
dostopne poti od javnih državnih ali lokalnih cest in poti se
uredijo v širini 3 m. Dovozi in priključki na javne ceste se izvedejo tako, da ni oviran promet na njih. Obstoječe ceste in poti
ter mostove, namenjene za začasni dostop do trase plinovoda
R51C, je treba pred uporabo preveriti in jih po potrebi dodatno
utrditi in razširiti.
(2) Na območjih, kjer začasne dostopne poti potekajo
prek manj nosilnih ali zamočvirjenih območij, se teren pod
dostopnimi potmi predhodno utrdi. Utrditev dostopnih poti se
izvede glede na višino talne vode v času gradnje bodisi z nasutjem nosilnega tamponskega materiala na geotekstil bodisi
s polaganjem lesenih kolov. V primeru zelo zamočvirjenih tal
se utrditev izvede s polaganjem geotekstila in lesenih kolov
ter naknadnim gramoznim nasutjem med in nad lesenimi koli.
(3) Obstoječe pešpoti na Golovcu, ki se prekinejo zaradi
gradnje plinovoda, se po končani gradnji uredijo kot utrjena
peščena pot širine 2,5 m.
(4) Pri poteku plinovoda R51C prek gozdnega območja
Golovca se v času gradnje v km od 11 + 155 do km 12 + 080 in
od km 14 + 160 do km 14 + 190 uredijo začasne pešpoti širine
1,5 m za zagotavljanje neprekinjene povezave med obstoječimi
pešpotmi na Golovcu. Začasna pešpot je oddaljena od ograje
gradbišča vsaj 0,5 m.
(5) Vse dostopne poti in začasne pešpoti so razvidne iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija, listi
št. 2.1.1–2.1.6.
14. člen
(krajinsko-arhitekturna ureditev)
(1) Pred gradnjo se vegetacija v delovnem pasu odstrani. Obvodna vegetacija, vegetacija na območjih ohranjanja
narave, vegetacija v gozdu ter drevesne in grmovne živice na
Ljubljanskem barju se odstranijo le tam, kjer je to nujno zaradi
gradnje in delovanja plinovoda. Sečnja se opravi selektivno
tako, da se kar najbolj ohranijo srednje velika in velika drevesa.
Posamezna večja drevesa ob robu delovnega pasu se ohranijo
in med gradnjo zaščitijo pred gradbenimi posegi.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Med gradnjo se preprečita nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti.
(3) Zasaditve in zatravitve, s katerimi se utrjujejo tla,
varuje gozdni rob in zasajajo posekana gozdna območja in
območja drevesnih in grmovnih živic na Ljubljanskem barju, se
izvedejo čim prej po končanih gradbenih delih na posameznih
odsekih trase. Na brežinah z erozijo se za zatravitev zagotovijo
biološko-inženirski ukrepi. Zatravitve se izvedejo z avtohtonimi
vrstami. Pri poteku trase skozi gozdove ter območja drevesnih
in grmovnih živic na Ljubljanskem barju se zagotovita zasaditev
in obnova gozdnega roba z zasaditvijo avtohtonih drevesnih
in grmovnih vrst. Na območju Golovca in Dobrunjskega hriba
od km 13 + 600 do km 14 + 650 se po končani gradnji izvede
ponovna vzpostavitev zeliščnega pokrova iz borovnic. Pri zasaditvah se upošteva, da se varnostni pas na obeh straneh od
osi plinovoda v širini 5 m ne sme zasaditi z visokodebelnim rastjem, v pasu od 2,5 do 5 m od osi plinovoda se lahko zasadijo
grmovnice. Trajno izgubljene drevesne in grmovne živice na
območju Ljubljanskega barja, ki jih v varovalnem pasu ni dopustno ponovno zasaditi, se zaradi njihove vloge v krajini zasadijo
na drugi lokaciji na območju državnega prostorskega načrta.
(4) Na območju razširjenega platoja MRP Kozarje se za
ustvarjanje členitve pogledov na objekte pri pogledih iz okolice
med ograjo razširjenega platoja MRP Kozarje in obstoječo
javno potjo na zemljišču s parc. št. 3080/11, k. o. Dobrova
(1994) predvidi prekinjena zasaditev velikih grmovnic. Zasaditev velikih grmovnic je razvidna iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta: Prikaz nadzemnih objektov plinovoda –
MRP Kozarje Z, list 2.2.1.
(5) Na območju BS1 Ljubljana Rudnik se kot protierozijski
ukrep predvidi zasaditev vkopane brežine z nižjimi plodonosnimi grmovnicami. Ob robu travnika se na območju navezave
dostopne poti do BS1 Ljubljana Rudnik predvidi zasaditev
osamelega sadnega drevesa. Zasaditev grmovnic in drevesa
je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta:
Prikaz nadzemnih objektov plinovoda – zaporna postaja BS1
Ljubljana Rudnik, list 2.2.2.
(6) Vse zasaditve se izvedejo na podlagi načrta krajinske
arhitekture.
15. člen
(odstranitev in prestavitev objektov)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se pred
gradnjo plinovoda R51C v območju delovnega pasu začasno
ali trajno odstranijo vsi enostavni objekti:
– na območju vrtičkov ob Cesti dveh cesarjev od
km 4 + 250 do km 4 + 520 (vrtne lope);
– v km 8 + 168 (lope);
– v km 7 + 060 (mrežna ograja).
(2) Mrežna ograja se po izgradnji plinovoda postavi na
prvotno lokacijo. Druge odstranjene objekte je po izgradnji dopustno prestaviti na drugo ali isto lokacijo na razdaljo najmanj
5 m od osi plinovoda R51C.
(3) Električno omarico v km 3 + 975 se prestavi proti severu ob rob delovnega pasu.
(4) Enostavni objekti, predvideni za odstranitev, začasno
odstranitev ali prestavitev, so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve prostorske ureditve
v prostor – ureditvena situacija, listi št. 2.1.1–2.1.6.
IV.2 POGOJI ZA DRUGE DOPUSTNE POSEGE
IN DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OMEJENE
IN OBČASNE RABE
16. člen
(drugi dopustni posegi in dopustne dejavnosti)
(1) Na območju omejene in občasne rabe so poleg ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, dopustni
tudi naslednji posegi, če ne onemogočajo prostorskih ureditev
po tem državnem prostorskem načrtu:
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– rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih linijskih infrastrukturnih objektov in prometne infrastrukture ter gradnja
črpališča za odpadno komunalno vodo v območju z namensko
rabo O, ki pomeni okoljska infrastruktura ob Vidičevi ulici na
Dolgem mostu;
– urejanje vodotokov in izvajanje ukrepov pred škodljivim
delovanjem voda;
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih ob upoštevanju omejitev
iz 40. člena te uredbe v 5-metrskem pasu levo in desno od osi
plinovoda;
– vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih
objektov ter opravljanje obstoječih dejavnosti, pri čemer se
namembnost objektov ne sme spremeniti;
– zunanja ureditev stavbnih zemljišč, urejanje odprtih
površin in urejanje dvorišč;
– urejanje vrtičkov brez gradnje enostavnih objektov na
njih;
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu
s predpisi, ki urejajo gradnjo plinovodov z delovnim tlakom nad
16 barov.
(2) Na območju omejene rabe ni dopustna gradnja novih
nadzemnih stavb in objektov, pri katerih so potrebni podzemni
ali nadzemni nosilni elementi, razen ureditev, načrtovanih s tem
državnim prostorskim načrtom.
(3) Na območju CDd1 na Dolgem mostu je poleg ureditev,
načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, dopustna
tudi gradnja:
– dostopne ceste v trasi, kot je vrisana na grafični prilogi
št. 2.1.2,
– ureditev zelenih površin in zasaditev grmovnic južno od
dostopne ceste iz prve alineje tega odstavka,
– ureditev tlakovanih, zelenih in parkirnih površin ob
objektu severno od dostopne ceste iz prve alineje tega odstavka,
– ureditev infrastrukturnih vodov v dostopni cesti iz prve
alineje tega odstavka in na območju severno od nje.
(4) Na območjih z namensko rabo SSse (splošne enoin dvostanovanjske površine), SK (površine podeželskega
naselja), CU (osrednja območja centralnih dejavnosti), CDd
(območja centralnih dejavnosti brez stanovanj) in IG (gospodarske cone je na območju zunaj pasu 5 m levo in desno od
plinovoda), je poleg ureditev in dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena po zgraditvi plinovoda R51C dopustna tudi gradnja
stavb, vključno z ureditvijo zunanjega prostora ob stavbah v
skladu z določili za posamezno namensko rabo in poselitveno
območje iz OPN MOL ID.
(5) Kmetijska zemljišča na območju omejene in občasne rabe so namenjena kmetijski dejavnosti. Poleg dopustnih
objektov, gradnje in drugih del, določenih v tem in 40. členu te
uredbe, so na kmetijskih zemljiščih dopustni kmetijski prostorsko-ureditveni posegi po predpisih, ki urejajo varstvo kmetijskih
zemljišč.
(6) Gozdna zemljišča na območju občasne rabe so namenjena gozdnogospodarski dejavnosti. Poleg dopustnih
objektov, gradenj in drugih del, določenih v tem in 40. členu te
uredbe, so v gozdovih dopustni sečnja ter posegi in ureditve v
skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
(7) Za vse posege v prostor v varovalnem pasu plinovoda
R51C je treba pridobiti soglasje operaterja prenosnega sistema
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter pogoje za
posege v območjih njihovih varovalnih pasov.
17. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za določene ureditve
na posameznih zemljiščih)
(1) Na delu parcele s parc. št. 1746, k. o. Trnovsko predmestje (1722), se poleg s to uredbo načrtovanih ureditev lah-
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ko izvedejo odstranitev ali prestavitev obstoječih naprav in
objektov, gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture, urejanje zelenih in utrjenih zunanjih
površin ter redna in investicijska vzdrževalna dela iz Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko
ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču
Barje (Uradni list RS, št. 101/09 in 78/10).
(2) Na parcelah ali delih parcel s parc. št. 49/3, 49/5,
49/13, 49/15, 49/25, 49/26, 49/55, 52/1, 52/3, 52/4, 52/8, 54/2,
54/3, 2327/2, 2334/2, vse k. o. Rudnik (1696), se poleg s to
uredbo načrtovanih ureditev lahko izvede gradnja železnice,
mestne železnice z obračališčem avtobusnega postajališča in
parkirišča P + R za ureditev primarne prestopne točke javnega
potniškega prometa, gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture ter vodnogospodarskih
ureditev za odvajanje poplavnih, zalednih in padavinskih vod
s pripadajočimi površinami za vzdrževanje odvodnih jarkov iz
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik
(Uradni list RS, št. 94/02, 57/10 in 78/10).
(3) Na parcelah ali delih parcel s parc. št. 876, 879, 896,
1139/1, 1141, 1142, 1143/1, 1840/1, vse k. o. Dobrunje (1773),
se poleg s to uredbo načrtovanih ureditev lahko izvede gradnja
ceste s pripadajočimi ureditvami cestnih priključkov, dovoznih
poti, kolesarskih stez, pločnikov za pešce, avtobusnih postajališč, komunalne infrastrukture, drevoredov in prometne opreme
iz Odloka o lokacijskem načrtu za Litijsko cesto med Pesarsko
cesto v Štepanjskem naselju in Cesto II. grupe odredov v Dobrunjah – MT6/2 in MT9/1 ter za podaljšek Chengdujske ceste
med Litijsko cesto in Trpinčevo ulico – MT6/3 (Uradni list RS,
št. 79/99, 78/10 in 88/15).
(4) Na parcelah ali delih parcel s parc. št. 1966/2, 1967/1,
1967/3, 1973/5, 1974/1, 1974/6, 1978, 1979/1, 1979/2, 1980/1,
1980/2, 1983/16, 2024/13, 2024/14, 2024/34, vse k. o. Vič
(1723), se poleg s to uredbo načrtovanih ureditev lahko izvedejo gradnja dostopne ceste, urejanje zelenih in utrjenih zunanjih
površin in ureditev drevoredov iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 1 AC-pentlja – del in 279 Tržaška (Trg
MDB–Dolgi most) – del (Uradni list RS, št. 71/18).
(5) Na parcelah ali delih parcel s parc. št. 876, 879, 880,
894, 1840/1 in 1842/1, vse k. o. Dobrunje (1773), se poleg
s to uredbo načrtovanih ureditev lahko izvede gradnja ceste
s pripadajočimi ureditvami cestnih priključkov, dovoznih poti,
kolesarskih stez, pločnikov za pešce, avtobusnih postajališč,
komunalne infrastrukture, drevoredov in prometne opreme iz
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 147 –
območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti (Uradni list RS,
št. 69/19).
18. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje pretežno enoin dvostanovanjskih površin – SSse, površin podeželskega
naselja – SK, osrednjih območij centralnih dejavnosti – CU,
območij centralnih dejavnosti brez stanovanj – CDd
in gospodarskih con – IG v mestni občini Ljubljana)
(1) Dopustni objekti in dela na stavbnih zemljiščih za
urejanje pretežno eno- in dvostanovanjskih površin – SSse, površin podeželskega naselja – SK, osrednjih območij centralnih
dejavnosti – CU, območij centralnih dejavnosti brez stanovanj
– CDd in gospodarskih con – IG v mestni občini Ljubljana so:
– na območjih pretežno eno- in dvostanovanjskih površin – SSse: vsi objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju
namenske rabe pretežno eno- in dvostanovanjske površine v
OPN MOL ID. Gradnja stavb in nadzemnih objektov je dopustna le izven območja omejene rabe;
– na območjih površin podeželskega naselja – SK: vsi
objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe
površine podeželskega naselja v OPN MOL ID. Gradnja stavb
in nadzemnih objektov je dopustna le izven območja omejene
rabe;
– na osrednjih območjih centralnih dejavnosti – CU: vsi
objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe
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osrednja območja centralnih dejavnosti v OPN MOL ID. Gradnja stavb in nadzemnih objektov je dopustna le izven območja
omejene rabe;
– na območjih centralnih dejavnosti brez stanovanj – CDd:
vsi objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske
rabe območja centralnih dejavnosti brez stanovanj v OPN MOL
ID. Gradnja stavb in nadzemnih objektov je dopustna le izven
območja omejene rabe;
– na območjih gospodarskih con – IG: vsi objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe gospodarske
cone v OPN MOL ID. Gradnja stavb in nadzemnih objektov je
dopustna le izven območja omejene rabe;
– gradnja ograj izven območja omejene rabe;
– rekonstrukcija obstoječih objektov izven območja omejene rabe;
– odstranitev objektov;
– ureditev zunanjega prostora ob stavbah;
– komunalni objekti, vodi in naprave, pri čemer so lahko
nadzemni deli teh objektov, ki lahko zaradi teže vplivajo na
stabilnost plinovoda, samo izven območja omejene rabe;
– parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne
potrebe;
– pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti,
dostopne ceste do objektov;
– dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja
zunanjih dvigal na obstoječih objektih);
– parkovne površine, površine za pešce, trgi, otroška
igrišča in biotopi;
– drevoredi, posamezna drevesa izven območja omejene
rabe;
– vodnogospodarske ureditve;
– objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z objekti za varstvo pred škodljivim
delovanjem voda.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti na stavbnih
zemljiščih za urejanje pretežno eno- in dvostanovanjskih površin – SSse, površin podeželskega naselja – SK, osrednjih
območij centralnih dejavnosti – CU, območij centralnih dejavnosti brez stanovanj – CDd in gospodarskih con – IG v mestni
občini Ljubljana so:
– pomožni objekt v javni rabi (razen cestni silos), pri čemer so lahko nadzemni deli teh objektov, ki lahko zaradi teže
vplivajo na stabilnost plinovoda, samo izven območja omejene
rabe;
– ograja do višine 1,8 m izven območja omejene rabe;
– podporni zid do višine 1,5 m z ograjo do višine 1,5 m
izven območja omejene rabe;
– nadzemni rezervoar do 5 m3, podzemni rezervoar do
100 m3 izven območja omejene rabe;
– vodnjak (vrtina) in vodomet izven območja omejene
rabe;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture;
– parkirišče do 200 m²;
– kolesarska pot, pešpot;
– športno igrišče na prostem do 1.000 m²;
– čebelnjak do 40 m² in višine do 3 m na mestih iz registra
čebelnjakov izven območja omejene rabe;
– pomožni komunalni objekt izven območja omejene rabe;
– pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov izven območja omejene rabe;
– majhna stavba, ki ni namenjena prebivanju, do 50 m2
izven območja omejene rabe, razen na območjih gospodarskih
con – IG;
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe zazidave do
20 m2 izven območja omejene rabe, razen na območjih gospodarskih con – IG;
– rastlinjak izven območja omejene rabe, razen na območjih gospodarskih con – IG;
– objekt do višine 6 m za rejo živali izven območja omejene rabe in samo na območjih površin podeželskega naselja
– SK;
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– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt in oprema za kmetijsko predelavo, gozdarska opravila in vrtnarjenje izven območja omejene rabe in samo na območjih površin podeželskega
naselja – SK;
– objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
izven območja omejene rabe in samo na območjih površin
podeželskega naselja – SK;
– garaža, drvarnica ali pokrita skladišča za lesna goriva,
ki ni namenjena ali niso namenjena prebivanju, do 50 m2 izven
območja omejene rabe in samo na območjih gospodarskih
con – IG;
– lopa, nadstrešek in vratarnica kot dopolnitev obstoječe
zazidave do 20 m2 izven območja omejene rabe in samo na
območjih gospodarskih con – IG;
– bazen do 60 m3 izven območja omejene rabe, razen na
območjih gospodarskih con – IG;
– bazen, ki ni namenjen za kopanje, do 60 m3 izven
območja omejene rabe in samo na območjih gospodarskih
con – IG.
19. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje območij parkov –
ZPp, Poti spominov in tovarištva – ZPps, drugih zelenih
površin – ZDd, zelenega obvodnega pasu – ZDo in površin
za vrtičkarstvo – ZV v mestni občini Ljubljana)
(1) Dopustni objekti in ureditve na zelenih površinah za
urejanje območij parkov – ZPp, Poti spominov in tovarištva
– ZPps, drugih zelenih površin – ZDd, zelenega obvodnega
pasu – ZDo in površin za vrtičkarstvo – ZV v mestni občini
Ljubljana so:
– na območjih urejanja parkov – ZPp: vsi objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe parki v OPN
MOL ID. Gradnja stavb in nadzemnih objektov je dopustna le
izven območja omejene rabe;
– na območjih Poti spominov in tovarištva – ZPps: vsi
objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe
Pot spominov in tovarištva v OPN MOL ID. Gradnja stavb in
nadzemnih objektov je dopustna le izven območja omejene
rabe;
– na območjih drugih zelenih površin – ZDd: vsi objekti
in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe druge
zelene površine v OPN MOL ID. Gradnja stavb in nadzemnih
objektov je dopustna le izven območja omejene rabe;
– na območjih zelenega obvodnega pasu – ZDo: vsi
objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe
zeleni obvodni pas v OPN MOL ID. Gradnja stavb in nadzemnih
objektov je dopustna le izven območja omejene rabe;
– na območjih površin za vrtičkarstvo – ZV: vsi objekti in
dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe površine
za vrtičkarstvo v OPN MOL ID. Gradnja stavb in nadzemnih
objektov je dopustna le izven območja omejene rabe;
– rekonstrukcija obstoječih objektov izven območja omejene rabe;
– odstranitev objektov;
– ureditev zunanjega prostora;
– komunalni objekti, vodi in naprave samo v podzemni
izvedbi;
– pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti,
dostopne ceste do objektov;
– dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja
zunanjih dvigal na obstoječih objektih);
– parkovne površine, površine za pešce, trgi, otroška
igrišča in biotopi;
– drevoredi, posamezna drevesa izven območja omejene
rabe;
– vodnogospodarske ureditve;
– objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, samo na območjih urejanja parkov – ZPp, Poti
spominov in tovarištva – ZPps drugih zelenih površin – ZDd,
zelenega obvodnega pasu – ZDo in površin za vrtičkarstvo – ZV;
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– javne sanitarije na javnih površinah izven območja
omejene rabe in samo na območjih Poti spominov in tovarištva
– ZPps drugih zelenih površin – ZDd, zelenega obvodnega
pasu – ZDo in površin za vrtičkarstvo – ZV;
– parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne
potrebe in samo na območjih površin za vrtičkarstvo – ZV.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti na zelenih
površinah za urejanje območij parkov – ZPp, Poti spominov
in tovarištva – ZPps, drugih zelenih površin – ZDd, zelenega
obvodnega pasu – ZDo in površin za vrtičkarstvo – ZV v mestni
občini Ljubljana so:
– uta, senčnica in nadstrešek do 20 m2 izven območja
omejene rabe;
– pomožni objekti v javni rabi, samo gostinski vrt in sanitarna enota do 60 m2 in samo na območjih urejanja parkov
– ZPp;
– pomožni objekti v javni rabi, samo spominska obeležja,
oprema za trimske steze, vadbena oprema in otroška igrala do
višine 10 m, pri čemer so lahko nadzemni deli teh objektov, ki
lahko zaradi teže vplivajo na stabilnost plinovoda, samo izven
območja omejene rabe samo na območjih Poti spominov in
tovarištva – ZPps, drugih zelenih površin – ZDd in zelenega
obvodnega pasu – ZDo;
– pomožni objekti v javni rabi, samo javne kolesarnice in
sanitarna enota do 60 m2 in otroška igrala do višine 10 m ter
pomožni cestni objekti (razen cestni silos), pri čemer so lahko
nadzemni deli teh objektov, ki lahko zaradi teže vplivajo na stabilnost plinovoda, samo izven območja omejene rabe in samo
na območjih površin za vrtičkarstvo – ZV;
– lesena lopa za vrtnarjenje in skupni objekt do 20 m2 in
ograja do višine 1,6 m, izven območja omejene rabe, samo na
območjih površin za vrtičkarstvo – ZV;
– ograja do višine 1,8 m, izven območja omejene rabe,
samo na območjih urejanja parkov – ZPp, drugih zelenih površin – ZDd in zelenega obvodnega pasu – ZDo;
– podporni zid do višine 1,5 m z ograjo do višine 1,5 m,
izven območja omejene rabe, samo na območjih urejanja parkov – ZPp, drugih zelenih površin – ZDd in zelenega obvodnega pasu – ZDo;
– podporni zid do višine 1,5 m z ograjo do višine 1,6 m,
izven območja omejene rabe, samo na območjih površin za
vrtičkarstvo – ZV;
– podzemni rezervoar do 100 m3 izven območja omejene
rabe, samo na območjih urejanja parkov – ZPp, drugih zelenih
površin – ZDd in površin za vrtičkarstvo – ZV;
– nadzemni rezervoar do 5 m3 samo na območjih površin
za vrtičkarstvo – ZV;
– vodnjak kot urbana oprema izven območja omejene
rabe, samo na območjih urejanja parkov – ZPp;
– vodnjak (vrtina) in vodomet izven območja omejene
rabe, samo na območjih drugih zelenih površin – ZDd, zelenega obvodnega pasu – ZDo ikn površin za vrtičkarstvo – ZV;
– urbana oprema, samo na območjih urejanja parkov –
ZPp, Poti spominov in tovarištva – ZPps, drugih zelenih površin
– ZDd in zelenega obvodnega pasu – ZDo;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture;
– parkirišče do 200 m², samo na območjih urejanja parkov
– ZPp, drugih zelenih površin – ZDd in površin za vrtičkarstvo
– ZV;
– kolesarska pot, pešpot, samo na območjih urejanja parkov – ZPp, drugih zelenih površin – ZDd, zelenega obvodnega
pasu – ZDo in površin za vrtičkarstvo – ZV;
– športno igrišče na prostem do 1.000 m², samo na območjih urejanja parkov – ZPp, drugih zelenih površin – ZDd in
površin za vrtičkarstvo – ZV;
– bazen, ki ni namenjen za kopanje, do 60 m3 izven območja omejene rabe, samo na območjih urejanja parkov – ZPp;
– čebelnjak do 40 m² in višine do 3 m na mestih iz registra
čebelnjakov izven območja omejene rabe;
– pomožni komunalni objekt izven območja omejene rabe,
samo na območjih urejanja parkov – ZPp, drugih zelenih po-
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vršin – ZDd, zelenega obvodnega pasu – ZDo, površin za
vrtičkarstvo – ZV;
– podzemni pomožni objekt za spremljanje stanja okolja
in naravnih pojavov izven območja omejene rabe. Na območjih
površin za vrtičkarstvo – ZV je lahko objekt tudi nadzemni.
20. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin cest
– PC, površin železnic – PŽ in površin za mirujoči promet
– POg v mestni občini Ljubljana)
(1) Dopustni objekti in ureditve na prometnih površinah za
urejanje površin cest – PC, površin železnic – PŽ in površin za
mirujoči promet – POg v mestni občini Ljubljana so:
– na območjih urejanja površin cest – PC: vsi objekti in
dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe: površine
cest v OPN MOL ID. Gradnja stavb in nadzemnih objektov,
pri katerih bi zagotavljanje stabilnosti in varnosti onemogočilo
gradnjo plinovoda, je dopustna le izven območja omejene rabe;
– na območjih površin železnic – PŽ: vsi objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe: površine
železnic v OPN MOL ID. Gradnja stavb in nadzemnih objektov
je dopustna le izven območja omejene rabe;
– na območjih površin za mirujoči promet – POg: vsi
objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe:
površine za mirujoči promet v OPN MOL ID. Gradnja stavb in
nadzemnih objektov, pri katerih bi zagotavljanje stabilnosti in
varnosti onemogočilo gradnjo plinovoda, je dopustna le izven
območja omejene rabe;
– gradnja ograj z obvezno prilagoditvijo podzemnih delov
ograje poteku plinovoda;
– rekonstrukcija obstoječih objektov in naprav;
– odstranitev objektov;
– ureditev zunanjega prostora, urbana oprema;
– komunalni objekti, vodi in naprave, pri čemer so lahko
nadzemni deli teh objektov, ki lahko zaradi teže vplivajo na
stabilnost plinovoda, samo izven območja omejene rabe;
– dostopi za funkcionalno ovirane osebe;
– drevoredi, posamezna drevesa izven območja omejene
rabe;
– vodnogospodarske ureditve;
– objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z objekti za varstvo pred škodljivim
delovanjem voda;
– podhodi in nadhodi za pešce izven območja omejene
rabe in samo na območjih urejanja površin cest – PC in površin
za mirujoči promet – POg;
– parkirne površine samo na območjih urejanja površin
cest – PC in površin za mirujoči promet – POg;
– pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti,
dostopne ceste do objektov;
– parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne
potrebe samo na območjih urejanja površin železnic – PŽ;
– parkovne površine, površine za pešce, trgi, otroška igrišča in biotopi samo na območjih urejanja površin železnic – PŽ
in površin za mirujoči promet – POg;
– avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami samo na
območjih urejanja površin za mirujoči promet – POg.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti na prometnih
površinah za urejanje površin cest – PC, površin železnic – PŽ
in površin za mirujoči promet – POg v mestni občini Ljubljana
so:
– pomožni objekt v javni rabi, pri čemer so lahko nadzemni deli teh objektov, ki lahko zaradi teže vplivajo na stabilnost
plinovoda, samo izven območja omejene rabe;
– ograja do višine 1,8 m izven območja omejene rabe z
obvezno prilagoditvijo podzemnih delov ograje poteku plinovoda;
– podporni zid do višine 1,5 m z ograjo do višine 1,5 m
izven območja omejene rabe z obvezno prilagoditvijo podzemnih delov zidu poteku plinovoda;
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rabe;

– vodomet kot del urbane opreme izven območja omejene

– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture;
– parkirišče do 200 m²;
– kolesarska pot, pešpot;
– pomožni komunalni objekt izven območja omejene rabe;
– pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov izven območja omejene rabe;
– garaže do 50 m² izven območja omejene rabe samo na
območjih urejanja površin za mirujoči promet – POg;
– nadstrešek do 4 m² izven območja omejene rabe samo
na območjih urejanja površin za mirujoči promet – POg;
– športno igrišče na prostem do 1.000 m² samo na območjih urejanja površin za mirujoči promet – POg;
– čebelnjak do 40 m² in višine do 3 m na mestih iz registra
čebelnjakov izven območja omejene rabe in samo na območjih
urejanja površin za mirujoči promet – POg;
– namakalni sistem, če je potreben za zagotavljanje povezanosti namakalnega sistema, samo na območjih urejanja
površin cest – PC in površin železnic – PŽ.
21. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih zemljišč
– K1, drugih kmetijskih zemljišč – K2, gozdnih zemljišč – Go
in celinskih vod – VC v mestni občini Ljubljana)
(1) Dopustni objekti in ureditve na območjih urejanja kmetijskih zemljišč – K1, drugih kmetijskih zemljišč – K2, gozdnih
zemljišč – Go in celinskih vod – VC v mestni občini Ljubljana so:
– na območjih urejanja kmetijskih zemljišč – K1: vsi objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe:
najboljša kmetijska zemljišča v OPN MOL ID;
– na območjih urejanja drugih kmetijskih zemljišč – K2: vsi
objekti in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe:
druga kmetijska zemljišča v OPN MOL ID;
– na območjih urejanja gozdnih zemljišč – Go: vsi objekti
in dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe: gozdna
zemljišča v OPN MOL ID;
– na območjih urejanja celinskih vod – VC: vsi objekti in
dejavnosti, ki so dopustni v območju namenske rabe: celinske
vode v OPN MOL ID;
– rekonstrukcija obstoječih objektov izven območja omejene rabe;
– odstranitev objektov;
– komunalni objekti, vodi in naprave, pri čemer lahko v
vodnih zemljiščih potekajo samo v podzemni izvedbi, nadzemni
deli objektov, ki lahko zaradi teže vplivajo na stabilnost plinovoda, pa so lahko samo izven območja omejene rabe;
– pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti,
dostopne ceste do objektov, pri čemer so lahko v vodnih zemljiščih namenjeni samo prečkanju vodotoka na brveh in mostovih;
– dostopi za funkcionalno ovirane osebe, pri čemer v vodnih zemljiščih le na urejenih javnih dostopih do vode;
– vodnogospodarske ureditve;
– objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z objekti za varstvo pred škodljivim
delovanjem voda;
– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti
(meritve, zbiranje podatkov, opazovalnice), pri čemer so lahko
nadzemni deli teh objektov, ki lahko zaradi teže vplivajo na
stabilnost plinovoda, samo izven območja omejene rabe;
– ureditev zunanjega prostora samo na območjih urejanja
kmetijskih zemljišč – K1 in drugih kmetijskih zemljišč – K2;
– ureditev biotopov samo na območjih urejanja gozdnih
zemljišč – Go in celinskih vod – VC;
– ureditev gozdnega prostora samo na območjih urejanja
gozdnih zemljišč – Go;
– parkirne površine za osebna motorna vozila za obiskovalce samo na območjih urejanja gozdnih zemljišč – Go;
– ureditev vodnega in obvodnega prostora samo na območjih urejanja celinskih vod – VC;
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– brvi in mostovi, pri čemer morajo biti nosilni deli konstrukcij prilagojeni poteku plinovoda, samo na območjih urejanja celinskih vod – VC.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti na območjih
urejanja kmetijskih zemljišč – K1, drugih kmetijskih zemljišč –
K2 in gozdnih zemljišč – Go v mestni občini Ljubljana so:
– majhna stavba do 50 m² na parceli, ki pripada obstoječemu objektu razpršene gradnje, h kateremu se majhna stavba
gradi izven območja omejene rabe;
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe zazidave do
20 m² na parceli, ki pripada obstoječemu objektu razpršene
gradnje, h kateremu se majhna stavba gradi izven območja
omejene rabe;
– pomožni objekti v javni rabi – nadkrita čakalnica na
postajališču kot enostavni objekt ob rekonstrukciji občinskih ali
državnih cest in pomožni cestni objekti (razen cestni silos) ob
rekonstrukciji občinskih ali državnih cest, pri čemer so lahko
nadzemni deli teh objektov, ki lahko zaradi teže vplivajo na
stabilnost plinovoda, samo izven območja omejene rabe;
– ograja do višine 1,8 m na parceli, ki pripada obstoječemu objektu razpršene gradnje, h kateremu se ograja gradi
izven območja omejene rabe, in protihrupne ograje ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest;
– podporni zid do višine 1,5 m z ograjo do višine 1,5 m v
primeru agromelioracije, sanacije usadov, plazov, stabilizacije
brežin vodotokov, ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest in
na parceli, ki pripada obstoječemu objektu razpršene gradnje;
– podzemni rezervoar do 100 m3 izven območja omejene
rabe za zakonito zgrajene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni mogoča na območju stavbnih
zemljišč;
– vodnjak (vrtina) izven območja omejene rabe za zakonito zgrajene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija,
kadar gradnja ni mogoča na območju stavbnih zemljišč in gre
za lastni sistem za oskrbo s pitno vodo;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture;
– kolesarska pot in pešpot, če je vrisana v občinskem
prostorskem načrtu;
– bazen do 60 m3 na parceli, namenjeni gradnji obstoječega objekta razpršene gradnje izven območja omejene rabe;
– namakalni sistemi;
– čebelnjak do 40 m² in višine do 3 m na mestih iz registra
čebelnjakov izven območja omejene rabe;
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema;
– pomožni komunalni objekt izven območja omejene rabe;
– podzemni pomožni objekt za spremljanje stanja okolja
in naravnih pojavov izven območja omejene rabe;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – stavbe do 150 m²
izven območja omejene rabe pod pogoji, ki so za te objekte
navedeni v občinskem prostorskem načrtu, samo na območjih
urejanja kmetijskih zemljišč – K1 in drugih kmetijskih zemljišč
– K2;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, kakor so stolpni
silosi, gradbeno-inženirski objekti, zbiralnik gnojnice ali gnojevke do 1000 m3 izven območja omejene rabe, samo na
območjih urejanja kmetijskih zemljišč – K1 in drugih kmetijskih
zemljišč – K2;
– staja do 100 m² izven območja omejene rabe samo na
območjih urejanja kmetijskih zemljišč – K1 in drugih kmetijskih
zemljišč – K2;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, tj. stavbe do 40 m²
v skladu z gozdno-gospodarskim načrtom izven območja omejene rabe in samo na območjih urejanja gozdnih zemljišč – Go;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in gradbeno-inženirski objekti (samo obore za rejo divjadi, krmišča in gozdne
prometnice) samo na območjih urejanja gozdnih zemljišč – Go;
– samostojno parkirišče do 200 m² in samo na območjih
urejanja gozdnih zemljišč – Go.
(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti na območjih urejanja celinskih vod – VC v mestni občini Ljubljana po
pridobitvi soglasja organa, pristojnega za upravljanje voda, so:
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– ograja do višine 1,8 m;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture;
– samostojno parkirišče do 200 m²;
– kolesarska pot in pešpot;
– namakalni sistem;
– pomožni komunalni objekt izven območja omejene rabe;
– podzemni pomožni objekt za spremljanje stanja okolja
in naravnih pojavov izven območja omejene rabe.
22. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za umeščanje dopustnih oziroma
dovoljenih objektov v mestni občini Ljubljana)
V mestni občini Ljubljana se za umeščanje dopustnih
oziroma dovoljenih objektov iz 18. do 21. člena te uredbe upoštevajo merila in prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja ter druga merila in pogoji za umeščanje teh
objektov v prostor, določenih v 13. do 91. členu OPN MOL ID.
23. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih zemljišč –
K1 in K2 v občini Dobrova - Polhov Gradec)
(1) Dopustni objekti in dela na območjih urejanja kmetijskih zemljišč – K1 in K2 v občini Dobrova - Polhov Gradec so:
– kmetijske dejavnosti in spremljajoče oziroma druge
dejavnosti, namenjene kmetijskim območjem;
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
– rekonstrukcija obstoječih objektov izven območja omejene rabe;
– ureditev zunanjega prostora ob stavbah, pri čemer v območju omejene rabe niso dovoljeni podzemni nosilni elementi;
– kmetijske operacije in sistemi za namakanje, če ne
onemogočajo gradnje, obratovanja in vzdrževanja plinovoda;
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda,
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine,
ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih
pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža) izven
območja omejene rabe, razen če so izvedeni brez podzemnih
nosilnih elementov;
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik) izven
območja omejene rabe;
– opazovalnica, tj. netemeljena lesena konstrukcija (npr.
lovska preža, ptičja opazovalnica) izven območja omejene
rabe.
(2) Merila in pogoji za oblikovanje in drugi pogoji na območjih urejanja kmetijskih zemljišč – K1 in K2 v občini Dobrova
- Polhov Gradec so:
– ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno poenoteni in smiselno usklajeni z
zunanjimi ureditvami stičnih območij;
– pri oblikovanju objektov in njihovem umeščanju v prostor se ohranja značilni stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur;
– ohranja se tudi razgled na naprivlačne dele krajine in
vedute oziroma kakovostni pogledi;
– navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z
interesi kmetijstva;
– gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo
lastnikom kmetijskih zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč.
Če poseg prekine obstoječi dostop do kmetijskih zemljišč, ga
je treba nadomestiti;
– dopustni objekti, gradnja in druga dela ne smejo bistveno vplivati na obdelovanje kmetijskih zemljišč. Poškodbe je
treba sanirati in zemljišča rekultivirati;
– posegi na kmetijska zemljišča, predvsem postavitev
ograj, ne smejo prekinjati koridorjev gibanja prostoživečih živali;
– na kmetijskih zemljiščih, ki neposredno mejijo na območja stanovanj, naj se ne izvajajo dejavnosti, ki škodljivo vplivajo
na zdravje ljudi, predvsem škropljenje.
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(3) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti na območjih
urejanja kmetijskih zemljišč – K1 in K2 v občini Dobrova - Polhov Gradec so:
– podporni zid v primeru agromelioracije, sanacije usadov in plazov ter stabilizacije brežin vodotokov izven območja
omejene rabe;
– kolesarska pot in pešpot ob rekonstrukcijah občinskih
cest;
– grajeni rastlinjak, napajalno korito, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne
nasade izven območja omejene rabe;
– grajena poljska pot;
– druge pomožne kmetijsko-gozdarske objekte je dopustno graditi v pasu 100 m od roba EUP, v katerih so že stavbe
in gospodarska poslopja kmetij, kozolce pa tudi izven prej
določenega pasu, če ima investitor v lasti oziroma zakupu
najmanj 1 ha zemljišč, ki so v evidenci dejanske rabe zemljišč
uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade
in druge kmetijske površine, ali najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so
v evidenci dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade;
– priključki na gospodarsko javno infrastrukturo;
– čebelnjak BTP do 40 m² in višine do 3 m izven območja
omejene rabe.
(4) Pri oblikovanju objektov za rejo živali, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode
in dopolnilne dejavnosti je na območjih urejanja kmetijskih
zemljišč – K1 in K2 v občini Dobrova - Polhov Gradec treba
upoštevati naslednja merila in pogoje:
– tlorisni gabarit stavb zazidane površine do 40 m² mora
biti podolgovat;
– višinski gabarit je lahko največ pritličen z izkoriščenim
podstrešjem;
– strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri
daljše stranice; štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine
niso dovoljene; naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do
45° (razen za enote kulturne dediščine, kjer je dopusten v
naklonu med 35° in 45°); strešna kritina mora biti temne barve
(sive, rjave ali opečne barve, razen na območjih enot kulturne
dediščine, kjer mora biti temno sive ali opečno rdeče barve);
– ne glede na prejšnja določila mora biti tloris dvojnega
kozolca (toplarja) podolgovate oblike v razmerju stranic vsaj
1: 2 (npr. kozolec s tremi okni); širina toplarja mora biti od
7 do 9 m, višina kapa pa je lahko do 6 m nad raščenim terenom
(razdalja se meri od najnižjega dela terena); streha mora biti
dvokapna z naklonom od 38° do 45°, sive ali opečne barve in
izvedena z majhnimi strešniki; kozolci so lahko opaženi le v
zatrepih, med podpornimi stebri morajo biti položene late.
(5) Za umeščanje objektov iz prvega in drugega odstavka
tega člena se upoštevajo merila in prostorski izvedbeni pogoji
glede oblikovanja iz Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13,
56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl. in 73/18).
24. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje najboljših kmetijskih
zemljišč – K1 v občini Škofljica)
(1) Dopustni objekti in dela na območjih urejanja najboljših
kmetijskih zemljišč – K1 v občini Škofljica so:
– kmetijske dejavnosti in spremljajoče oziroma druge
dejavnosti, namenjene kmetijskim območjem;
– kmetijske operacije (komasacije, agromelioracije, hidromelioracije, vodni zadrževalniki za namakanje kmetijskih
zemljišč) v skladu s predpisi s področja kmetijstva;
– gradbeno-inženirski objekti, ki so omrežja ali deli omrežij
gospodarske javne infrastrukture, s pripadajočimi objekti in
napravami, pri čemer so lahko nadzemni deli teh objektov, ki
lahko zaradi teže vplivajo na stabilnost plinovoda, samo izven
območja omejene rabe;
– posegi za začasne ureditve in gradnje za potrebe
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
sanacijo njihovih posledic;
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– pomožni komunalni objekti;
– priključki na omrežja, naprave, površine in objekte gospodarske javne infrastrukture;
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam – kiosk ali tipski zabojnik, gostinski vrt, oder z
nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem iz montažnih elementov, odprt in pokrit prireditveni prostor z napihljivo
konstrukcijo ali v montažni izvedbi izven območja omejene
rabe, stojnice;
– rekonstrukcije državnih in lokalnih (občinskih) cest,
vključno z objekti, potrebnimi zaradi načrtovane rekonstrukcije,
pri čemer so lahko nadzemni deli teh objektov, ki lahko zaradi
teže vplivajo na stabilnost plinovoda, samo izven območja
omejene rabe;
– rekonstrukcije drugih cest in poti, s katerimi se zagotavlja dostopnost do kmetijskih zemljišč;
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda,
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora (razen obor za gojenje
tujerodnih prostoživečih vrst), ograja za pašo živine, ograja ter
opora za trajne nasade) izven območja omejene rabe;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in objekti za kmetijske proizvode ter dopolnilno dejavnost, ki niso namenjeni bivanju (premični čebelnjaki, krmišče, napajalno korito, rastlinjak
(plastenjak), kmečka lopa, opora za protitočni sistem v trajnih
nasadih) izven območja omejene rabe;
– kozolec, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, pokrito skladišče za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke,
hlevski izpust izven območja omejene rabe.
(2) Za umeščanje dopustnih objektov iz prvega odstavka
tega člena se upoštevajo merila in prostorski izvedbeni pogoji
glede lege, velikosti in oblikovanja ter druga merila in pogoji
za umeščanje teh objektov v prostor, ki so določeni v 37. do
41. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15).
25. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin cest
– PC v občini Škofljica)
(1) Na območjih urejanja površin cest – PC so v občini
Škofljica dopustni gradnja in rekonstrukcija vseh vrst cest, ureditev površin cest s prometnimi ureditvami ter spremljajočimi
objekti in ureditvami ter gradnja vseh objektov, vodov in naprav
gospodarske javne infrastrukture, če ne onemogočajo izvedbe
in delovanja cest in prometnih ureditev.
(2) Na območjih urejanja površin cest – PC so v občini
Škofljica dovoljeni le začasni objekti v zvezi z vzdrževanjem
cest. Ob morebitnih vzporednih zaporah so dovoljeni začasni
objekti, tehnične naprave in ureditve za javne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, sanitarije, klopi in mize itd.
Uporabljajo se lahko le tipske, atestirane naprave. Prireditelj
mora zagotoviti postavitev, vzdrževanje in odstranitev v skladu
s predpisi s področja zagotavljanja varnosti na javnih površinah
in podrejene rabe javnih površin ter s soglasjem upravljavca
javne površine).
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBREGA
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH
UREDITEV NANJE
26. člen
(skupne določbe)
(1) Skupni pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobrega so:
– projektiranje in gradnja posameznih križanj in vzporednih potekov, morebitnih začasnih ali trajnih prestavitev, zaščita
gospodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo se izve-
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dejo v skladu s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi
podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta, ter v skladu z geološko-hidrološkimi razmerami območja;
– med gradnjo se zagotovi stalni dostop do obstoječih
objektov, vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture
zaradi kontrole njihovega obratovanja, vzdrževanja in popravila
morebitnih okvar;
– če se med gradnjo plinovoda R51C ugotovi, da je treba
posamezni infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali začasno ali
trajno prestaviti, se to naredi v skladu s soglasjem lastnika ali
upravljavca tega voda;
– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur;
– gospodarska javna infrastruktura se ne sme prestavljati
na območja kulturne dediščine, križanja pa morajo biti izvedena
tako, da ne vplivajo na dediščino;
– pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem;
– odstranijo se priključki objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo, ki se ne uporabljajo več za svoj namen.
(2) Vsa križanja in vzporedni poteki plinovoda R51C z
objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega
dobrega, prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobrega ter priključki nanjo so razvidni iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija, listi
št. 2.1.1–2.1.6.
27. člen
(cestno omrežje)
(1) Križanje plinovoda R51C z avtocesto in drugimi državnimi cestami se izvede s podvrtavanjem v čim krajši razdalji in
na globini najmanj 2,0 m, merjeno od temena plinovodne cevi.
Križanje se izvede čim bolj pravokotno na cesto, plinovodna
cev pa se višinsko prilagaja cestnemu telesu in infrastrukturi v
cesti. Pri križanju z avtocesto in vzporednem poteku z njo se
upošteva širitev avtoceste za en vozni pas, kar je najmanj 7,0 m
od meje cestnega sveta obstoječe AC, pri čemer mora biti v tem
območju plinovod glede na znane podatke širitve AC načrtovan
tako, da bo zagotovljen ustrezni faktor varnosti plinovoda, ki bo
omogočal širitev AC za dodatni vozni pas.
(2) Križanje plinovoda R51C z načrtovanim avtocestnim
priključkom na Koprsko cesto na območju avtocestnega počivališča Barje se v primeru gradnje plinovoda R51C pred
gradnjo načrtovane ceste izvede s klasičnim vkopom pod načrtovano cesto. Če se bo gradnja plinovoda izvajala po izgradnji avtocestnega priključka, se gradnja plinovoda izvede s
podvrtavanjem.
(3) Križanje lokalnih oziroma občinskih cest se izvede s
prekopom. Plinovod R51C se položi v cestno telo brez zaščitne
cevi. Višina nadkritja nad temenom cevi je najmanj 1,5 m. Po
položitvi cevi se cestno telo sanira v enaki obliki in kakovosti,
kakršni sta bili pred gradbenim posegom.
28. člen
(železnica)
Križanje plinovoda R51C z glavno železniško progo Ljubljana–Sežana v km 3 + 053 in regionalno železniško progo
Ljubljana–Novo mesto–Metlika v km 10 + 456 se izvede s
podvrtavanjem z vgradnjo zaščitne cevi. Teme zaščitne cevi se
izvede najmanj 2,0 m pod ravnino tirnic in najmanj 1,0 m pod
dnom jarkov za odvajanje padavinske vode ter sega najmanj
8,0 m na vsako stran od osi skrajnih tirov železniške proge,
pri čemer je treba upoštevati obstoječo železniško progo ter
načrtovano hitro progo Ljubljana–Sežana in načrtovani 2. tir
železniške proge Ljubljana–Grosuplje. Za vse posege v progovnem pasu, ki je prostor med osema skrajnih tirov proge,
razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 8 m, ter prostor
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nad ravnino tirnic do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic
do globine 30 m, je treba upoštevati določila predpisov v zvezi
z varnostjo v železniškem prometu.
29. člen
(vodovodno omrežje)
Vodoravna križanja plinovoda in vodovoda se izvedejo
praviloma pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče
izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem
pogledu poteka križanje izvennivojsko. Plinovodna cev se položi najmanj 0,5 m nad ali pod vodovodom. Na križanjih, kjer
ni višinskih podatkov o vodovodu, se med gradnjo izvedeta
sondiranje in medsebojna višinska uskladitev.
30. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Vodoravna križanja plinovoda in kanalizacije se izvedejo
praviloma pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče
izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem
pogledu poteka križanje izvennivojsko. Plinovodna cev se položi najmanj 0,5 m nad kanalizacijo. Kadar je kanalizacija nad
plinovodom, mora biti za plin neprepustna, bližnji jaški morajo
biti dobro prezračevani ali pa imeti odprtine.
31. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Zaradi gradnje načrtovane MRP Kozarje Z se prestavi
in pokabli obstoječi srednje napetostni nadzemni vod, ki poteka prek območja načrtovane MRP Kozarje Z. Stojno mesto
srednje napetostnega nadzemnega voda vzhodno od javne
poti s parc. št. 3080/11, k. o. Dobrova (1994) se prestavi 14 m
vzdolžno po osi obstoječega srednje napetostnega daljnovoda.
(2) Napajanje naprave za katodno zaščito na območju
križanja trase plinovoda z železniško progo Ljubljana–Sežana v
km 3 + 053 se izvede v obstoječem kabelskem jašku na zemljiški parceli s parc. št. 1460/2, k. o. Vič, do katerega se izvede
nov nizkonapetostni elektroenergetski priključek, ki se naveže
na obstoječe elektroenergetsko omrežje. Nova prostostoječa
elektroenergetska merilna omarica se izvede na severni strani
železniške proge.
(3) Pri križanju ali približevanju plinovoda visokonapetostnim elektroenergetskim nadzemnim vodom in kablovodom se
upoštevajo naslednji pogoji:
– izkopi v bližini temeljev obstoječih stojnih mest daljnovodov se izvedejo najmanj 2 m od temelja;
– pri križanju plinovoda R51C z ozemljili stebra nadzemnega elektroenergetskega voda znaša razmik med obstoječim ozemljilnim trakom in plinovodom najmanj 3 m;
– na mestu križanja daljnovoda z nadzemnim delom plinovoda se nadzemni del plinovoda ustrezno ozemlji. Pri vzporednem poteku nadzemnega dela plinovoda z daljnovodom
varnostna oddaljenost do daljnovoda ne sme biti manjša od
višine stebra, povečane za 3,75 m;
– pri vzporednem poteku z visokonapetostnim elektroenergetskim vodom se ugotovita potek in vpliv inducirane napetosti na plinovodu; če je inducirana napetost na plinovodu
večja od dovoljene, se na plinovodu vgradi ustrezna zaščita
na ogroženih mestih;
– pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda
se predpisana varnostna višina ne sme zmanjšati.
(4) Pri križanju ali približevanju plinovoda R51C srednje
in nizkonapetostnim elektroenergetskim vodom se upoštevajo
naslednji pogoji:
– vodoravna križanja plinovoda in kablovoda morajo biti
pod pravim kotom; kadar tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot
križanja ne sme biti manjši od 45°; navpični svetli razmik med
plinovodom in kablovodom mora biti najmanj 0,5 m;
– vodoravni razmik pri vzporednem polaganju cevi plinovoda poleg elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila mora
biti najmanj 1,5 m;
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– če minimalnih odmikov pri vzporednem polaganju cevi
plinovoda s kablom ni mogoče doseči, se kabli mehansko
zaščitijo s cevjo, ki sega vsaj 3 m na vsako stran od križanja;
– oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje
plinovodne cevi do stojnih mest mora biti zunaj naselja večja
od 5 m in v naselju večja od 1,5 m;
– pri izkopu jarka za polaganje plinovodne cevi, ki je globlji
od vzporednega kablovoda, se na predpisani način zavaruje
posedanje zemlje pod kablovodom;
– pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda
se predpisana varnostna višina ne sme zmanjšati.
(5) Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja investitor plinovoda zagotovi izdelavo poročila o elektromagnetnih vplivih, križanjih, vzporednem
poteku in bližini plinovoda iz te uredbe za naslednje visokonapetostne elektroenergetske objekte, vode in stojna mesta (v
nadaljnjem besedilu: SM):
– obstoječi daljnovod 2 × 110 kV Kleče–Vič,
– daljnovod, načrtovan z Uredbo o državnem prostorskem
načrtu za daljnovod 2 × 110 kV RTP Polje–RTP Vič (Uradni list
RS, št. 50/10),
– načrtovana RTP Rudnik s 110 kV vključitvijo in
– načrtovana RTP Vevče s 110 kV vključitvijo.
(6) Investitor plinovoda mora izvesti katodno zaščito:
– na mestih približevanja obstoječemu nadzemnemu daljnovodu 2 × 110 kV Kleče–Vič oziroma SM 31, 32, 33 in 34,
– na mestih križanja z obstoječimi visoko napetostnimi
daljnovodi,
– na mestih križanja, vzporednega poteka in bližine plinovoda in daljnovoda 2 × 110 kV RTP Polje–RTP Vič oziroma
njegovih SM,
(7) Investitor plinovoda mora preveriti potrebnost izvedbe
katodne zaščite plinovoda zaradi približevanja načrtovanima
RTP Rudnik s 110 kV vključitvijo in RTP Vevče s 110 kV vključitvijo. Vse druge ureditve, ki bi nastale na plinovodu kot posledica vplivov križanj daljnovoda, vzporednega poteka in bližine
visokonapetostnih objektov ter elektromagnetnih vplivov, so
obveznost investitorja plinovoda iz te uredbe.
(8) Če podzemni del daljnovoda 2 × 110 kV RTP Polje–
RTP Vič v času priprave gradnje plinovoda še ne bo zgrajen,
mora investitor plinovoda najmanj šest mesecev pred začetkom
gradnje obvestiti investitorja gradnje daljnovoda o nameravanem začetku del, da se zagotovi možnost hkratne gradnje.
(9) Plinovod mora biti načrtovan tako, da v nobeni točki ne onemogoča izvedbe načrtovanih elektroenergetskih
objektov. V času gradnje daljnovoda 2 × 110 kV RTP Polje–
RTP Vič, RTP Rudnik s 110 kV vključitvijo in RTP Vevče s
110 kV vključitvijo je dovoljen poseg v delovni pas prenosnega
plinovoda. Investitor plinovoda mora zagotoviti označbo in
zaščito prenosnega plinovoda, če bo ta zgrajen pred visoko
napetostnimi objekti.
(10) Med gradnjo se omeji doseg gradbenih strojev in
njihovih delov ob upoštevanju najmanjše varnostne razdalje
približevanja delom pod napetostjo ter se omogoči neovirani
dostop do vseh daljnovodov s pripadajočimi stojnimi mesti.
Izkop v bližini stojnih mest nadzemnih vodov, s katerim bi bila
zmanjšana njihova statična stabilnost, ni dovoljen.

komunikacijskih napeljav ni dovoljen strojni izkop ali miniranje.
Na celotni trasi so za čas gradnje dopustne začasne prestavitve elektronskih komunikacijskih vodov.

32. člen

(parcelacija)

(elektronsko komunikacijsko omrežje)
Vodoravna križanja plinovoda in elektronskega komunikacijskega omrežja se izvedejo praviloma pod pravim kotom.
Kadar tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti
manjši od 45°. Medsebojni navpični odmik telekomunikacijske
infrastrukture in plinovoda je najmanj 0,5 m, pri čemer se
plinovod izvede pod podzemnim telekomunikacijskim vodom.
Vodoravna razdalja med elektronskimi komunikacijskimi vodi
in plinovodom mora biti najmanj 1 m. Na mestu križanja se
izvede zaščita telekomunikacijskega voda z zaščitno cevjo, ki
sega 3 m na vsako stran plinovodne cevi. V bližini elektronskih

33. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Pri postavitvi objektov na platoju MRP Kozarje Z se
upošteva potek obstoječega prenosnega plinovoda M3 in plinovoda M3/1. Zaradi gradnje MRP Kozarje Z se načrtovana trasa
plinovoda M3/1 prestavi v smeri proti jugu izven načrtovanega
platoja za MRP Kozarje Z.
(2) V območju državnega prostorskega načrta od
km 3 + 826 do km 4 + 142 poteka trasa prestavitve visokotlačnega distribucijskega plinovoda V200 v upravljanju JP Energetika Ljubljana, d. o. o., katerega prestavitev je načrtovana s
projektom: Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in
naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec – etapa 1A, IZVO-R,
d. o. o, št. projekta H34-FR/15. Če se bo plinovod R51C gradil
pred načrtovano prestavitvijo distribucijskega visokotlačnega
plinovoda V200, se plinovod R51C izvede tako, da ne bo
onemogočal prestavitve obstoječega distribucijskega visokotlačnega plinovoda V200.
(3) Plinovod R51C se na delu trase, ki poteka vzporedno
s plinovodom R51B, položi v svetli oddaljenosti vsaj 1,5 m od
plinovoda R51B, ki je načrtovan z Državnim prostorskim načrtom za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče (Uradni
list RS, št. 88/15).
(4) Plinovod R51C križa prenosni plinovod L10000 MRP
Ljubljana–MRP Vevče.
(5) Zaradi gradnje objekta MRP Kozarje Z se prestavi
obstoječi srednjetlačni plinovod S2700 v upravljanju JP Energetika Ljubljana, d. o. o.
(6) Plinovod R51C križa ali poteka vzporedno in se približuje obstoječim distribucijskih plinovodom v upravljanju JP
Energetika Ljubljana, d. o. o. Gradnja plinovoda R51C ne sme
onemogočiti ali drugače ogroziti delovanja obstoječih distribucijskih plinovodov, predvsem glavnega visokotlačnega plinovoda JE250 V200, ki poteka ob avtocesti A1 Kozarje–Malence.
Pri vseh prečkanjih in približevanjih se zagotovi ustrezni varnostni odmik ter preveri morebitni vpliv na obstoječe plinovode in
naprave katodne zaščite ter telemetričnega sistema.
(7) Križanja plinovoda R51C s plinovodnim omrežjem se
izvedejo s prekopom pod obstoječim plinovodom s svetlim navpičnim odmikom 0,5 m. Pri vzporednem poteku je najmanjša
svetla razdalja do plinovoda tlačne stopnje do 16 barov 1 m, do
plinovoda tlačne stopnje 16 barov in več pa 1,5 m.
(8) Med gradnjo ni dovoljena vožnja mehanizacije nad
obstoječim plinovodom. Kadar je ta nujno potrebna, se obstoječa plinovodna cev zaščiti pred poškodbami (npr. z jeklenimi
ali betonskimi ploščami in dodatnim nasutjem). Nad plinovodno
cevjo je dovoljeno le takšno začasno odlaganje izkopanega
zemeljskega materiala na način, ki ne zahteva vožnje mehanizacije nad plinovodom.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
34. člen
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: prikaz območja načrta
s prikazom parcel, listi št. 3.1–3.6, v katerem so s tehničnimi
elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravi, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega
načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se lahko po izvedenih posegih delijo v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter
se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim
parcelam.

Uradni list Republike Slovenije
VII. POGOJI GLEDE CELOSTNEGA OHRANJANJA
KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE,
VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA
VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE
TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
35. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so
razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta:
Prikaz stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo
kulturne dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta,
na katerem načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za
vrednotenje arheološkega potenciala.
(3) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitna izkopavanja odkritih arheoloških najdišč s poizkopavalno obdelavo
gradiva ali arhiva najdišča in druge varstvene ukrepe, določene
s predhodnimi arheološkimi raziskavami, med gradnjo pa omogoči stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Po potrebi
se določita obseg in globina podvrtavanja arheoloških najdišč.
Deli arheološke dediščine, najdeni med posegom v prostor,
ostanejo, če je le mogoče, na kraju samem.
(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti
soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.
(5) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še
dopušča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali gradbenimi deli odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z
varstvenim režimom prilagodijo tako, da kulturna dediščina ni
ogrožena.
(6) Na območjih prečkanj enot kulturne dediščine je delovni pas čim ožji. Za dostop do trase plinovoda se na območjih
kulturne dediščine uporabljajo dostopne poti, ki potekajo po
že obstoječih lokalnih poteh in cestah, ki se ne smejo širiti.
Gradnja novih dostopnih poti na območjih kulturne dediščine
ni dovoljena, če pa je to nujno potrebno, se začasna dostopna
pot do plinovoda uredi po najkrajši možni novi poti od obstoječe
ceste. Območja kulturne dediščine se ne smejo uporabljati za
izravnanje presežka materiala ali za odlagališča.
(7) Nadzemnih oznak plinovoda ni dovoljeno postavljati
na območjih in objektih kulturne dediščine oziroma v njihovi
neposredni bližini.
(8) Trasa plinovoda R51C v km 3 + 505 prečka območje memorialne dediščine – Pot spominov in tovarištva (EŠD
1116). Gradnja plinovoda ne sme poškodovati ali spremeniti
elementov območja kulturne dediščine. Prečkanje se izvede s
podvrtavanjem. Nasipavanje terena na območju dediščine ni
dopustno. Med opravljanjem gradbenih del se zagotovi stalna
prehodnost Poti spomina in tovarištva za pešce. Po izgradnji
plinovoda se vse delovne površine v neposredni bližini Poti
spomina in tovarištva takoj vrnejo v prejšnje stanje.
(9) Trasa plinovoda R51C od km 2 + 882 do km 2 + 914
prečka območje arheološkega najdišča Ljubljana – arheološko najdišče Dolgi most (EŠD: 9506) in od km 7 + 230 do
km 7 + 308 arheološko najdišče Podpeč – arheološko najdišče
Ljubljanica (EŠD: 11420). Prečkanji se zaradi prečkanja vodotokov (Mali graben in Ljubljanica) izvedeta s podvrtavanjem. Po
izdelanih arheoloških raziskavah se po potrebi izvede prilagoditev trase plinovoda in globine vrtanja.
(10) Trasa plinovoda R51C od km 2 + 914 do km 3 + 149
prečka območje arheološkega najdišča Ljubljana – arheološko
najdišče ob Tržaški cesti (EŠD: 18810) in od km 7 + 308 do
km 7 + 440 arheološko najdišče Ljubljana – arheološko najdišče Ižica. Prečkanji se deloma izvedeta s podvrtavanjem
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(prečkanje Tržaške ceste in Ižice) in deloma s prekopom. Po
izvedenih arheoloških raziskavah se po potrebi izvede prilagoditev trase plinovoda, globine vrtanja in obsega dodatne
izvedbe s podvrtavanjem.
(11) Trasa plinovoda R51C od km 9 + 945 do km 10 + 280
prečka območje arheološkega najdišča Ljubljana – drevak na
Rudniku (EŠD: 11741). Prečkanje se izvede s prekopom. Po
izdelanih arheoloških raziskavah se po potrebi izvede prilagoditev trase plinovoda, globine vrtanja in obsega dodatne izvedbe
s podvrtavanjem.
(12) Trasa plinovoda od km 6 + 033 do km 10 + 303
prečka območje kulturne krajine Ljubljana – kulturna krajina
Ljubljansko barje (EŠD: 11819). Prečkanje vodotokov Ljubljanica in Ižica se izvede s podvrtavanjem. Izvedeta se nadomestna
zasaditev in obnova drevesnih in grmovnih živic. Za zasaditev
se uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste.
(13) V času gradnje mora investitor zagotavljati stalno
varstvo objektov in območij kulturne dediščine, kar pomeni, da
mora objekte, ki bi bili med gradnjo lahko poškodovani, primerno zaščititi oziroma izvajalcem del dati primerna navodila. Pri
zaščiti objektov naj se upoštevajo navodila pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(14) Po končanju del se zemljišča na območjih kulturne
dediščine in njihovih vplivnih območjih, kjer je potekala gradnja,
vrnejo v stanje in kakovost pred gradbenim posegom, vsi uničeni elementi kulturne krajine pa se obnovijo.
(15) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
36. člen
(ohranjanje narave)
(1) Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz
obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja
prostora.
(2) Med gradnjo in po posegu se na območju državnega
prostorskega načrta upoštevajo naslednji pogoji:
– delovni pas plinovoda R51C se čim bolj zoži;
– na površine z zavarovanimi habitatnimi tipi in v habitate
zavarovanih vrst se čim manj posega;
– začasna in stalna odlagališča izkopanega in gradbenega materiala se, kadar je to mogoče, načrtujejo zunaj
varstvenih območij narave in površin z visoko ovrednotenimi
habitatnimi tipi;
– v gozdu in na območjih drevesnih živic na Ljubljanskem barju se kolikor je mogoče ohranijo obstoječa drevesa,
posamezni grmi in mejice; zagotovita se zasaditev in obnova
gozdnega roba ter živic na Ljubljanskem Barju z zasaditvijo
avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst;
– ob izkopu se zgornja plast humusa odloži tako, da je
mogoče s tem slojem pokriti površine, poškodovane zaradi
gradnje;
– zasipavanje se izvede izključno z izkopanim materialom, dovažanje materiala od drugod ni dopustno zaradi vnosa
tujerodnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od
lokalnih populacij;
– zaradi varstva ptic in saproksilnih hroščev se sekanje
vegetacije izvede izven obdobja gnezditve ptic in razmnoževanja varstveno pomembnih saproksilnih vrst hroščev (med
septembrom in marcem); posekani les se takoj po poseku
odstrani ali trajno pusti na kraju poseka; pri tem je treba upoštevati predpise s področja varstva gozdov oziroma predpise,
ki urejajo sečnjo; ob podiranju dreves, debelejših od 50 cm, se
zagotovi prisotnost biologa strokovnjaka za hrošče; pri sečnji
dreves je treba biti pozoren na debla z dupli in na morebitne
najdbe netopirjev v njih, o čemer je treba nemudoma obvestiti
izvajalca naravovarstvenega nadzora, ki nato opredeli nadaljnje ukrepe;
– zaradi varstva močvirske sklednice se gradnja v bližini
vodotokov na Ljubljanskem barju vzhodno od prečkanja z Ljubljanico v km 7 + 260, razen v bližini vodotoka Curnovec, izvaja
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v času, ko so želve aktivne in se lahko umaknejo pred motnjami
(med aprilom in novembrom);
– gradbiščni začasni objekti in območja za skladiščenje
ali odpadke se umestijo čim dlje od vodotokov;
– za dostop strojev in opreme se čim bolj uporabljajo
obstoječe poti;
– morebitne dodatne začasne in stalne deponije izkopanega in gradbenega materiala se, kadar je to mogoče, načrtujejo izven vseh varstvenih območij narave, lokacija ne sme biti
na površinah z visoko ovrednotenimi habitatnimi tipi;
– med gradnjo se svetilke na gradbiščih postavijo le tam,
kjer je to nujno potrebno; svetijo lahko le pod vodoravnico in ne
smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru;
– zaradi vzdrževanja plinovoda se v pasu 5 m levo in desno od plinovoda posekajo visokostebelna drevesa. Zatravljeni
pas 2,5 m levo in desno od plinovoda se ohranja s košnjo, pas
od 2,5 do 5 m levo in desno od osi plinovoda pa se prepusti
plodonosnim avtohtonim grmovnicam in se jih ne seka.
(3) Prečkanje vodotokov na območjih varovanja narave se
izvede v skladu s 37. členom te uredbe. Dodatno se izvedejo
še naslednji ukrepi:
– prečkanje vodotokov (Ljubljanica, Ižica, Mali graben,
Horjulka in Malenca) se izvede s podvrtavanjem tako, da se
ohrani obrežna vegetacija;
– prečkanje Bizoviškega potoka se izvede tako, da tehnične ureditve struge (regulacija) niso potrebne;
– prekopane struge vodotokov se čim prej in čim bolj
je mogoče vzpostavijo v stanje in kakovost pred gradbenim
posegom;
– gradnja na vodotokih, ki jih plinovod prečka s prekopom,
lahko poteka le v času med julijem in septembrom, torej izven
drstitvenega obdobja rib;
– pri posegih v vodotoke in njihovo neposredno bližino se
ohranja lesnata obrežna vegetacija. Po gradnji se delovni pas
ponovno zasadi z avtohtonim lesnatim in grmovnim rastjem,
značilnim za območje, in z vrstami, katerih koreninski sistem
nima negativnih vplivov za plinovod;
– utrjena brežina se izvede v izrazito neporavnani obliki,
da se ob bregu ustvarijo primerni prostori za ribja skrivališča;
– če so predvidena kakršna koli dela ob ali v vodi, je treba
najmanj sedem dni pred začetkom take gradnje obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja in naravovarstvenega
nadzora o začetku gradnje, ki bosta na podlagi stanja populacije rib v vodotokih odločila, ali se izvede oziroma organizira
intervencijski odlov rib na predvidenem delu posega oziroma
predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Zaradi etapnosti in
del, ki se izvajajo daljše obdobje, mora izvajalec del obvestiti
upravljavca in izvajalca naravovarstvenega nadzora o vsakem
novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi
po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka;
– območja za skladiščenje ali odpadke se umestijo čim
dlje od vodotokov;
– pri vzdrževalnih delih se obrežno rastje seka, in ne ruva.
(4) V skladu z Okoljskim poročilom za prenosni plinovod
R51C Kozarje–Vevče, št. projekta PR51CKV-B114/169, ki ga je
junija 2018 izdelal IBE, d. d. Ljubljana se zaradi izgube dupel in
špranj v drevesih po sečnji nadomesti s postavitvijo netopirnic.
Najpozneje do konca gradnje plinovoda R51C se na območju
Golovca namesti 28 netopirnic, od tega 25 duplastih in 3 špranjaste. Natančna mesta postavitve netopirnic v sodelovanju z
revirnim gozdarjem in lastniki gozdov določi biolog strokovnjak
za netopirje, postavijo pa se čim prej po poseku drevja.
(5) Za preprečitev naselitve in razvoja tujerodnih invazivnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od lokalnih
populacij se izvedejo naslednji ukrepi:
– zasipava se izključno z materialom, izkopanim na trasi
plinovoda R51C;
– na delih trase plinovoda, kjer so že zdaj večji sestoji invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, se izvajajo ukrepi za
preprečitev širitve tujerodnih rastlin na nova območja, kot so
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čiščenje delovnih strojev, preden zapustijo gradbišče, in ustrezno uničenje rastlinskega materiala;
– košnja se izvaja najmanj dvakrat letno (v prvi polovici
junija in prvi polovici avgusta), površine, ki se zaraščajo s tujerodnimi vrstami (žlezasta nedotika, japonski dresnik in kanadska zlata rozga), pa se kosijo še pogosteje, praviloma enkrat na
mesec v vegetacijski sezoni (od aprila do septembra).
(6) Pri prečkanju ali poteku plinovoda R51C v bližini Poti
spominov in tovarištva se izvajajo naslednji ukrepi:
– površine, pod katerimi rastejo korenine, se ne utrjujejo
s težkimi stroji in ne nasipavajo ter čim manj odkopavajo, nanje
pa se ne odlaga gradbeni material in ne parkirajo delovni stroji;
– izkopni jarki se izvedejo na oddaljenosti od drevesnih
debel, ki je vsaj 1 m večja od navpične projekcije drevesne
krošnje na tla;
– v območje koreninskega sistema je dovoljeno posegati
le izjemoma, kadar se koreninskemu sistemu ni mogoče izogniti; pri tem se izvede ročni ali drug manj uničujoč izkop (npr.
z razpihovanjem);
– polaganje travne ruše na območju koreninskega sistema se izvaja tako, da se ne posega v zemljino globlje od 5 cm;
– če pride do morebitnih poškodb korenin, jih mora čim
prej oskrbeti za to usposobljeni strokovnjak; poškodovane korenine se zaščitijo pred izsušitvijo (prekritje z juto, filcem ali
vrečevino in ohranjanje vlage) in prepreči stik s cementnim
mlekom ali katerim drugim koreninam škodljivim sredstvom.
(7) Če med gradnjo plinovoda R51C na območju Golovca
pride do najdbe fosilov, se najdba zaščiti in o tem takoj obvesti
organizacijo, pristojno za ohranjanje narave. Pri posegih na
območju Golovca se zagotovi paleontološki nadzor, ki ga izvaja
strokovno usposobljena oseba geološke stroke.
(8) Območje Golovca spada med območja pričakovanih
naravnih vrednot, zlasti geoloških. Zaradi varstva naravnih
vrednot je treba na območju Golovca zagotoviti spremljanje
stanja nad zemeljskimi deli. Nadzor glede dokumentiranja in
varstva geoloških naravnih vrednot zagotovi investitor, izvaja
pa ustrezna raziskovalna institucija.
(9) Investitor o začetku del najmanj sedem dni prej obvesti
pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja, izvajalca naravovarstvenega nadzora in na območjih varstva narave tudi organizacijo, pristojno za ohranjanje narave.
37. člen
(površinske vode)
(1) Vsa prečkanja plinovoda R51C z vodotoki in jarki, poteki v priobalnem pasu vodotokov in načini izvedbe prečkanja
vodotokov so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor
– ureditvena situacija, listi št. 2.1.1–2.1.6.
(2) Prečkanja vodotokov, melioracijskih jarkov in drugih
jarkov se izvedejo s podvrtavanjem ali prekopi v čim ožjem
delovnem pasu. Pri izvedbi s prekopom se plinovodna cev
dodatno zaščiti z obbetoniranjem cevi ali polaganjem betonskih
jahačev neprekinjeno po cevi na celotni širini struge.
(3) Plinovod R51C se izvede tako, da na priobalnem
zemljišču prenese obremenitve gradbene mehanizacije med
rednimi vzdrževalnimi deli na vodotoku.
(4) Pri posegih v vodotoke in njihovo bližino se poleg
določil tretjega odstavka 36. člena te uredbe izvajajo tudi naslednji ukrepi:
– prečkanje vodotokov s podvrtavanjem se izvede s tehnologijo horizontalnega usmerjenega vrtanja vrtin na okvirni
globini 4 m pod dnom struge vodotoka. Dodatna zaščita struge
proti eroziji in zaščita cevi plinovoda nista predvideni;
– teme cevi pri prečkanju vodotokov s prekopom je najmanj 1,0 m pod dnom urejenih oziroma najmanj 1,5 m pod
dnom neurejenih vodotokov in hudourniških strug. Na tej globini
poteka plinovodna cev še 3,0–5,0 m od zgornjega roba brežine
na obeh bregovih;
– brežine in dno prečkanja vodotokov se za zaščito plinovoda pred vodno erozijo zavarujejo s kamnitimi oblogami v ob-
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segu najmanj 5,0 m dolvodno in gorvodno od plinovodne cevi.
Dno se na dolvodni in gorvodni strani zavaruje s stabilizacijskim
pragom v niveleti dna struge. Zaščita brežin se uredi ob upoštevanju naravne konfiguracije terena in tako, da se spremenijo
pretočne prevodnosti vodotoka. Pri zavarovalnih ukrepih se
uporablja naravni material (kamen, les, vegetativna zaščita);
– območje prečkanja vodotokov se uredi tako, da se ne
spremenijo vodni režim, pretočni profil ter kakovost in biološka
raznovrstnost vodotoka ter da se ohranita obstoječa dostopnost
do struge in prehodnost ob njej za vzdrževalna dela. Na koritih
vodotokov se po izvedenem prečkanju vzpostavita stanje in
kakovost pred gradbenim posegom;
– z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le, kolikor
je to nujno potrebno. Dela se načrtujejo in izvedejo tako, da se
ohranjata povezanost oziroma celovitost vodnega prostora ter
s tem možnost prehajanja in razvrščanja ribjih vrst. Pri betoniranju je treba preprečiti, da bi se betonske odplake izcejale
v vodo. Vse ostanke gradbenega materiala in kakršnih koli
odpadkov je treba nemudoma odstraniti in odpeljati na odlagališče, med gradnjo in obratovanjem pa mora biti preprečeno
kakršno koli izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih
škodljivih in/ali strupenih snovi v vodo. Zemeljska dela v brežini
ali strugi se tehnično izvedejo tako, da se kar najbolj zmanjša
vpliv kaljenja vode;
– obvodna vegetacija se ohrani, kolikor je to mogoče,
morebitne poškodbe se po končanih delih sanirajo, ureditev
struge mora biti sonaravna;
– čas izvajanja posegov se prilagodi življenjskim ciklom
živali in rastlin (čas razmnoževanja, vzgajanja mladičev, prezimovanja ipd.);
– gradnja na vodotokih lahko poteka le, kadar se na njih
v istem času ne opravljajo kakšna druga gradbena ali vzdrževalna dela;
– postavljanje ovir in odlaganje izkopanega materiala na
brežine in v struge vodotokov nista dovoljena;
– pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati izvirov, sprožati erozijskih procesov, rušiti ravnotežja na labilnih tleh ali
preprečiti odtoka visokih voda ali hudournikov;
– morebitna začasna odlagališča presežkov zemeljskega
materiala je treba med gradnjo urediti tako, da se prepreči erozija in ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se vsi
ostanki začasnih odlagališč odstranijo;
– morebitni odvzem vode za tehnološke potrebe gradnje
se lahko izvede le ob soglasju upravljavca vodotoka;
– prečkanje jarkov in melioracijskih jarkov se izvede s prekopom z dodatno obbetoniranimi cevmi na najkrajši možni razdalji. Po potrebi se v primeru čiščenja in poglabljanja jarka na
območju križanja izvede protierozijska zaščita jarka ali zaščita
plinovodne cevi (npr. s kamnito oblogo, betonskimi kanaletami,
polaganjem betonskih jahačev na cev). Na mestih križanj večjih
jarkov se namestijo trajna točkovna obeležja – opozorilne tablice. Izjemoma se zaradi bližine jarka ob pomembnejših cestah,
kjer se gradnja plinovoda izvaja s podvrtavanjem, prečkanje
jarka lahko izvede tudi s podvrtavanjem.
38. člen
(podzemne vode in vodovarstvena območja)
(1) Plinovod R51C prečka vodovarstvena območja, ki so
razvidna iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta:
Prikaz stanja prostora.
(2) Pri izvajanju gradbenih del med gradnjo in vzdrževanjem plinovoda R51C se upoštevajo naslednji ukrepi:
– s skrbnim ravnanjem pri izvajanju gradbenih del se
preprečijo vse nesreče, zaradi katerih bi lahko prišlo do onesnaženja tal in podzemne vode z nevarnimi snovmi;
– vode, uporabljene v tehnoloških procesih gradnje plinovoda, na vodovarstvenih območjih ni dovoljeno ponikati;
– vgrajen je lahko le material, ki ne ogroža podzemne
vode;
– gradnja plinovoda mora potekati tako, da so izkopani
odseki čim krajši ob hkratnem sprotnem zasipavanju;
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– izkopi se izvajajo v suhem vremenu, dela potekajo po
odsekih, da odprti jarek ni izpostavljen padavinam;
– zaradi gradnje in obratovanja predvidenega plinovoda
ne sme biti zmanjšana transmisivnost vodonosnika oziroma
zmanjšana prostornina vodonosnika ali presekan tok podzemne vode;
– vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji,
morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela na gradbenih strojih morajo potekati zunaj gradbišča
v ustrezno opremljenih delavnicah. Gorivo se ne pretaka v
gradbenih jamah, ampak na ustrezno zaščiteni neprepustni
utrjeni površini, na kateri se lahko zadrži celotna količina pretakanega goriva za oskrbo delovnih strojev;
– če se med izkopom odkrije nasutje odpadkov, ga je
treba odstraniti v celoti, vključno z morebitno onesnaženo
podlago;
– morebitno razlitje goriva ali maziva iz vzdrževalnih vozil
v času pregledov ali vzdrževalnih del mora biti odstranjeno z
izkopom in odstranitvijo onesnaženega materiala;
– dno ponikovalnic pri nadzemnih objektih plinovoda mora
biti vsaj 1,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
39. člen
(poplavna, nestabilna in erozijska območja)
(1) Plinovod R51C prečka poplavna območja, ki so razvidna iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz
stanja prostora.
(2) Na poplavno ogroženih območjih se stanje poplavne
ogroženosti zaradi gradnje in obratovanja plinovoda R51C ne
sme povečati.
(3) Trasa plinovoda R51C na več odsekih poteka prek
območja, kjer je v skladu z Uredbo o državnem prostorskem
načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni
list RS, št. 72/13 in 3/17) načrtovana izvedba protipoplavnih
ukrepov. Pri nadaljnjem projektiranju se izvede uskladitev poteka trase plinovoda R51C s protipoplavnimi ureditvami, načrtovanimi v projektu: Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec – etapa 1A,
IZVO-R d. o. o., št. projekta H34-FR/15.
(4) Plinovod mora pri prečkanju razbremenilnika visokih
vod na severni strani avtoceste med Cesto dveh cesarjev in
AC-priključkom Ljubljana Center, ki je opredeljen v izvedbenem
delu občinskega prostorskega načrta mestne občine Ljubljana,
potekati na takšni globini, da je omogočena izvedba omenjenega razbremenilnika.
(5) MRP Kozarje Z je ob robu območja razreda srednje
poplavne nevarnosti. Zaradi preprečitve preplavitve objekta MRP se kota tlaka načrtovanega objekta izvede na višini
303,0 m n. m.
(6) Na poplavnih območjih se izvedejo naslednji ukrepi:
– zaščita plinovoda proti vzgonu, ustrezna višina nadkritja
nad plinovodom in zaščita z rastjem;
– po končani gradnji se vzpostavita reliefno stanje in kakovost terena, kakršni sta bili pred gradbenim posegom;
– pri razgrnitvi izkopnega materiala na območju gradbišča
naj se povsod tam, kjer trasa poteka po poplavno ogroženih
območjih, na vsakih 20,0 m trase plinovoda teren ohrani na
obstoječih kotah z ureditvijo jarka ali mulde na koti terena pred
gradnjo;
– na občutljivih poplavnih območjih: km 0 + 165 –
km 0 + 405, km 2 + 700 – km 3 + 200 in km 3 + 795 –
km 5 + 165 je treba preprečiti dvig terena, zato se izkopani
material razporedi do kote obstoječega terena, presežek materiala pa se odstrani s poplavnih območij;
– odlaganje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov in na poplavna območja ni dopustno;
– med gradnjo se izkopani material ob jarku ne odlaga
zvezno na daljšem odseku, ampak se odlaga v kupih ali pa
nasip prekine na vsakih 20 m do kote obstoječega terena za
nemoteni pretok vode ob morebitnih poplavah;
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– odlaganje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov in na poplavna območja ni dopustno;
– dela se ne izvajajo v obdobju obsežnih padavin ali obdobju z večjo verjetnostjo poplav;
– takojšnja ureditev in sanacija površin, ki so bile ob gradnji plinovoda poškodovane, s ponovno zatravitvijo, ki mora
zagotoviti v čim krajšem času dobro razraščeno travno rušo.
(7) Pri poteku plinovoda R51C po območjih, ki so pred
gradnjo evidentirana kot nestabilna, labilna in erozijska, se
izvajajo ukrepi, navedeni v 8. členu te uredbe. Dodatno se
izvajajo še naslednji ukrepi:
– pred ali med gradnjo plinovoda R51C se območja sanirajo tako, da se zaustavijo obstoječi erozijski procesi in prepreči
nastajanje novih erozijskih žarišč;
– dela se izvajajo v sušnem vremenu;
– uredijo se prečne in vzdolžne drenaže za odvajanja
zaledne padavinske vode;
– izkopi in zasipi gradbene jame se izvedejo hitro in sproti
z dolžinsko omejenimi izkopi na območjih, kjer trasa plinovoda
poteka prečno na padnico pobočja;
– dela se izvajajo v sušnem vremenu;
– na gozdnih površinah in travnikih se delovni pas takoj po
končani gradnji zatravi, da se prepreči površinsko spiranje tal.
40. člen
(kmetijska in gozdna zemljišča)
(1) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč z velikim
pridelovalnim potencialom in v gozdu mora biti delovni pas
čim ožji.
(2) Globina in način polaganja plinovoda na območju
najboljših kmetijskih zemljišč (zlasti na območju trajnih nasadov) se prilagodita tako, da je po končani gradnji kmetijska
proizvodnja kar najmanj omejena. Gradbena in strojna dela
pri plinovodu R51C se izvajajo zunaj obdobij najintenzivnejših
kmetijskih opravil.
(3) Nad plinovodom R51C se določi pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti širine 2,5 m od osi plinovoda na vsako stran. V
tem pasu se ne sadijo rastline s koreninami, globljimi od 1,0 m,
se ne obdeluje zemljišče globlje od 0,5 m in ne postavljajo
opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(4) Trasa plinovoda R51C od km 15 + 075 do 16 + 000
poteka prek območja obstoječega melioracijskega namakalnega sistema Bizovik–Dobrunje. Plinovod se vkoplje pod namakalnimi sistemi, tako da je teme plinovodne cevi najmanj 2 m
pod površino terena in najmanj 50 cm pod cevmi namakalnega
sistema. Pri vzporednem poteku plinovoda s cevmi namakalnega sistema je najmanjša dopustna horizontalna razdalja 1,0 m.
Če med gradnjo plinovoda R51C pride do morebitnih poškodb
namakalnih sistemov, se izvede takojšnja sanacija, tako da
sta stanje in kakovost namakalnega sistema enaka kot pred
gradbenim posegom.
(5) Trasa plinovoda R51C od km 4 + 240 do 6 + 000
poteka prek območja obstoječih melioracijskih osuševalnih
sistemov Jesenkova in Vnanje Gorice ter Rakova Jelša. Plinovod se vkoplje pod jarki osuševalnih sistemov v globino, ki
omogoča nemoteno delovanje osuševalnega sistema, oziroma
tako, da je teme plinovodne cevi najmanj 1 m pod površino
terena. Plinovod pod osuševalnimi jarki se dodatno zaščiti proti
poškodbam izolacije cevi v primeru čiščenja jarkov.
(6) Z rodovitno zemljo se ravna v skladu z 41. členom te
uredbe, ki obravnava varstvo tal.
(7) Globina vkopa plinovoda skozi gozd mora prenesti
obremenitve, ki nastajajo ob traktorskem spravilu in pri nakladanju lesa na tovorna vozila.
(8) Sečnja na skrajnem robu delovnega pasu plinovoda
se izvede selektivno tako, da se ohranijo srednje velika in velika drevesa. Rob preseka je valovit ter višinsko in vodoravno
razčlenjen. Preprečita se vsako nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti. Sečnje gozda se opravijo strokovno
po odkazilu pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije.
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(9) Posekano drevje in grmovnice se odstranijo z območja
poseka in uporabijo v skladu z dogovorom z lastnikom zemljišča. Če na strmejših predelih posekanega drevja ni mogoče
spraviti iz gozda, se drevje podre prečno na strmino ter se
zaradi zaščitne in varovalne vloge pusti v gozdu, da se tako
preprečijo erozijski procesi.
(10) Na območju delovnega pasu se zunaj 5-metrskega
pasu na obeh straneh plinovoda do roba delovnega pasu pogozdijo vsa med gradnjo poškodovana gozdna zemljišča. Pas
od 2,5 m do 5 m levo in desno od osi plinovoda se lahko prepusti plodonosnim rastlinskim vrstam. Novi gozdni robovi se zasadijo z avtohtonimi grmovnicami in nižjimi drevesnimi vrstami s
široko ekološko amplitudo in veliko obnovitveno sposobnostjo.
Izvede se manj gosta zasaditev, ki sestavlja vegetacijski okvir in
določa mejo vzdrževanja med obratovanjem. Vegetacijski okvir
se zapolni s spontano zarastjo z nasemenitvijo iz okoliškega
gozda (naravna sukcesija).
(11) Trasa plinovoda R51C od km 2 + 475 do km 2 + 540
poteka prek gozda s posebnim namenom. Plinovod se izvede s
podvrtavanjem tako, da ne pride do vpliva na obstoječe rastje.
Med obratovanjem plinovoda poseka znotraj varovalnega pasu
plinovoda ni dopustna.
(12) Pri poteku trase plinovoda R51C prek gozda z izjemno poudarjeno ekološko ali socialno vlogo od km 11 + 790
do km 12 + 300 in na območju BS1 Ljubljana Rudnik širina
preseke po končani gradnji ne sme presegati 5 m (2 × 2,5 m
od osi plinovoda obojestransko), zato se pas od 2,5 do 5 m od
osi plinovoda na vsako stran zasadi z grmovnicami, pas od 5 m
do roba delovnega pasu pa z gosto zasaditvijo avtohtonega
drevesnega rastja. Zaradi čimprejšnje vzpostavitve poudarjenih
vlog gozda se na območjih, kjer trasa plinovoda poteka prek
gozdov s poudarjenimi vlogami, predvidi gostejša zasaditev.
(13) Pri poteku trase plinovoda R51C prek gozda z izjemno poudarjeno vlogo pridobivanja drugih gozdnih dobrin
na območju Golovca in Dobrunjskega hriba od km 13 + 600
do km 14 + 650 se vzdolž rekreacijskih površin po končani
gradnji izvede ponovna zasaditev zeliščnega pokrova iz borovnic (Vaccinium myrtillus). Ponovna zasaditev se izvede kot
sejanje novih rastlin, presaditev obstoječih rastlin ali z vzgojo
potaknjencev. Zožena poseka (2,5 m od osi plinovoda obojestransko) v gozdu s poudarjeno vlogo pridobivanja drugih
gozdnih dobrin se vzdržuje s košnjo.
(14) Na območju razširitve delovnega pasu zaradi izvedbe drenaže za odvajanje zaledne vode od km 12 + 790
do 12 + 860 in od km 12 + 955 do km 13 + 055 se drenaže
prilagodijo obstoječi visokodebelni vegetaciji tako, da ni treba
posekati dreves.
(15) Začasne pešpoti v času gradnje v km od 11 + 155 do
km 12 + 080 in od km 14 + 160 do km 14 + 190 se prilagodijo
obstoječi visokodebelni vegetaciji tako, da ni treba posekati
dreves.
(16) Čas del v gozdovih se prilagodi tako, da spomladi
ne motijo ptic pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji
mladičev. Dela v gozdovih se opravijo od julija do decembra.
(17) Vsi posegi v gozdu se izvajajo in načrtujejo v skladu
s predpisi, ki urejajo upravljanje gozda.
(18) Z gozdovi na območju državnega prostorskega načrta se gospodari v skladu s predpisi, ki urejajo gozdarstvo in
lovstvo, ter po določilih gozdnogospodarskih in lovskih upravljavskih načrtov.
(19) Po končani gradnji plinovoda R51C se začasno uporabljena kmetijska zemljišča in začasne dovozne poti na kmetijskih in gozdnih zemljiščih vrnejo v stanje in kakovost kot pred
gradbenim posegom, sanirajo se poškodbe na gozdnem drevju
in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah, morebitna
propadla drevnina se nadomesti, iz gozda se odstrani ves
neporabljeni material, omogoči se nemoteno gospodarjenje z
okoliškimi gozdovi. Travniške površine, ki so bile med gradnjo
poškodovane, se ponovno zatravijo.
(20) Lastnikom se med gradnjo plinovoda R51C in po njej
omogoči nemoteni dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč.
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41. člen
(relief in varstvo tal)
(1) Posegi v tla in odstranjevanje krovnih plasti se izvedejo tako, da se poškoduje čim manjša površina tal.
(2) Plasti tal se zasipavajo v obratnem vrstnem redu, kot
so bile odkopane.
(3) Na območjih hidromorfnih tal se uporabljajo delovni
stroji in vozila, ki imajo čim manjšo obtežbo na enoto stične
površine s tlemi.
(4) Na močvirnatem terenu se izdelajo začasne transportne poti v skladu z drugim odstavkom 13. člena te uredbe.
(5) Za čas gradnje se izdela načrt o ravnanju z rodovitno
prstjo in o njeni uporabi. Opredelijo se odlagališča presežka
materiala in začasna odlagališča rodovitne prsti in njena uporaba. Odkopana prst se odlaga ločeno po plasteh (živica in
mrtvica). Prepreči se onesnaženje humoznega materiala, ki
se odstranjuje in premešča pri odkrivanju krovnih plasti tal.
Kupi skladiščene prsti ne smejo biti višji od 1,5 m, po njih se
ne sme voziti. Odgrnjene zemlje ni dopustno stiskati, da se
ohrani njena rodovitnost. Rodovitna zemlja se po gradnji vrne
v ustreznem vrstnem redu. Na njivskih površinah se depresije
zaradi posedanja zemljine izravnajo z zasutjem ustrezne prsti.
(6) Na vseh napravah in objektih, na katerih obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi, se predvidijo tehnični ukrepi za
preprečitev razlivanja nevarnih snovi.
(7) Po končani gradnji se tla na območjih gradbišč vrnejo
v stanje in kakovost kot pred gradbenim posegom.
(8) S presežkom izkopanega materiala je treba ravnati v
skladu s 44. in 58. členom te uredbe.
42. člen
(varstvo zraka)
(1) Uporabljajo se tehnično brezhibna vozila in stroji.
Tovor se na vozila naloži tako, da ne onesnažuje okolja, sipki
tovor se prekrije. Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dopustno onesnaževati ceste. V sušnem in vetrovnem vremenu se
vlažijo prevozne in gradbene površine. Sipki material se skladišči proč od stanovanjskih območij ter se v sušnem in vetrovnem
vremenu vlaži in prekriva. Prometne površine na gradbišču,
javne prometne površine in vozila pri vožnji z gradbišča na
javne prometne površine se redno čistijo.
(2) Dokončana območja gradnje se sproti rekultivirajo.
43. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Uporabljajo se manj hrupni delovni stroji in motorna
vozila. Najhrupnejši stroji naj obratujejo pri najnižjem možnem
številu vrtljajev.
(2) Hrupna dela se opravljajo podnevi med delovnim
tednom med 6. in 18. uro.
(3) Kadar je treba na najbolj izpostavljenih mestih v bližini
stanovanjskih objektov postaviti začasne protihrupne ograje, morajo te zaslanjati neposredne poti med viri hrupa in
izpostavljenimi mesti. Vrsto in način postavitve protihrupne
ograje določi strokovnjak za varstvo pred čezmernim hrupom
na podlagi izmerjenih prekoračitev hrupa po začetku izvajanja
del. Transportne poti naj se kar najbolj izogibajo stanovanjskim
stavbam in drugim stavbam z varovanimi prostori.
44. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Z inertnim materialom, ki nastane zaradi odstranitve
objektov in infrastrukture, ter z ostanki gradbenega materiala
se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
Nevarni odpadki, mednje spadata tudi zemljina, onesnažena
zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih
snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih
odpadkov, kar se ustrezno evidentira.
(2) Zeleni odrez se ločeno odpelje na odlagališče komunalnih odpadkov ali v organizirane zbirne centre.

Št.

78 / 20. 12. 2019 /

Stran

10245

(3) Odpadna embalaža se na gradbišču zbira ločeno po
vrstah materiala, zagotovi se njen odvoz na najbližje odlagališče komunalnih odpadkov ali v zbirni center.
(4) Odpadne vode pri izvajanju tlačnega preizkusa se po
opravljenem tlačnem preizkusu filtrirajo in odvajajo v okolico.
Odpadna olja in kondenzat filtrskih separatorjev, ki nastajajo
med obratovanjem plinovoda R51C, se oddajo pooblaščenemu
zbiralcu odpadnih olj.
45. člen
(varstvo pred požarom)
Varstvo pred požarom mora biti opredeljeno v projektni
dokumentaciji v skladu s predpisi s področja graditve in požarne varnosti.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
46. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, se
lahko izvedejo po naslednjih etapah:
– posamezni deli trase plinovoda z vsemi pripadajočimi
ureditvami ob trasi plinovoda;
– MRP Kozarje Z;
– BS1 Ljubljana Rudnik;
– SOČP–R51C Dobrunje;
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobrega, odstranitve oziroma začasne prestavitve drugih
objektov ter ureditve, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih
prostorskih ureditev;
– drugi ukrepi in ureditve;
– dopolnitev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu
z ugotovitvami monitoringa.
(2) Ureditve se lahko izvedejo posamezno ali sočasno, biti
pa morajo sklenjene funkcionalne celote.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
47. člen
(monitorning)
(1) Investitor zagotovi celostni načrt za izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem plinovoda R51C, kot je določeno v okoljskem poročilu. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem
pa upravljavec plinovoda.
(2) Med gradnjo se zagotovijo naslednji monitoringi:
– monitoring geoloških in geomorfoloških naravnih vrednot;
– monitoring stanja na gradbišču glede negativnih vplivov
na tla in podzemno vodo;
– monitoring del v neposredni bližini vodotokov ter na
vodovarstvenih (hidrogeološki nadzor) in poplavnih območjih
(hidrotehnični nadzor);
– monitoring območij ohranjanja narave;
– monitoring s področja ohranjanja kulturne dediščine;
– monitoring del na kmetijskih zemljiščih;
– monitoring del v gozdovih;
– monitoring emisij snovi v zrak;
– monitoring hrupa;
– monitoring gradbenih odpadkov.
(3) Med obratovanjem se zagotovijo naslednji monitoringi:
– monitoring del v bližini vodotokov, na vodovarstvenih
(hidrogeološki nadzor) in poplavnih območjih (hidrotehnični
nadzor) pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih;
– monitoring območij ohranjanja narave;
– monitoring sanacijskih zasaditev;
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– monitoring kakovosti sanacije kmetijskih zemljišč;
– monitoring oddajanja nevarnih odpadkov (nastalih pri
čiščenju plinovoda);
– monitoring posedkov – geotehnični in geodetski monitoring (širše območje Peruzzijeve ceste).
(4) Pri odmikih od dovoljenih vrednosti med gradnjo ali
obratovanjem plinovoda R51C se zagotovijo naslednji dodatni
zaščitni ukrepi:
– dodatne prostorske, gradbene in tehnične rešitve;
– dodatne krajinsko-arhitekturne ureditve;
– sanacije poškodb;
– spremembe rabe prostora ali objektov;
– drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno
področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(5) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno
upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kadar je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodita ter
uskladita z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah
stanja sestavin okolja se zagotovi najmanj toliko točk nadzora,
da se o stanju sestavin okolja pridobi utemeljena informacija.
Točke monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Ugotovitve monitoringa so javne, investitor pa zagotovi
dostopnost podatkov.
48. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbiščni prostori in začasna odlagališča presežka
materiala, ki se ne uporabijo za neposredno zasipanje plinovoda v jarku, se uredijo v delovnem pasu na območju državnega
prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih
območjih zunaj območij kulturne dediščine in čim dlje od vodotokov. Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijo
tal tako, da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih
objektov in zemljišč.
(2) Pri gradnji nastali presežek materiala zaradi zemeljskega izkopa, ki ga ni mogoče uporabiti za zasip jarka plinovoda,
se razgrne v delovnem pasu na območju odstranjene rodovitne
zemlje, morebitni preostanek pa odloži v skladu s predpisi, ki
urejajo odlaganje odpadkov, na urejena odlagališča. Razgrnitev
izkopnega materiala na poplavno ogroženih območjih se izvede
v skladu z določili šestega odstavka 39. člena te uredbe.
(3) Za prevozne poti do gradbišč se uporabljajo obstoječe
državne in občinske ceste ter gozdne prometnice. Prevozne
poti do gradbišč se določijo tako, da kar najbolj potekajo zunaj
stanovanjskih naselij.
(4) Za morebitno nesrečo z onesnaževali na območju
gradnje se izdela poslovnik za takojšnje ukrepanje, s katerim se določijo pravočasni intervencijski posegi za preprečitev
onesnaženja tal in voda oziroma njihovo sanacijo. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriva, olja in maziva ter drugih
nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla
in vodotoke.
(5) Na gradbišču se brez nadzora ne sme uporabljati
material, ki vsebuje škodljive snovi.
(6) Po gradnji se vse površine sanirajo do enakega stanja
in kakovosti kot pred gradbenim posegom.
49. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v 47. in 48. členu,
so obveznosti investitorja tudi:
– pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobrega,
da se evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi
posegi na območju objektov in naprav ter v njihove varovalne
pasove;
– vsaj šest mesecev pred začetkom del obvestiti Elektro
Ljubljana, d. d. kot investitorja podzemnega dela daljnovoda
2 × 110 kV RTP Polje–RTP Vič, da se zagotovi možnost hkratne gradnje;
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– ob začetku izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za plinovod je treba od upravljavca
avtocestnega omrežja obvezno pridobiti in upoštevati podatke
o zadnjem stanju načrtovane širitve avtoceste, če ta še ni bila
izvedena;
– pravočasno seznaniti in obvestiti prebivalstvo o začetku
in načinu izvajanja gradbenih del in morebitnih omejitvah prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo;
– seznaniti prebivalstvo ob plinovodu s pravili in postopki,
ki jih je treba upoštevati med gradnjo in obratovanjem;
– ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po
končani gradnji pa odpraviti morebitne poškodbe na njih;
– zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko oskrbo objektov;
– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč;
– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa
po gradnji odpraviti in ceste vrniti v stanje in kakovost kot pred
gradbenim posegom;
– pred začetkom del zagotoviti prevzem gradbenih in
drugih odpadkov ali njihov prevoz ter njihovo predelavo in
odstranjevanje.
(2) Investitor pripravi ustrezne razmejitve, izroči potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem in zagotovi prevzem
vseh gozdnih zemljišč in gospodarske javne infrastrukture ter
grajenega javnega dobrega, ki jih v skladu s predpisi o javni
infrastrukturi investitor plinovoda ne prevzame v upravljanje.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
50. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju energetskih, geoloških, hidroloških,
hidrotehničnih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo z oblikovalskega, energetsko-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika primernejše tehnične rešitve, ki upoštevajo zadnje stanje
tehnike in omogočajo gospodarnejšo rabo prostora.
(2) Dopustna odstopanja pri poteku trase plinovoda R51C
in širini delovnega pasu so do meje območja državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe. Začasne dostopne poti
in začasne prestavitve objektov se lahko v dogovoru z lastniki
zemljišč prilagodijo stanju na terenu. Objekti, ki so predvideni
za odstranitev, se lahko tudi prestavijo, če je to tehnično in
prostorsko mogoče.
(3) Med gradnjo je dopustno izvesti dodatne zaščitne
gradbenotehnične in hidrotehnične ukrepe ter ureditve gospodarske javne infrastrukture, če se izkaže, da je to potrebno.
(4) Gradbenotehnični podporni ukrepi, hidrotehnični ukrepi in ureditev gospodarske javne infrastrukture, ki so predpisani
s tem državnim prostorskim načrtom, se ne izvedejo, če je z
naknadnimi tehničnimi rešitvami dokazano, da niso potrebni.
(5) Pri izvajanju državnega prostorskega načrta so dovoljena odstopanja glede tlorisnih dimenzij objektov in višine
objektov ter višinskih kot objektov. Odstopanje pri tlorisnih
gabaritih je + / – 15 %, pri višini objektov pa + / –10 %. Vse ureditve MRP Kozarje Z in BS1 Ljubljana Rudnik, razen sistema
katodne zaščite, se izvedejo na območju izključne rabe iz drugega odstavka 4. člena te uredbe. Vse ureditve SOČP–R51C
se izvedejo na območju MRP Dobrunje. Lokacijsko se lahko
nadzemni plinovodni objekti, razen MRP Kozarje Z, BS1 Ljubljana Rudnik in SOČP–R51C, prestavijo vzdolž trase plinovoda R51C.
(6) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev iz prejšnjih odstavkov tega člena ne smejo spreminjati
načrtovane podobe območja, ne smejo poslabšati bivalnih in
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delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali
na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi
koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni
soglasodajalci, v pristojnosti katerih posegajo.
XI. NADZOR
51. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za prostor.
XII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
52. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje
prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena
te uredbe so na območju državnega prostorskega načrta iz
4. člena te uredbe dopustni izvajanje kmetijskih in gozdarskih
dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobrega, izvajanje ukrepov
pred škodljivim delovanjem voda in za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov, pri čemer se njihova namembnost ne
spreminja, zunanja ureditev dvorišč in dostopnih poti ter vse
druge dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati v skladu z merili in
pogoji iz te uredbe.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se
zaradi njih ne poslabšajo razmere za ureditve iz državnega
prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati upravljavec prenosnega plinovodnega omrežja.
53. člen
(občinski in državni prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod
M3/1 Kalce–Vodice (Uradni list RS, št. 17/15) na zemljišču s
parc. št. 2172/35, k. o. Šujica (1982), in na zemljiščih s parc.
št. 1582/1, 1583/1, 1585/1, 1585/3, 1589, 1596/13, 3080/11,
3096/3, vse k. o. Dobrova (1994).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje izključne
rabe iz drugega odstavka 4. člena te uredbe šteje, da sta v
celoti spremenjena naslednja občinska prostorska akta:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 –
DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13,
23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15
– DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15 in 42/18);
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– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15
– obv. razl., 17/18 – obv. razl. in 73/18).
(3) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje omejene
in občasne rabe iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe šteje,
da so spremenjene naslednje določbe prostorskih aktov:
– 12. člen, 95. člen in priloga 4 Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 –
ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN,
71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15
– DPN, 95/15 in 42/18);
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15 –
obv. razl., 17/18 – obv. razl. in 73/18), razen 50. člena, ki določa
vrste namenske rabe prostora;
– 41. in 73. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15).
(4) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje omejene
in občasne rabe iz 4. člena te uredbe na zemljiščih iz 17. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji
prostorski akti:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis
na počivališču Barje (Uradni list RS, št. 101/09 in 78/10);
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VP1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02, 57/10 in 78/10);
– Odlok o lokacijskem načrtu za Litijsko cesto med Pesarsko cesto v Štepanjskem naselju in Cesto II. grupe odredov
v Dobrunjah – MT6/2 in MT9/1 ter za podaljšek Chengdujske
ceste med Litijsko cesto in Trpinčevo ulico – MT6/3 (Uradni list
RS, št. 79/99, 78/10 in 88/15);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
1 AC-pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB–Dolgi most) – del
(Uradni list RS, št. 71/18);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti (Uradni list
RS, št. 69/19).
54. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-44/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2550-0006
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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3486.

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih
derivatov

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev,
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS,
št. 80/00 in 17/04), Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o oblikovanju cen določenih
naftnih derivatov
1. člen
(1) Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov
(v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se
morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
(2) Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih
se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v tej
uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov,
ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih
površinah avtocest in hitrih cest. Za avtoceste in hitre ceste se
štejejo ceste, kot jih določa Uredba o kategorizaciji državnih
cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16,
52/16, 64/16, 41/17 in 63/17).
2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejeta
95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95) in dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel).
(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena
tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja
brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena naftnega
derivata) za posamezni naftni derivat se določi z izračunom po
naslednji formuli:

pri čemer je:
Δt (Bio-bencin):
i:
t:
n:
FOBRottT2EthH:

dodatek za biokomponento
v mineralnem bencinu NMB-95,
v eurih/liter;
dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
14-dnevni interval tekočega
obdobja;
n = 14-dnevno povprečje oziroma
n = 10 podatkov, ker za soboto
in nedeljo ni objave borznih kotacij;
Platts kotacija bioetanola (najvišja
dnevna vrednost, v eurih/m3,
po viru: Platts Bio-fuelscan v rubriki
»Northwest Europe Ethanol Price
Assesments« pod vrstico »Ethanol
FOB T2 Rotterdam H«;
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pri čemer je:
Pt:
modelska cena naftnega derivata, v eurih/liter;
Pt (Min): modelska cena mineralnega naftnega derivata,
v eurih/liter;
Δt (Bio): dodatek za biokomponento, ki se primešava
mineralnim gorivom, v eurih/liter;
M:
marža distributerjev v eurih/liter, navedena
v 12. členu te uredbe;
r:
članarina Zavodu Republike Slovenije
za blagovne rezerve v eurih/liter,
ki jo na podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno
prečiščeno besedilo in 83/12) z uredbo določi
Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter
iz izračuna v prejšnjem členu se določi z naslednjo formulo:

pri čemer je:
Pt (Min):
modelska cena mineralnega naftnega
derivata, v eurih/liter;
ρ:
gostota naftnega derivata (za motorne
bencine znaša 0,755 kg/l, za dizel
0,845 kg/l);
i:
dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
t:
14-dnevni interval tekočega obdobja;
n:
n = 14-dnevno povprečje oziroma
n = 10 podatkov, ker za soboto in nedeljo
ni objave borznih kotacij;
e:
1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj
Banke Slovenije);
CIF Med H: Platts kotacija derivata (najvišja dnevna
vrednost v USD/tono po viru: Platts
European Marketscan v rubriki
»Mediterranean Cargoes CIF Med High
(Genova/Lavera)«), pri čemer je:
– Prem Unl 10 ppm = NMB-95,
– ULSD 10 ppm = dizel.
5. člen
Dodatek za biokomponento v eurih/liter iz izračuna v
3. členu te uredbe se izračuna, kot sledi:
a) za NMB-95 po naslednji formuli:

Pt (Min.bencin):

TQ (Bio-b):

D Bio-b:

modelska cena mineralnega
naftnega derivata NMB-95,
v eurih/liter, izračunana po formuli
za mineralne naftne derivate
iz prejšnjega člena;
priznani strošek transporta
z železniško cisterno za bioetanol
prostornine 60 m3 na relaciji
Ljubljana–Rotterdam–Ljubljana
v eurih/liter po tarifniku Slovenskih
železnic, ki znaša 0,056 eura/liter;
delež vsebnosti bioetanola
v mineralnem bencinu NMB-95,
izražen v volumskem odstotku,
ki znaša 5 %;
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b) za dizel po naslednji formuli:

pri čemer je:
Δt (Bio-dizel):

dodatek za biodizel v mineralnem
dizlu v eurih/liter;
i:
dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
t:
14-dnevni interval tekočega
obdobja;
n:
n = 14-dnevno povprečje oziroma
n = 10, ker za soboto in nedeljo
ni objave borznih kotacij;
RME FOB ARA H: Platts kotacija biodizla (najvišja
dnevna vrednost, v USD/mt,
po viru: Platts-Biofuelscan v rubriki
»Biodiesel Price Assessments–
Northwest Europe (USD/mt)«
pod vrstico »RME (RED) FOB ARA
High«;
ρ:
gostota za biodizel, ki znaša
0,883 kg/liter;
Pt (Min.dizel):
modelska cena mineralnega dizla,
v eurih/liter, izračunana po formuli
za mineralne naftne derivate
iz 4. člena te uredbe;
TQ (Bio-d):
priznani strošek transporta
z železniško cisterno za biodizel
prostornine 60 m3 na relaciji
Ljubljana–Rotterdam–Ljubljana
v eurih/liter po tarifniku Slovenskih
železnic, ki znaša 0,063 eura/liter;
D Bio-d:
delež vsebnosti biodizla
v mineralnem dizlu, izražen
v volumskem odstotku,
ki znaša 7 %.

6. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev, izražena v
eurih/liter in popravljena po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
7. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski
ceni naftnega derivata iz 3. člena te uredbe v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obremenitve, izražene v eurih/
liter. Drobnoprodajna cena se zaokroži na tri decimalna mesta.
S ponovnim preračunom se po odbitku vseh davčnih obremenitev določi najvišja popravljena prodajna cena brez dajatev P*t,
ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t + 1.
(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene iz
prejšnjega odstavka se popravljena prodajna cena tekočega
14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja prodajna cena
brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 4. člena te uredbe je
naslednji:
a) osnova za izračun najvišje modelske cene mineralnega
naftnega derivata v eurih/liter, ki se lahko uveljavi na trgu, so
Platts European Marketscan kotacije CIF Med H (Mediterranean Cargoes CIF Med High Genova/Lavera), izražene v
ameriških dolarjih/tono;
b) modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/
tono se izračuna tako, da se vsakodnevna Platts kotacija pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota
pa se deli s številom dni, za katere so podatki na voljo;
c) če za neki dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot
relevanten podatek upošteva zadnji razpoložljivi devizni tečaj;

d) dejansko se modelska cena mineralnega naftnega
derivata izračuna na podlagi podatkov za deset dni, in sicer
od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi
državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka
na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje
izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive
podatke se štejejo podatki o Platts kotacijah CIF MedH in
podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za
izračun modelske cene mineralnega naftnega derivata štejejo
kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena mineralnega naftnega derivata, izražena v eurih/tono, se prek gostote (ρ) derivata in
faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter.
9. člen
(1) Postopek delovanja mehanizma za izračun dodatka
biokomponente v mineralnem bencinu NMB-95 je naslednji:
a) osnova za izračun modelske cene bioetanola so dnevne kotacije bioetanola, objavljene v Platts Bio-fuelscan v rubriki
»Northwest Europe Ethanol Price Assessments« in za »Ethanol T2 FOB Rotterdam High«, izražene v eurih/m3;
b) modelska cena za bioetanol se izračuna tako, da se
dnevni podatek za bioetanol deli s 1000, skupna vsota dnevnih podatkov pa se deli s številom dni, za katere so podatki
na voljo;
c) od tako dobljene modelske cene za bioetanol v
eurih/liter se odšteje po formuli iz 4. člena te uredbe izračunana modelska cena za mineralni bencin NMB-95 v eurih/liter
in prišteje strošek transporta TQ (Bio-b) v eurih/liter za železniški
transport bioetanola;
d) seštevek iz prejšnje točke se pomnoži s 5 %, s čimer se
dobi dodatek za biokomponento za mineralni bencin NMB-95
v eurih/liter;
e) dejansko se dodatek za biokomponento za mineralni
bencin NMB-95 izračuna na podlagi podatkov za deset dni,
in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1.
Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na voljo manj kakor deset podatkov,
se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih
podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o Platts Bio-fuelscan kotacijah za »Ethanol T2 FOB Rotterdam
High«, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu
x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun dodatka za biokomponento za mineralni bencin NMB-95 štejejo
kot dokončni podatki.
(2) Postopek delovanja mehanizma za izračun dodatka
biodizla v mineralnem dizlu je naslednji:
a) osnova za izračun modelske cene biodizla so dnevne
kotacije biodizla, objavljene v Platts Bio-fuelscan v rubriki »Northwest Europe Bio-diesel Price Assessments« in za
»RME (RED) FOB ARA High«, izražene v ameriških dolarjih/
tono;
b) modelska cena za biodizel v eurih/tono se izračuna
tako, da se vsakodnevna Platts Bio- fuelscan kotacija pomnoži
s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se
deli s številom dni, za katere so podatki na voljo;
c) če za neki dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot
relevanten podatek upošteva zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) izračunana modelska cena za biodizel, izražena v
eurih/tono, se prek gostote (ρ) biodizla in faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter;
e) tako izračunani modelski ceni za biodizel v eurih/liter
se odšteje po formuli iz 4. člena te uredbe izračunana model-
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ska cena za mineralni dizel v eurih/liter in se prišteje strošek
transporta TQ(Bio-b) v eurih/liter za železniški transport biodizla;
f) seštevek iz prejšnje točke se pomnoži s 7 %, s čimer se
dobi dodatek za biokomponento za dizel v eurih/liter;
g) dejansko se dodatek za biokomponento za dizel
izračuna na podlagi podatkov za deset dni, in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih
praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na
voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje
izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive
podatke se štejejo podatki o Platts Bio-fuelscan kotacijah za
»RME (RED) FOB ARA High« in podatki o deviznem tečaju,
ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in
sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun dodatka
za biokomponento za mineralni dizel štejejo kot dokončni
podatki.
10. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in
velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa v ponedeljek
v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestijo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji
dela prost dan, distributerji prvi naslednji delovni dan po dela
prostem dnevu o višini oblikovanih cen obvestijo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, v tem primeru se cena lahko
na trgu uveljavi drugi naslednji delovni dan po dela prostem
dnevu.
11. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih
mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških
dve decimalni mesti
dolarjih/tono:
(vhodni podatek);
– tečaj Banke Slovenije:
štiri decimalna mesta
(vhodni podatek);
– Platts kotacije v eurih/liter:
pet decimalnih mest;
– modelska cena/dodatek:
pet decimalnih mest;
– prodajna cena brez dajatev:
pet decimalnih mest;
– transportni strošek:
pet decimalnih mest;
– drobnoprodajna cena:
tri decimalna mesta.
12. člen
Najvišja višina marže za motorni bencin NMB-95 znaša
0,08701 eura/liter, za dizel pa 0,08158 eura/liter.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Od 1. januarja 2020 do 13. januarja 2020 je najvišja prodajna cena enaka najvišji prodajni ceni na dan 31. decembra
2019.
14. člen
Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje
od 16. decembra 2019 do 27. decembra 2019.
15. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020 in velja do
31. marca 2020.
Št. 00726-14/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2130-0021
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o evropski
državljanski pobudi

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

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o evropski
državljanski pobudi
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organi, izdaja potrdila o skladnosti individualnega sistema spletnega zbiranja in
preverjanje predloženih izjav o podpori za izvajanje Uredbe (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi (UL L št. 130
z dne 17. 5. 2019, str. 55), zadnjič spremenjene z Delegirano
uredbo Komisije (EU) 2019/1673 z dne 23. julija 2019 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi (UL L št. 257
z dne 8. 10. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2019/788/EU) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1799 z
dne 22. oktobra 2019 o tehničnih specifikacijah za individualne
sisteme spletnega zbiranja v skladu z Uredbo (EU) 2019/788
Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi
(UL L št. 274 z dne 28. 10. 2019, str. 3; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2019/1799/EU).
2. člen
(pristojna organa za zagotavljanje informacij)
Organa, pristojna za brezplačno zagotavljanje informacij
in pomoči skupinam organizatorjev, sta ministrstvo, pristojno
za javno upravo, in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
3. člen
(pristojni organ za izdajo potrdila o skladnosti individualnega
sistema spletnega zbiranja)
(1) Organ, pristojen za izdajo potrdila o skladnosti individualnega sistema spletnega zbiranja iz tretjega odstavka
11. člena Uredbe 2019/788/EU, je ministrstvo, pristojno za
javno upravo.
(2) Vlogo za izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka skupina
organizatorjev vloži na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te
uredbe.
(3) Če predloženi sistem spletnega zbiranja izpolnjuje vse
varnostne in tehnične zahteve v skladu z Uredbo 2019/788/EU
in Uredbo 2019/1799/EU, ministrstvo, pristojno za javno upravo, skupini organizatorjev izda potrdilo o skladnosti individualnega sistema spletnega zbiranja.
4. člen
(pristojni organ za preverjanje predloženih izjav o podpori)
(1) Organ, pristojen za usklajevanje postopka preverjanja
izjav o podpori in za preverjanje izjav o podpori, ki jih predloži
skupina organizatorjev, je ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
(2) Za zbiranje izjav o podpori se uporablja obrazec iz
dela B Priloge III Uredbe 2019/788/EU.
(3) Izjave o podpori, ki so zbrane v centralnem sistemu
spletnega zbiranja in se v skladu z Uredbo 2019/788/EU predložijo z uporabo storitve za izmenjavo datotek, se predložijo
ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. Kadar skupina
organizatorjev v skladu z Uredbo 2019/788/EU zahteva, da se
z uporabo storitve za izmenjavo datotek predložijo tudi izjave
o podpori, zbrane v papirni obliki, in izjave o podpori, zbrane v
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individualnem sistemu spletnega zbiranja, se tudi te predložijo
ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
5. člen
(preverjanje predloženih izjav o podpori)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v evidenci volilne pravice preveri pravilnost zapisa osebnih podatkov
podpisnikov iz predloženih obrazcev izjav o podpori in ali imajo
podpisniki pravico dati podporo.
(2) Predložena izjava o podpori je veljavna, če so podatki
pravilni in če je podpisnik dovolj star, da lahko voli na volitvah
v Evropski parlament. Če je podpisnik dal več izjav o podpori,
je veljavna samo ena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(uporaba)
3. člen in Priloga te uredbe se uporabljata za evropske
državljanske pobude, prijavljene od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2022.
7. člen
(prenehanje veljavnosti in uporaba)
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi
(Uradni list RS, št. 42/12 in 17/14) preneha veljati 1. januarja
2020, uporablja pa se za evropske državljanske pobude, prijavljene pred 1. januarjem 2020.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 00714-33/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-3130-0040
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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PRILOGA
OBRAZEC VLOGE ZA IZDAJO POTRDILA O SKLADNOSTI INDIVIDUALNEGA SISTEMA
SPLETNEGA ZBIRANJA Z UREDBO 2019/788/EU IN UREDBO 2019/1799/EU
1.

Imena in priimki, naslovi in elektronski naslovi kontaktnih oseb

2.

Naslov predlagane državljanske pobude

3.

Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija

4.

Datum prijave predlagane državljanske pobude v spletni register Komisije

5.

Podatki o informacijskem sistemu spletnega zbiranja:
–
oznaka proizvoda, različica
–
opis funkcionalnosti informacijskega sistema spletnega zbiranja
–
tehnični opis informacijskega sistema spletnega zbiranja
–
lokacija, kjer se nahaja informacijski sistem
–
naslov URL, kjer bo aplikacija dosegljiva na spletu

6.

Dokumentacija, ki dokazuje skladnost z Uredbo 2019/788/EU in Uredbo 2019/1799/EU

7.

Datum in podpis kontaktnih oseb
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Uredba o izvajanju Uredbe 2019/941/EU
o pripravljenosti na tveganja v sektorju
električne energije in razveljavitvi Direktive
2005/89/ES

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

UREDBO
o izvajanju Uredbe 2019/941/EU o pripravljenosti
na tveganja v sektorju električne energije
in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pristojni organ za izvajanje Uredbe
(EU) 2019/941 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. junija
2019 o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije
in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2019/941/EU).
2. člen
(pristojni organ)
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2019/941/EU, je
ministrstvo, pristojno za energijo, ki:
– izvaja naloge v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem kriz pri oskrbi z električno energijo,
– operativne naloge v zvezi z načrtovanjem pripravljenosti
na tveganja in obvladovanjem tveganj prenese na sistemskega
operaterja, distribucijskega operaterja ter operaterja trga z
električno energijo.
3. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-36/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2430-0083
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

3489.

Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih
varstva pred škodljivimi organizmi rastlin

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in za izvrševanje 73. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg)
Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred
škodljivimi organizmi rastlin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organi, izvajanje ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja ter izkoreninjenje ali
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obvladovanje škodljivih organizmov, postopki v zvezi s karantenskimi postajami in objekti za izolacijo, z izdajo dovoljenj za
raziskovalne namene, z registracijo izvajalcev poslovnih dejavnosti, z izdajo rastlinskih potnih listov, dovoljenj za obdelavo,
označevanje in popravljanje lesenega pakirnega materiala, z
izdajo fitosanitarnih spričeval za izvoz in ponovni izvoz, z izdajo
predizvoznih spričeval in sankcije za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 2016/2031 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU)
št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS,
93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES
(UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/829 z dne 14. marca 2019
o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in
Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da lahko
države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega
testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore
sort ali žlahtnjenje (UL L št. 137 z dne 23. 5. 2019, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/827 z dne
13. marca 2019 o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe
(EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih
za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena (UL L št. 317
z dne 23. 5. 2019, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Delegirana
uredba 2019/827/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/829 z dne
14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi
organizmi rastlin, da lahko države članice dovolijo začasna
odstopanja za namene uradnega testiranja, znanstvene ali
izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje
(UL L št. 137 z dne 23. 5. 2019, str. 15; v nadaljnjem besedilu:
Delegirana uredba 2019/829/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. karantenski škodljivi organizmi so karantenski škodljivi
organizmi za Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: Unijo) iz
4. člena Uredbe 2016/2031/EU, vključno s prednostnimi škodljivimi organizmi iz 6. člena Uredbe 2016/2031/EU, karantenski
škodljivi organizmi za varovana območja iz 32. člena Uredbe
2016/2031/EU in karantenski škodljivi organizmi, ki izpolnjujejo
pogoje iz 3. člena Uredbe 2016/2031/EU in za katere se uporabljajo ukrepi iz 29. ali 30. člena Uredbe 2016/2031/EU;
2. nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem za Unijo je škodljivi organizem na specifičnih rastlinah za saditev iz
36. člena Uredbe 2016/2031/EU;
3. kooperant je pravna ali fizična oseba, ki prideluje oziroma poseduje rastline, rastlinske proizvode in druge predmete
za drugega izvajalca poslovnih dejavnosti, s katerim ima pogodbeno razmerje;
4. lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, narejen iz
neobdelanega lesa, ki se uporablja v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter je določen z mednarodnim standardom ISPM 15, ki ureja fitosanitarne zahteve
za lesen pakirni material v mednarodni trgovini (v nadaljnjem
besedilu: standard ISPM 15);
5. material za znanstvene namene je material, ki je kot
specificiran material opredeljen v točki (c) 2. člena Delegirane
uredbe 2019/829/EU;
6. uradni laboratorij je od pristojnega organa določen
laboratorij, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju
uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi
uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih,
ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005,
(ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012,
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(EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in
(ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES,
2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi
uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS,
90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter
sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L
št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom
(UL L št. 35 z dne 7. 2. 2019, str. 45; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2017/625/EU).
3. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organ za izvajanje uredb iz 1. člena te uredbe
je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
(2) Nadzor nad izvajanjem uredb iz 1. člena te uredbe
opravljajo fitosanitarni inšpektorji Uprave, razen nadzora v
gozdovih, na gozdnih zemljiščih, v gozdnem prostoru in na
gozdnem drevju zunaj ureditvenih območij naselij, kjer opravljajo nadzor v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove in gozdni
reprodukcijski material, gozdarski inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek ob množičnem izbruhu
karantenskega škodljivega organizma nadzor nad izvajanjem
uredb iz 1. člena te uredbe na razmejenem območju izvajajo
fitosanitarni in gozdarski inšpektorji.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena so za izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe
2016/2031/EU, drugega odstavka 84. člena in drugega odstavka 87. člena Uredbe 2016/2031/EU pristojni organi tudi izvajalci, ki jim je javno pooblastilo dodeljeno v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
izvajalci javnih pooblastil).
(5) Poleg izvajalcev javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka so za izvajanje drugega odstavka 84. člena in drugega
odstavka 87. člena Uredbe 2016/2031/EU pristojni tudi izvajalci
javnih pooblastil, ki jim je dodeljeno javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve v skladu z zakonom, ki ureja
semenski material kmetijskih rastlin.
(6) Obveznosti države članice iz 8., 9., 10., 19., 20.,
22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35.,
37., 40., 41., 45., 46., 48., 49., 52., 53., 54., 60., 65., 68., 77.,
82., 94., 95., 102. in 108. člena Uredbe 2016/2031/EU izvaja
Uprava.
4. člen
(strokovna podpora)
Pri pripravi predhodne ocene in ocene tveganja, določitvi
oziroma izvajanju ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja,
za izkoreninjenje ali obvladovanje škodljivih organizmov na
rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih iz Uredbe
2016/2031/EU ter zagotavljanju visoke stopnje ozaveščenosti
in pripravljenosti ter sposobnosti hitrega odzivanja na pojav
škodljivih organizmov se predstojnik Uprave lahko posvetuje
s strokovnjaki s področja varstva rastlin, laboratorijske diagnostike, varovanja okolja, kmetijstva, gozdarstva in drugih
strokovnih področij.
II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE VNOSA IN ŠIRJENJA
ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN
5. člen
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dejavnosti o sumu na pojav ali o pojavu karantenskih škodljivih
organizmov nemudoma obvestijo pristojnega inšpektorja ali
Upravo.
(2) Poleg obveščanja o karantenskih škodljivih organizmih
iz prejšnjega odstavka izvajalci poslovnih dejavnosti nemudoma obvestijo pristojnega inšpektorja ali Upravo tudi o sumu na
pojav ali o pojavu škodljivih organizmov iz drugega odstavka
9. člena Uredbe 2016/2031/EU.
(3) Za izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe
2016/2031/EU osebe, ki niso izvajalci poslovnih dejavnosti, o
sumu na pojav ali o pojavu karantenskih škodljivih organizmov
za Unijo nemudoma obvestijo izvajalce javnih pooblastil, pristojnega inšpektorja ali Upravo.
6. člen
(ukrepi do uradne potrditve navzočnosti karantenskega
škodljivega organizma)
(1) Za izvajanje tretjega pododstavka 10. člena, četrtega
in petega pododstavka prvega odstavka 29. člena in 33. člena
Uredbe 2016/2031/EU, kadar je ustrezno, da se prepreči nevarnost za zdravje rastlin do uradne potrditve navzočnosti karantenskega škodljivega organizma, pristojni inšpektor odredi,
lahko tudi z ustno odločbo, enega ali več naslednjih ukrepov:
– začasno prepoved premikov ali vnosov rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov,
– higienske ukrepe oziroma
– druge potrebne preventivne ukrepe.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do določitve ukrepov iz drugega odstavka 10. člena te uredbe.
7. člen
(programi preiskav)
Z namenom preverjanja navzočnosti karantenskih škodljivih organizmov Uprava za izvajanje prvega odstavka 19. člena,
22., 23. 24. in 34. člena Uredbe 2016/2031/EU v sodelovanju
z izvajalci javnih pooblastil pripravi in izvaja programe preiskav
ter zbira informacije v zvezi z navzočnostjo karantenskih škodljivih organizmov.
8. člen
(načrti izrednih ukrepov)
(1) Za izvajanje 25. člena Uredbe 2016/2031/EU minister, pristojen za varstvo rastlin, sprejme načrte izrednih
ukrepov za prednostne škodljive organizme iz 6. člena Uredbe
2016/2031/EU, ki jih pripravi Uprava na podlagi predloga strokovne skupine iz drugega odstavka tega člena. Uprava sprejete
načrte izrednih ukrepov objavi na svoji spletni strani.
(2) Predstojnik Uprave imenuje člane strokovne skupine
za pripravo predloga načrta izrednih ukrepov iz prejšnjega
odstavka za posamezen prednostni škodljivi organizem. Strokovno skupino za posamezen prednostni škodljivi organizem
sestavljajo najmanj po en predstavnik pristojnega ministrstva,
Uprave, pristojne inšpekcije in izvajalca javnih pooblastil. Vodja
strokovne skupine je predstavnik Uprave.
(3) Za izvajanje 26. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava
organizira simulacijske vaje v zvezi z načrti izrednih ukrepov iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Minister, pristojen za varstvo rastlin, lahko sprejme
načrt izrednih ukrepov po postopku iz tega člena tudi za škodljive organizme iz 4., 29. in 30. člena Uredbe 2016/2031/EU v
skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
III. UKREPI ZA IZKORENINJENJE ALI OBVLADOVANJE
KARANTENSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN
9. člen

(obveščanje o pojavu ali sumu na pojav škodljivih
organizmov)

(uradna potrditev)

(1) Za izvajanje tretjega odstavka 9. člena in prvega
odstavka 14. člena Uredbe 2016/2031/EU izvajalci poslovnih

V skladu z 10., 29. in 33. členom Uredbe 2016/2031/EU je
navzočnost karantenskega škodljivega organizma uradno potr-
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jena, ko Uprava po elektronski pošti na predal glavnega urada
prejme rezultat diagnostične preiskave iz uradnega laboratorija.
10. člen
(ukrepi izkoreninjenja)
(1) Pristojni inšpektor za izvajanje 17. člena Uredbe
2016/2031/EU za rastline, rastlinske proizvode in druge nadzorovane predmete odredi ukrepe za izkoreninjenje ali obvladovanje karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, določene
s predpisi Unije, ki urejajo ukrepe v zvezi s karantenskimi
škodljivimi organizmi za Unijo, ali načrti izrednih ukrepov iz
8. člena te uredbe.
(2) Če ukrepi niso določeni s predpisi Unije, ki urejajo
ukrepe v zvezi s karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo,
ali z načrti izrednih ukrepov iz 8. člena te uredbe, jih določi
predstojnik Uprave. Pri pripravi ukrepov se predstojnik Uprave
posvetuje s strokovnjaki iz 4. člena te uredbe.
(3) Ukrepi predstojnika Uprave iz prejšnjega odstavka so
objavljeni na spletni strani Uprave.
11. člen
(ocene tveganja in ukrepi)
(1) Za izvajanje prvega pododstavka prvega odstavka
29. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava pripravi predhodno
oceno tveganja, s katero oceni, ali škodljivi organizem izpolnjuje merila za karantenski škodljivi organizem za Unijo iz
pododdelka 1 oddelka 3 Priloge I Uredbe 2016/2031/EU.
(2) Če se na podlagi predhodne ocene ugotovi izpolnjevanje meril iz prejšnjega odstavka, predstojnik Uprave potrdi,
da škodljivi organizem izpolnjuje merila za karantenski škodljiv
organizem za Unijo in določi nujne ukrepe v skladu s Prilogo II
Uredbe 2016/2031/EU, ki se objavijo na spletni strani Uprave.
(3) Po potrditvi, da škodljivi organizem izpolnjuje merila za
karantenski škodljivi organizem za Unijo, Uprava za izvajanje
drugega odstavka 29. člena Uredbe 2016/2031/EU v sodelovanju z izvajalci javnih pooblastil pripravi oceno tveganja za
celotno ozemlje Republike Slovenije, s katero oceni, ali škodljivi
organizem izpolnjuje merila za karantenski škodljivi organizem
za Unijo iz oddelka 1 Priloge I Uredbe 2016/2031/EU.
(4) Na podlagi te ocene tveganja predstojnik Uprave
določi ukrepe v skladu s Prilogo II Uredbe 2016/2031/EU in jih
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Pri pripravi predhodne ocene tveganja, ocene tveganja in ukrepov iz tega člena se predstojnik Uprave posvetuje s
strokovnjaki iz 4. člena te uredbe.
12. člen
(razmejena območja)
Če se uradno potrdi navzočnost karantenskega škodljivega organizma, ki v Republiki Sloveniji pred tem ni bil navzoč ali
pa se pojavi na delu ozemlja, kjer pred tem ni bil navzoč, Uprava za izvajanje 18., 29., 30. in 33. člena Uredbe 2016/2031/EU
vzpostavi eno ali več razmejenih območij in to objavi na svoji
spletni strani.
13. člen
(akcijski načrti za prednostne škodljive organizme)
(1) Uprava na svoji spletni strani objavi akcijski načrt za prednostne škodljive organizme iz 27. člena Uredbe
2016/2031/EU, ki ga je sprejel predstojnik Uprave na podlagi
načrta izrednih ukrepov iz 8. člena te uredbe.
(2) Pri pripravi in usklajevanju izvajanja akcijskega načrta
sodeluje strokovna skupina iz drugega odstavka 8. člena te
uredbe.
(3) Vodja strokovne skupine ob izbruhu posameznega
prednostnega škodljivega organizma nemudoma skliče strokovno skupino, ki:
– predlaga strokovne podlage za akcijski načrt,
– zbira, ureja in ovrednoti podatke pri pripravi ukrepov
za izkoreninjenje ali zadrževanje prednostnih škodljivih organizmov,
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– pripravlja strokovna mnenja v konkretnih primerih najdbe,
– izvaja še druge naloge v zvezi z akcijskim načrtom.
(4) Uprava lahko sprejme akcijski načrt tudi za škodljive
organizme iz 4., 29. in 30. člena Uredbe 2016/2031/EU.
IV. KARANTENSKE POSTAJE IN OBJEKTI ZA IZOLACIJO
14. člen
(karantenske postaje in objekti za izolacijo)
(1) Za izvajanje 60. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava
na ozemlju Republike Slovenije z odločbo določi karantenske
postaje ali objekte za izolacijo.
(2) Izvajalec poslovne dejavnosti za pridobitev odločbe iz
prejšnjega odstavka vloži vlogo pri Upravi. Predlog obrazca vloge za pridobitev odločbe je objavljen na spletni strani Uprave.
(3) V vlogi se navedejo zlasti naslednji podatki:
– o vlagatelju: naslov, kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov) in matična številka izvajalca poslovne dejavnosti,
– o lokaciji karantenske postaje ali objekta za izolacijo,
– o osebi, odgovorni za karantensko postajo ali objekt
za izolacijo v skladu prvim odstavkom 62. člena Uredbe
2016/2031/EU: osebno ime in kontaktni podatki (telefon in
elektronski naslov),
– o kvalificiranem, usposobljenem in izkušenem osebju:
osebno ime, izobrazba, delovne izkušnje, opis delovnega mesta, vrsta zaposlitve, seznam nalog, ki jih opravljajo v povezavi
s karantenskimi postajami,
– opisi postopkov, ki zagotavljajo fizično ločitev škodljivih
organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov,
ki se morajo hraniti v karanteni ali izolaciji, z namenom, da
do njih v navedenih postajah ali objektih ni mogoče dostopati
oziroma jih iz njih odstraniti brez soglasja pristojnega organa,
– opisi sistemov za sterilizacijo, dekontaminacijo ali uničenje napadenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, odpadkov in opreme pred odstranitvijo iz postaj ali objektov,
– opredelitev in opis nalog navedenih postaj in objektov
ter pogojev, pod katerimi se te naloge opravljajo,
– načrt ukrepov z namenom učinkovite odstranitve vseh
karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih
škodljivih organizmov za varovano območje in škodljivih organizmov, za katere se uporabljajo ukrepi, sprejeti za izvajanje
prvega odstavka 30. člena Uredbe 2016/2031/EU, katerih navzočnost ni namerna, ter preprečitve njihovega širjenja.
(4) Predstojnik Uprave imenuje dvočlansko komisijo, ki
pred izdajo odločbe o določitvi karantenske postaje ali objekta
za izolacijo opravi pregled, da ugotovi, če so izpolnjeni pogoji
iz prvega odstavka 61. člena Uredbe 2016/2031/EU. Člana
komisije sta predstavnik Uprave in fitosanitarni inšpektor, ki o
ugotovitvah pregleda pripravita poročilo.
(5) Če so izpolnjeni pogoji iz 61. člena Uredbe 2016/2031/EU,
Uprava izda odločbo o določitvi karantenske postaje ali objekta za
izolacijo.
(6) Za izvajanje drugega odstavka 60. člena Uredbe
2016/2031/EU Uprava vodi seznam karantenskih postaj in
objektov za izolacijo.
(7) Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena
Uredbe 2016/2031/EU, Uprava po uradni dolžnosti izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja o določitvi karantenske postaje ali
objekta za izolacijo za namene uradnega testiranja, znanstvene
ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje.
(8) Določbe iz tega člena se uporabljajo tudi za škodljive
organizme in rastline, rastlinske proizvode in druge predmete
iz 29. člena Uredbe 2016/2031/EU.
15. člen
(evidenca v zvezi z delovanjem karantenske postaje
in objekta za izolacijo)
(1) Za izvajanje tretjega odstavka 62. člena Uredbe
2016/2031/EU oseba iz tretje alineje tretjega odstavka 14. člena te uredbe vodi v evidenci zlasti podatke o:
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– zaposlenem osebju;
– obiskovalcih postaje ali objekta: datum obiska;
– škodljivih organizmih, rastlinah, rastlinskih proizvodih
in drugih predmetih, ki vstopajo v postajo ali objekt in iz njiju
izstopajo;
– kraju porekla rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih
predmetov iz prejšnje alineje; in
– navzočnosti karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in
škodljivih organizmov, za katere se uporabljajo ukrepi, sprejeti
za izvajanje prvega odstavka 30. člena Uredbe 2016/2031/EU
na rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih znotraj
karantenske postaje ali objekta za izolacijo in v njuni neposredni okolici.
(2) Določbe iz tega člena se uporabljajo tudi za škodljive
organizme in rastline, rastlinske proizvode in druge predmete
iz 29. člena Uredbe 2016/2031/EU.
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(4) Določbe iz tega člena se uporabljajo tudi za škodljive
organizme in ukrepe iz 29. člena Uredbe 2016/2031/EU.
18. člen
(uradno testiranje – posebne določbe)
(1) Izvajalec specificirane dejavnosti, ki vnese, premika,
poseduje, razmnožuje in uporablja material za znanstvene namene le za namen izvajanja uradnega testiranja, dovoljenja iz
prejšnjega člena ne potrebuje, mora pa pri Upravi pridobiti dovoljenje za uradno testiranje materiala za znanstvene namene.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, če so izpolnjeni pogoji iz 7. člena Delegirane uredbe 2019/829/EU.
(3) Laboratorij ima dovoljenje za izvajanje uradnega testiranja, če je pri Upravi pridobil javno pooblastilo za izvajanje
nalog diagnostičnih preiskav v skladu zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, ali če je imenovan za uradni laboratorij
v skladu s 37. členom Uredbe 2017/625/EU.

16. člen
(sprostitev iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 64. člena Uredbe 2016/2031,
Uprava dovoli sprostitev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih
predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo.
(2) Za sprostitev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih
predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo se
vloži vloga na Upravo.
(3) V vlogi se navedejo zlasti naslednji podatki:
– naziv karantenske postaje ali objekta za izolacijo, iz
katerega se rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti sproščajo;
– odgovorna oseba za sproščanje: osebno ime in kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov); in
– kraj sproščanja iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo z navedbo neponovljive identifikacijske številke grafičnih
enot rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu:
GERK-PID) ali številko parcele in katastrske občine ali dela
GERK-PID ali dela parcele.
(4) Fitosanitarni inšpektor pred izdajo odločbe o sprostitvi
rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo preveri, če so izpolnjeni
pogoji iz 64. člena Uredbe 2016/2031/EU.
(5) Uprava izda odločbo o dovolitvi sprostitve rastlin,
rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo, če so izpolnjeni pogoji iz 64. člena
Uredbe 2016/2031/EU.
(6) Določbe iz tega člena se uporabljajo tudi za škodljive
organizme in rastline, rastlinske proizvode in druge predmete
iz 29. člena Uredbe 2016/2031/EU.
17. člen
(material za znanstvene namene)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 8. oziroma 48. člena Uredbe 2016/2031/EU, Uprava za določeno obdobje dovoli vnos
materiala za znanstvene namene v Unijo, premike po Uniji,
posedovanje, razmnoževanje in uporabo, ki se uporablja za
specificirane dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za
vnos).
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos iz prejšnjega
odstavka se vloži pri Upravi na obrazcu, ki vsebuje podatke iz
Priloge 1 Delegirane uredbe 2019/829/EU. Predlog obrazca je
objavljen na spletni strani Uprave.
(3) Uprava poleg dovoljenja za vnos iz prvega odstavka
tega člena izda tudi Pooblastilo za premik ali vnos materiala
za znanstvene namene za izvajanje specificiranih dejavnosti
v slovenskem ali angleškem jeziku, ki spremlja material za
znanstvene namene tako pri vnosu kot pri premikih. Pooblastilo se v primeru premikov izda na obrazcu iz Priloge II, v
primeru vnosa pa na obrazcu iz Priloge III Delegirane uredbe
2019/829/EU.

V. REGISTRACIJA IZVAJALCEV
POSLOVNIH DEJAVNOSTI
19. člen
(uradni register izvajalcev poslovnih dejavnosti)
(1) Za izvajanje 65. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava
vzpostavi register izvajalcev poslovnih dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: FITO-register), ki ga vodi in posodablja v elektronski
obliki.
(2) Uprava zaradi zagotavljanja zdravja rastlin poleg izvajalcev poslovnih dejavnosti iz prvega odstavka 65. člena Uredbe 2016/2031/EU v register iz prejšnjega odstavka vpiše tudi
izvajalce poslovnih dejavnosti, ki obdelujejo in popravljajo lesen
pakirni material v skladu z 98. členom Uredbe 2016/2031/EU.
(3) FITO-register poleg podatkov iz 67. člena Uredbe
2016/2031/EU vsebuje tudi:
– matično številko izvajalca poslovne dejavnosti,
– enotno in neponovljivo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID),
– GERK-PID kmetijskega gospodarstva,
– podatke o osebah, ki imajo potrdilo o preverjanju znanja s področja zdravja rastlin iz četrtega odstavka 23. člena te
uredbe: osebno ime, kontaktni podatki (telefon in elektronski
naslov) ter razmerje posamezne osebe do izvajalca poslovne
dejavnosti.
20. člen
(registracija)
(1) Za vpis v FITO-register v skladu s 66. členom Uredbe
2016/2031/EU izvajalec poslovne dejavnosti pri Upravi vloži
vlogo. Predlog obrazca vloge za vpis v FITO-register je objavljen na spletni strani Uprave.
(2) V vlogi se poleg podatkov iz drugega odstavka 66. člena Uredbe 2016/2031/EU navedejo tudi naslednji podatki:
– matična številka izvajalca poslovne dejavnosti,
– KMG-MID, če ta obstaja,
– GERK-PID-e v primeru pridelave rastlin, za katere se
zahteva vpis v FITO-register,
– status ter organiziranost izvajalca poslovne dejavnosti in
– še drugi podatki o izvajalcu poslovne dejavnosti.
(3) Po prejemu popolne vloge Uprava izvajalcu poslovne
dejavnosti izda izpis iz FITO-registra, ki velja kot potrdilo o
vpisu.
(4) Ob posodobitvi podatkov v FITO-registru se izpis iz
prejšnjega odstavka izda na zahtevo izvajalca poslovne dejavnosti.
(5) Uprava za izvajanje šestega odstavka 66. člena Uredbe 2016/2031/EU po uradni dolžnosti izda odločbo o izbrisu
izvajalca poslovne dejavnosti iz FITO-registra. Izvajalca poslovne dejavnosti izbriše iz FITO-registra tudi na njegovo zahtevo.
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VI. RASTLINSKI POTNI LIST
21. člen
(rastlinski potni list)
(1) Za izvajanje 79. in 80. člena Uredbe 2016/2031/EU
se rastlinski potni list zahteva za premike rastlin, rastlinskih
proizvodov in drugih predmetov po ozemlju Unije, razen izjem
v skladu z 81. členom Uredbe 2016/2031/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek rastlinskega potnega lista za premik rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov
med izvajalcem poslovne dejavnosti in njegovim kooperantom
ni treba izdati, ker se ta premik šteje za premik po prostorih oziroma zemljiščih istega izvajalca poslovne dejavnosti v skladu z
82. členom Uredbe 2016/2031/EU.
(3) Za izvajanje drugega odstavka 84. člena Uredbe
2016/2031/EU mora izvajalec poslovne dejavnosti podati vlogo
za izdajo rastlinskih potnih listov pri izvajalcu javnih pooblastil
iz četrtega in petega odstavka 3. člena te uredbe.
(4) V vlogi se navedejo naslednji podatki:
– registrska številka iz FITO-registra oziroma osebno ime
in naslov ali firma in sedež izvajalca poslovne dejavnosti,
– podatki o rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih, za katere se izdaja rastlinski potni list.
(5) Izvajalec javnega pooblastila izda rastlinski potni list, če so izpolnjeni pogoji iz 85. ali 86. člena Uredbe
2016/2031/EU. Če zahteve iz 85. ali 86. člena niso izpolnjene,
izvajalec javnega pooblastila vlogo za izdajo dovoljenja zavrne.
22. člen
(dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 89. člena Uredbe
2016/2031/EU in 1. člena Delegirane uredbe 2019/827/EU ter
je izvajalec vpisan v FITO-register, mu Uprava izda dovoljenje
za izdajo rastlinskega potnega lista.
(2) Predlog obrazca vloge za pridobitev dovoljenja za
izdajanje rastlinskih potnih listov je objavljen na spletni strani
Uprave. Izvajalec poslovne dejavnosti lahko to vlogo vloži
hkrati z vlogo za vpis v FITO-register.
(3) V vlogi se navedejo naslednji podatki in priložijo izjave:
– registrska številka iz FITO-registra oziroma ime in naslov izvajalca poslovne dejavnosti,
– podatki o rastlinah, za katere se bodo rastlinski potni
listi izdajali,
– podatki o osebi, ki ima znanje s področja zdravja rastlin:
osebno ime, kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov) ter
razmerje te osebe do izvajalca poslovne dejavnosti,
– izjava o izpolnjevanju zahtev iz točke (b) prvega odstavka 89. člena Uredbe 2016/2031/EU glede zagotavljanja
sledljivosti,
– izjava o izpolnjevanju točk (c) in (e) 1. člena Delegirane
uredbe 2019/827/EU glede vzpostavljenega načrta za ukrepanje v primeru suma pojava ali odkritja škodljivih organizmov ter
glede ustreznih objektov in opreme.
(4) Fitosanitarni inšpektor pred izdajo dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov preveri, če so izpolnjeni pogoji iz
točke (b) prvega odstavka 89. člena Uredbe 2016/2031/EU ter
točke (c) in (e) 1. člena Delegirane uredbe 2019/827/EU.
(5) Za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih
listov iz tega člena mora izvajalec poslovne dejavnosti izkazati
tudi znanje s področja zdravja rastlin v skladu s točko (a) prvega odstavka 89. člena Uredbe 2016/2031/EU ter točkami (a),
(b) in (d) 1. člena Delegirane uredbe 2019/827/EU.
(6) Izvajalec poslovne dejavnosti izkaže znanje s področja
zdravja rastlin s pridobljenim potrdilom iz četrtega odstavka
23. člena te uredbe. Znanje ima lahko sam ali pa zagotavlja
osebo, ki ima to znanje in jo je navedel v vlogi iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Uprava izda dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih
listov, če so izpolnjene zahteve iz tega člena, ter podatke iz
vloge vpiše v FITO-register iz 19. člena te uredbe. Če zahteve

Uradni list Republike Slovenije
iz tega člena niso izpolnjene, Uprava vlogo za izdajo dovoljenja
z odločbo zavrne.
(8) Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 92. člena Uredbe 2016/2031/EU, Uprava po uradni dolžnosti izda
odločbo o razveljavitvi dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov. Uprava razveljavi dovoljenje za izdajanje rastlinskih
potnih listov tudi ob izbrisu izvajalca poslovnih dejavnosti iz
FITO-registra v skladu s petim odstavkom 20. člena te uredbe
ali na zahtevo izvajalca poslovne dejavnosti.
(9) Če je Uprava razveljavila dovoljenje v skladu z 92. členom Uredbe 2016/2031/EU, lahko izvajalec poslovne dejavnosti znova pridobi dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov,
če je iz zapisnika pristojnega inšpektorja razvidno, da izpolnjuje
predpisane obveznosti in zahteve.
(10) Za izvajanje prvega odstavka 92. člena Uredbe
2016/2031/EU mora pooblaščeni izvajalec dejavnosti, ki opravlja dejavnost pridelave, vključno z gojenjem, razmnoževanjem
in ohranjanjem rastlin, vsako leto najpozneje do 30. aprila
prijaviti pristojnemu inšpektorju ali izvajalcu javnih pooblastil iz
četrtega in petega odstavka 3. člena te uredbe lokacijo in obseg
pridelave za posamezne družine, rodove ali vrste rastlin ter tipe
blaga rastlin za saditev, vključno s semenom.
(11) Predlog obrazca za prijavo iz prejšnjega odstavka je
objavljen na spletni strani Uprave.
23. člen
(preverjanje znanja)
(1) Uprava v skladu z Delegirano uredbo 2019/827/EU
pripravi gradivo za preverjanje znanja s področja zdravja rastlin
iz petega odstavka prejšnjega člena in ga objavi na svoji spletni
strani. Na spletni strani objavi tudi informacije o kraju in času
pisnih preverjanj znanja ter predlog obrazca prijave.
(2) Kdor želi opravljati pisno preverjanje znanja s področja
zdravja rastlin, preuči vsebino gradiva za preverjanje znanja iz
prejšnjega odstavka ter se pri Upravi prijavi za pisno preverjanje znanja in plača upravno takso.
(3) Predstojnik Uprave imenuje člane izpitne komisije,
ki pripravijo in izvajajo pisno preverjanje znanja. Pri posameznem preverjanju znanja sodelujejo najmanj trije člani izpitne
komisije.
(4) Po uspešno opravljenem pisnem preverjanju znanja
Uprava izda potrdilo o preverjanju znanja s področja zdravja
rastlin ter osebo, ki je pridobila potrdilo, vpiše v FITO-register
iz 19. člena te uredbe.
(5) Uprava vodi seznam izvedenih preverjanj znanj, v
katerem za vsako preverjanje znanja vodi podatke o datumu,
številu udeležencev, številu izdanih potrdil in članih izpitne
komisije.
24. člen
(rastlinski potni listi, ki nadomeščajo fitosanitarna spričevala)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 94. člena
Uredbe 2016/2031/EU, fitosanitarni inšpektor izda rastlinski
potni list.
(2) Za izvajanje drugega odstavka 94. člena Uredbe
2016/2031/EU fitosanitarni inšpektor izda overjeno kopijo izvirnika fitosanitarnega spričevala, ki spremlja premike vnesene
rastline, rastlinskega proizvoda ali drugega predmeta na ozemlje Republike Slovenije do izdaje rastlinskega potnega lista.
VII. LESEN PAKIRNI MATERIAL
25. člen
(dovoljenje za obdelavo, označevanje in popravljanje
lesenega pakirnega materiala)
(1) Za pridobitev dovoljenja za označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala iz 98. člena Uredbe
2016/2031/EU mora biti izvajalec poslovne dejavnosti vpisan
v FITO-register in izpolnjevati zahteve glede znanj, prostorov
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in opreme ter zagotavljanja sledljivosti iz prvega in drugega
odstavka 98. člena Uredbe 2016/2031/EU. Vlogo za pridobitev dovoljenja za označevanje oziroma popravljanje lesenega
pakirnega materiala lahko izvajalec poslovne dejavnosti vloži
hkrati z vlogo za vpis v FITO-register. Vloga za pridobitev dovoljenja za označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega
materiala se vloži pri Upravi. Predlogi obrazcev so objavljeni na
spletni strani Uprave.
(2) Izvajalec poslovnih dejavnosti, vpisan v FITO-register,
ki zagotavlja ustrezno obdelavo lesa za izdelavo lesenega
pakirnega materiala iz 96., 97. oziroma 98. člena Uredbe
2016/2031/EU, mora pri Upravi pridobiti dovoljenje za obdelavo
lesenega pakirnega materiala. Izpolnjevati mora enake zahteve, kot so določene v prejšnjem odstavku za pridobitev dovoljenja za označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala. Dovoljenje za obdelavo mora pridobiti tudi, če
lesenega pakirnega materiala ne popravlja oziroma označuje.
(3) V vlogi iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena
se navedejo naslednji podatki:
– registrska številka iz FITO-registra oziroma osebno ime
in naslov ali firma in sedež izvajalca poslovne dejavnosti,
– podatki o osebi, ki ima znanje s področja obdelave,
označevanja oziroma popravljanja lesenega pakirnega materiala: osebno ime, kontaktni podatki (telefon in elektronski
naslov) ter razmerje te osebe do izvajalca poslovne dejavnosti,
– izjava osebe iz prejšnje alineje o poznavanju navodil
Uprave glede obdelave, označevanja oziroma popravljanja
lesenega pakirnega materiala ter zagotavljanja sledljivosti v
skladu s standardom ISPM 15, ki so objavljena na spletni strani
Uprave,
– podatki o dejavnostih v zvezi z lesenim pakirnim materialom, razpoložljivi opremi in zagotavljanju sledljivosti,
– podatki o podizvajalcu, če se les obdela pri drugem registriranem izvajalcu poslovne dejavnosti, ki ima dovoljenje za
obdelavo lesenega pakirnega materiala: osebno ime ali firma,
naslov ali sedež, registrska številko iz FITO-registra oziroma,
če je podizvajalec iz druge države, registrska številka, ki jo
dodeli pristojni organ te države.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz prvega oziroma drugega
odstavka tega člena preveri preglednik izvajalcev poslovnih
dejavnosti za lesen pakirni material (v nadaljnjem besedilu:
preglednik), ki o rezultatu pregleda obvesti Upravo. Preglednik
mora biti naveden na seznamu preglednikov iz tretjega odstavka 27. člena te uredbe.
(5) Stroške preveritve plača izvajalec poslovnih dejavnosti. Preglednik mora preveritev izvesti po ceni, ki ne sme presegati cene, določene s pogodbo iz četrtega odstavka 27. člena
te uredbe in je objavljena na njegovi spletni strani.
(6) Uprava izda dovoljenje za obdelavo, označevanje
oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala, če so izpolnjene zahteve iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena, ki jih je preveril preglednik iz četrtega odstavka tega
člena, ter podatke iz vloge vpiše v FITO-register iz 19. člena te
uredbe. Če zahteve iz tega člena niso izpolnjene, Uprava vlogo
za izdajo dovoljenja z odločbo zavrne.
(7) Za izvajanje četrtega odstavka 98. člena Uredbe
2016/2031/EU Uprava po uradni dolžnosti izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja za obdelavo, označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala ali ob izbrisu izvajalca poslovnih dejavnosti iz FITO-registra v skladu s petim odstavkom
20. člena te uredbe. Uprava razveljavi dovoljenje za obdelavo,
označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala tudi na zahtevo izvajalca poslovne dejavnosti.
(8) Če je Uprava razveljavila dovoljenje v skladu z 98. členom Uredbe 2016/2031/EU, lahko izvajalec poslovne dejavnosti znova pridobi dovoljenje za obdelavo, označevanje oziroma
popravljanje lesenega pakirnega materiala, če je iz zapisnika
pristojnega inšpektorja razvidno, da izpolnjuje predpisane obveznosti in zahteve.
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26. člen
(tehnični pregledi opreme)
(1) Izvajalec poslovne dejavnosti, ki izvaja obdelavo lesa
oziroma lesenega pakirnega materiala, mora razpolagati s
tehnično brezhibno in umerjeno opremo za obdelavo. Tehnični
pregled opreme opravi preglednik pri pregledu izpolnjevanja
pogojev iz četrtega odstavka prejšnjega člena po izvedeni predelavi ali popravilu komor za toplotno obdelavo, po zamenjavi
ali nadgradnji tehnične ali programske opreme za merjenje
temperature ali njenih sestavnih delov. Nato se redni tehnični
pregledi opravljajo na vsaki dve leti.
(2) Pregled iz prejšnjega odstavka vključuje:
– kontrolo postopka in izvedbe toplotne obdelave,
– kontrolo ustreznosti komor za obdelavo lesa, opreme za
merjenje pogojev v komori in temperature lesa ter umerjanje
te opreme,
– kontrolo tehnične usposobljenosti osebja.
(3) Tehnični pregled opreme opravi preglednik, ki o pregledu sestavi zapisnik. Preglednik zapisnik izroči izvajalcu poslovne dejavnosti ter o rezultatu pregleda obvesti pristojnega
inšpektorja in Upravo.
(4) Stroške tehničnega pregleda plača izvajalec poslovnih
dejavnosti. Preglednik mora tehnični pregled izvesti po ceni, ki
ne sme presegati cene, določene s pogodbo iz tretjega odstavka 27. člena te uredbe in je objavljena na njegovi spletni strani.
27. člen
(preglednik)
(1) Preveritev pogojev iz četrtega odstavka 25. člena te
uredbe in tehnične preglede iz prejšnjega člena lahko izvaja
preglednik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje
dejavnosti na področju lesarstva ter za opravljanje dejavnosti
preizkušanja in analiziranja oziroma podobnih dejavnosti v
skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti,
– je kadrovsko in strokovno usposobljen ter tehnično
opremljen za izvajanje pregledov v skladu s standardom
ISPM 15 in navodili Uprave,
– njegova oprema za izvajanje pregledov in umerjanje
opreme je umerjena v akreditiranem laboratoriju,
– ima izdelan poslovnik kakovosti,
– ima v delovnem razmerju najmanj enega strokovnega
delavca, ki ima univerzitetno izobrazbo lesarske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja lesarstva,
– izvaja preveritev in tehnične preglede po določeni najvišji ceni,
– se sam ne ukvarja z dejavnostjo iz prvega ali drugega
odstavka 26. člena te uredbe,
– je neodvisen in nepristranski do izvajalcev poslovne
dejavnosti, za katere izvaja preglede,
– zagotavlja poslovno tajnost in zaupnost podatkov.
(2) Uprava 60 dni pred iztekom obdobja iz tretjega odstavka tega člena pozove fizične in pravne osebe iz prve alineje
prejšnjega odstavka k vložitvi vloge za preglednika.
(3) Uprava pred imenovanjem preveri izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena. Če so pogoji izpolnjeni,
izda pregledniku odločbo o imenovanju za obdobje desetih let
in ga uvrsti na seznam preglednikov, ki je dostopen na spletni
strani Uprave. Uprava s preglednikom sklene pogodbo, v kateri
se določi najvišja cena preveritve in tehničnih pregledov in s
katero se uredijo druga medsebojna razmerja.
(4) Preglednik mora Upravi v 15 dneh od dneva nastanka
spremembe, oziroma odkar je zanjo izvedel, sporočiti vsako
spremembo podatkov, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje
pogojev za imenovanje.
(5) Imenovanje preglednika preneha s potekom časa,
sporazumno ali če preglednik preneha izpolnjevati pogoje,
določene s to uredbo, ali če ravna v nasprotju s to uredbo in
pogodbo, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
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(6) Na seznamu preglednikov iz tretjega odstavka tega
člena so navedeni firma in sedež ali osebno ime in naslov ter
številka in datum odločbe o imenovanju.
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(4) Fitosanitarni inšpektor izda fitosanitarno spričevalo
za izvoz ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz, če so
izpolnjeni pogoji iz 100. ali 101. člena Uredbe 2016/2031/EU.

28. člen

30. člen

(dodatne obveznosti izvajalcev poslovnih dejavnosti v zvezi
z lesenim pakirnim materialom)

(izdaja predizvoznega spričevala)

(1) Izvajalci poslovnih dejavnosti v zvezi z lesenim pakirnim materialom imajo poleg obveznosti iz 96., 97. in 98. člena
Uredbe 2016/2031/EU tudi naslednje obveznosti:
1. izvajalec poslovne dejavnosti, ki ima dovoljenje za obdelavo lesa oziroma lesenega pakirnega materiala iz 26. člena
te uredbe, mora najmanj vsaki dve leti poskrbeti, da njegovo
opremo za obdelavo tehnično pregleda in umeri preglednik;
2. izvajalec poslovne dejavnosti, ki ima dovoljenje za
označevanje lesenega pakirnega materiala iz 26. člena te
uredbe, mora:
– voditi seznam o številu žigov, s katerimi se nanašajo
uradne oznake v skladu s standardom ISPM 15 (v nadaljnjem
besedilu: žig ISPM 15), vključno s poškodovanimi oziroma
iztrošenimi žigi ISPM 15, ki niso več v uporabi,
– voditi seznam pooblaščenih oseb, ki imajo dostop do
žigov ISPM 15,
– poskrbeti, da žige ISPM 15 uporabljajo le pooblaščene
osebe iz prejšnje alineje,
– žige ISPM 15, ki niso pritrjeni na tehnično napravo in se
jih lahko prenaša naokoli, hraniti na ustrezen način, ki nepooblaščenim osebam onemogoča zlorabo;
3. izvajalec poslovne dejavnosti, ki je njegovo dovoljenje
za označevanje lesenega pakirnega materiala razveljavljeno,
mora poskrbeti, da se žig ISPM 15 uniči ali se na kakšen drug
primeren način onemogoči njegova uporaba. Uprava lahko
tudi zahteva od izvajalca poslovne dejavnosti, da ji izroči žig
ISPM 15;
4. na popravljenem lesenem pakirnem materialu sta lahko
največ dve uradni oznaki. Če izvajalec poslovne dejavnosti, ki
ima dovoljenje za popravljanje lesenega pakirnega materiala iz
26. člena te uredbe, popravlja lesen pakirni material, na katerem sta že dve ali več uradnih oznak, mora vse prejšnje uradne
oznake trajno izbrisati (obrusiti ali prekriti z barvo).
(2) Ne glede na določbo četrte točke prejšnjega odstavka
je lahko na standardiziranih paletah Evropskega paletnega
združenja (EPAL Euro palete), popravljenih v skladu s pravili
tega združenja, tudi več uradnih oznak.
VIII. FITOSANITARNO SPRIČEVALO ZA IZVOZ, PONOVNI
IZVOZ IN PREDIZVOZNO SPRIČEVALO
29. člen
(izdaja fitosanitarnega spričevala za izvoz in ponovni izvoz)
(1) Za izvajanje 100. in 101. člena Uredbe 2016/2031/EU
mora izvajalec poslovne dejavnosti najmanj en delovni dan
pred nakladanjem najaviti fitosanitarnemu inšpektorju pošiljko
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za
izvoz ali za ponovni izvoz. Predlog obrazca najave je objavljen
na spletni strani Uprave.
(2) V najavi se navedejo zlasti naslednji podatki:
– registrska številka iz FITO-registra oziroma osebno ime
in naslov ali firma in sedež izvajalca poslovne dejavnosti,
– podatki o rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih, za katere se izdaja fitosanitarno spričevalo za izvoz ali
fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz.
(3) Za izvajanje točke (c) prvega odstavka 100. in 101. člena Uredbe 2016/2031/EU mora izvajalec poslovne dejavnosti
najavi iz prejšnjega odstavka priložiti informacije o fitosanitarnih
uvoznih zahtevah, določenih s predpisi oziroma uvoznimi dovoljenji države uvoznice za rastline, rastlinske proizvode in druge
predmete, za katere se izdaja fitosanitarno spričevalo za izvoz
ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz.

(1) Za izvajanje tretjega in petega odstavka 102. člena
Uredbe 2016/2031/EU mora izvajalec poslovne dejavnosti vložiti vlogo za izdajo predizvoznega spričevala za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete pri fitosanitarnemu inšpektorju. Predlog obrazca vloge je objavljen na spletni strani Uprave.
(2) V vlogi se navedejo naslednji podatki:
– registrska številka iz FITO-registra oziroma osebno ime
in naslov ali firma in sedež izvajalca poslovne dejavnosti,
– podatki o rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih, za katere se izdaja predizvozno spričevalo.
(3) Fitosanitarni inšpektor izda predizvozno spričevalo, če
so izpolnjeni pogoji iz 102. člena Uredbe 2016/2031/EU.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 800 do 33.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. vnaša, premika, poseduje, razmnožuje ali izpušča karantenske škodljive organizme za Unijo v nasprotju s 5. in
8. členom Uredbe 2016/2031/EU,
2. ne obvešča o pojavu ali sumu na pojav škodljivih organizmov v skladu s tretjim odstavkom 9. člena, prvim odstavkom
14. člena in prvim odstavkom 15. člena Uredbe 2016/2031/EU,
3. ne sprejme potrebnih ukrepov iz četrtega, petega in
šestega odstavka 14. člena Uredbe 2016/2031/EU,
4. ne izvaja ukrepov v zvezi s škodljivimi organizmi v
skladu z 29. in 30. členom Uredbe 2016/2031/EU,
5. vnaša in premika rastline za saditev v nasprotju s
37. členom Uredbe 2016/2031/EU,
6. vnaša rastline, rastlinske proizvode in druge predmete
v nasprotju s 40., 41. in 42. členom Uredbe 2016/2031/EU,
7. vnaša lesen pakirni material, ki ne izpolnjuje pogojev v
skladu s 43. členom Uredbe 2016/2031/EU,
8. opravlja fitosanitarni tranzit v nasprotju s 47. členom
Uredbe 2016/2031/EU,
9. sprosti rastline, rastlinske proizvode in druge predmete
iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo v nasprotju s
prvim odstavkom 64. člena Uredbe 2016/2031/EU,
10. ne ravna v skladu s prvim in petim odstavkom 66. člena Uredbe 2016/2031/EU,
11. ne vodi evidenc v skladu s prvim, drugim, tretjim in
četrtim odstavkom 69. člena in nima vzpostavljenih sistemov
sledljivosti ali postopkov v skladu s prvim odstavkom 70. člena
Uredbe 2016/2031/EU,
12. ne izdaja rastlinskih potnih listov v skladu s prvim
odstavkom 79. člena in prvim odstavkom 80. člena Uredbe
2016/2031/EU,
13. izdaja rastlinske potne liste v nasprotju s prvim, drugim, četrtim, petim in osmim odstavkom 83. člena ter 84., 85. in
86. členom Uredbe 2016/2031/EU,
14. pred izdajo rastlinskega potnega lista ne opravi pregleda v skladu s prvim in tretjim odstavkom 87. člena Uredbe
2016/2031/EU,
15. ne namešča rastlinskih potnih listov v skladu z 88. členom Uredbe 2016/2031/EU,
16. izdaja rastlinske potne liste brez dovoljenja iz 89. člena Uredbe 2016/2031/EU,
17. ne vodi evidence o identifikaciji in spremljanju kritičnih
točk v zvezi s pridelavo in premiki rastlin, rastlinskih proizvodov
in drugih predmetov v skladu s prvim odstavkom 90. člena
Uredbe 2016/2031/EU,
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18. ne zagotovi ustreznega usposabljanja za osebje v
skladu z drugim odstavkom 90. člena Uredbe 2016/2031/EU,
19. ne nadomešča rastlinskih potnih listov v skladu z
93. členom Uredbe 2016/2031/EU,
20. ne razveljavi in odstrani rastlinskega potnega lista v
skladu s prvim odstavkom 95. člena Uredbe 2016/2031/EU,
21. ne hrani razveljavljenega rastlinskega potnega lista ali
njegovo vsebino v skladu s tretjim odstavkom 95. člena Uredbe
2016/2031/EU,
22. ne obvesti o razveljavljenem rastlinskem potnem listu
v skladu s četrtim odstavkom 95. člena Uredbe 2016/2031/EU,
23. obdeluje, označuje ali popravlja lesen pakirni material
v nasprotju s prvim odstavkom 96. člena oziroma prvim odstavkom 97. člena Uredbe 2016/2031/EU,
24. obdeluje, označuje ali popravlja lesen pakirni material
brez dovoljenja iz 98. člena Uredbe 2016/2031/EU.
(2) Z globo od 400 do 16.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
32. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči
globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s to uredbo.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(uradni laboratorij)
Do določitve uradnega laboratorija iz 9. člena Uredbe
2016/2031/EU opravlja te naloge laboratorij, ki mu je dodeljeno
javno pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo rastlin, vendar najdlje do 29. aprila 2022.
34. člen
(raziskovalni nameni)
Vnos, premeščanje, posedovanje in razmnoževanje
materiala za znanstvene namene do pridobitve dovoljenja iz
17. člena te uredbe še naprej lahko opravljajo organizacije,
ki imajo za to dovoljenje Uprave v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo rastlin.
35. člen
(karantenske postaje)
Do določitve karantenskih postaj ali objektov za izolacijo v
skladu s 14. členom te uredbe se karantenski objekti izvajalcev
javnih pooblastil za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje nalog diagnostičnih
preiskav, štejejo za karantenske postaje ali objekte za izolacijo
v skladu s 60. členom Uredbe 2016/2031/EU.
36. člen
(vpis v FITO-register)
(1) Register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, vzpostavljen v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo rastlin, se šteje za FITO-register iz 19. člena te uredbe.
(2) Izvajalci poslovnih dejavnosti, ki so bili do začetka
uveljavitve te uredbe vpisani v register iz prejšnjega odstavka,
se štejejo za vpisane v FITO-register iz 19. člena te uredbe.
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(3) Izvajalci poslovnih dejavnosti iz prejšnjega odstavka
so se dolžni uskladiti z določbami Uredbe 2016/2031/EU in
te uredbe ter vložiti vlogo za uskladitev podatkov iz drugega
odstavka 66. člena Uredbe 2016/2031/EU in drugega odstavka
20. člena te uredbe najpozneje do 14. marca 2020.
37. člen
(potrdilo o temeljnem znanju o škodljivih organizmih)
Potrdilo o temeljnem znanju o škodljivih organizmih, ki
je bilo zavezancem za vpis v FITO-register izdano v skladu z
zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, pred začetkom
uveljavitve te uredbe, se šteje za potrdilo o preverjanju znanja
iz četrtega odstavka 23. člena te uredbe.
38. člen
(evidence odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin
za izdajanje rastlinskih potnih listov)
Osebe, vpisane v evidenco odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin za izdajanje rastlinskih potnih listov
v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin,
se štejejo za osebe z znanjem iz zdravja rastlin, vpisane v
FITO-register iz 19. člena te uredbe.
39. člen
(izdajanje rastlinskih potnih listov)
(1) Dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov, izdana
do začetka uveljavitve te uredbe, ostanejo v veljavi do pridobitve novih dovoljenj iz 22. člena te uredbe, vendar najdlje do
14. decembra 2020.
(2) Imetniki dovoljenj za izdajanje rastlinskih potnih listov
so se dolžni uskladiti z določbami Uredbe 2016/2031/EU, Delegirane uredbe 2019/827/EU in te uredbe ter vložiti vlogo za
novo dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov iz tretjega
odstavka 22. člena te uredbe najpozneje do 1. septembra 2020.
40. člen
(obdelava, označevanje in popravljanje lesenega
pakirnega materiala)
(1) Odločbe za registracijo oziroma dovoljenja za obdelavo in označevanje lesenega pakirnega materiala, izdana
do začetka uveljavitve te uredbe, se štejejo za dovoljenja iz
25. člena te uredbe.
(2) Imetniki odločb oziroma dovoljenj iz prejšnjega odstavka so se dolžni uskladiti z določbami Uredbe 2016/2031/EU in
te uredbe ter vložiti vlogo za uskladitev podatkov iz tretjega
odstavka 25. člena te uredbe najpozneje do 14. marca 2020.
41. člen
(preglednik)
Do imenovanja preglednikov iz 27. člena te uredbe, vendar najpozneje do 14. decembra 2020, preglede izvajalcev
poslovnih dejavnosti za lesen pakirni material opravlja Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta
VIII/34, 1000 Ljubljana.
42. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
1. Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja
in zatiranje množičnega izbruha poljskega majskega hrošča
(Uradni list RS, št. 71/07);
2. Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja
zlate trsne rumenice in zatiranju ameriškega škržatka Scaphoideus titanus Ball (Uradni list RS, št. 40/11);
3. Odredba o ukrepih za omejevanje in preprečevanje
širjenja rizomanije, ki jo povzroča virus Beet necrotic yellow
vein furovirus (Uradni list RS, št. 86/00);
4. Pravilnik o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih
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škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za
vnos in širjenje škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 13/02,
40/04 in 85/13);
5. Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih
potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13);
6. Pravilnik o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav
in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 120/04, 31/07 in 83/13);
7. Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni
material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04,
21/07, 101/10 in 62/14);
8. Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih
škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (Uradni list RS, št. 69/01,
40/04 in 98/15);
9. Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih
sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
(Uradni list RS, št. 91/03, 82/05, 85/10 in 94/13);
10. Pravilnik o začasnih ukrepih za preprečevanje vnosa
in širjenja pepino mosaic virusa (Uradni list RS, št. 28/04);
11. Pravilnik o dodatnih ukrepih za preprečevanje vnosa
in širjenja borove ogorčice (Uradni list RS, št. 45/09 in 48/13).
43. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-36/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0110
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

3490.

Uredba o izvajanju Programa ukrepov
na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji
v letih 2020–2022

Na podlagi 10. in 11. 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

UREDBO
o izvajanju Programa ukrepov na področju
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih
2020–2022
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (v
nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
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13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje
odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES)
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/934 z
dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na
katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških
postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem
proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave
spisov OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne
11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3; v nadaljnjem besedilu:
Delegirana uredba 2015/1366/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne
6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9; v
nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2015/1368/EU).
(2) Program ukrepov, ki ga je Republika Slovenija
predložila Evropski komisiji na podlagi Izvedbene uredbe
2015/1368/EU, je bil potrjen s Sklepom Komisije št. C(2019)
4177 z dne 12. 6. 2019 o odobritvi programa za izboljšanje
pridelave in trženja čebelarskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: sklep Komisije) in je dostopen na osrednjem spletnem
mestu državne uprave.
2. člen
(ukrepi)
(1) V programskem obdobju 2020–2022, ki traja od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2022, se izvajajo naslednji ukrepi:
1. tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev:
a) sofinanciranje čebelarske opreme,
b) usposabljanje v čebelarstvu;
2. zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
3. racionalizacija sezonske selitve panjev;
4. podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov;
5. podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji:
a) spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic,
b) subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic,
c) spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in vzreje
trotov ter proučevanje možnosti ohranjanja matic čez zimo;
6. sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih
pridelkov:
a) karakterizacija čebeljih pridelkov,
b) vplivi ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov
na razvoj čebeljih družin,
c) optimizacija tehnologije pridelave strupa.
(2) Namen ukrepov iz 1. točke prejšnjega odstavka je
posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali
naprav (v nadaljnjem besedilu: čebelarska oprema) in tehnologije, pridobivanje osnovnega znanja s področja čebelarstva
ter izboljšanje usposobljenosti in ozaveščenosti o čebelarstvu.
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(3) Namen ukrepa iz 2. točke prvega odstavka tega člena
je izboljšati preživetje čebel ob uporabi registriranih in dovoljenih zdravil, izboljšati znanje čebelarjev s področja zatiranja
bolezni ter izboljšati ozaveščanje o pomenu učinkovitega zatiranja varoj.
(4) Namen ukrepa iz 3. točke prvega odstavka tega člena
je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev
panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
(5) Namen ukrepa iz 4. točke prvega odstavka tega člena
je pomoč čebelarjem pri trženju čebeljih pridelkov, povečanje
vrednosti čebeljih pridelkov, spremljanje in izboljšanje kakovosti
in varnosti čebeljih pridelkov s svetovanjem, kako izboljšati
kakovost in varnost čebeljih pridelkov z odpravo napak pri
njihovi proizvodnji.
(6) Namen ukrepov iz 5. točke prvega odstavka tega
člena je spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic in s tem ohranjanje avtohtone kranjske čebele v Republiki
Sloveniji, spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic, izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega
materiala, spremljanje vzreje trotov ter proučevanje načinov
ohranjanja čebeljih matic čez zimo.
(7) Namen ukrepov iz 6. točke prvega odstavka tega
člena je zbiranje podatkov za spremljanje lastnosti medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa slovenskega porekla, izdelava smernic za doseganje ustrezne gostote čebel
za opraševanje za izboljšano rastlinsko pridelavo v urbanem
in kmetijskem okolju, določitev ustrezne metode za pridobivanje čebeljega strupa ter ugotovitev vpliva pobiranja strupa na
razvoj čebelje družine.
3. člen
(izvedba ukrepov in upravičenci za izvedbo
posameznega ukrepa)
(1) Za ukrepe iz 1. točke pod a) prvega odstavka 2. člena
te uredbe in 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2020–2022 izvede odprti javni razpis,
za ukrep iz 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe
pa zaprti javni razpis. V javnem razpisu ministrstvo podrobneje
določi pogoje in višino sredstev za posamezni ukrep.
(2) Za storitve, potrebne za izvedbo ukrepov iz 2. člena
te uredbe, razen ukrepov iz prejšnjega odstavka, ministrstvo
odda javno naročilo. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje
sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.
(3) Upravičenci za ukrepe, pri katerih se izvede javno
naročilo, so subjekti, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno
naročanje, izbrani za izvajanje ukrepov.
4. člen
(sredstva za izvedbo ukrepov)
(1) Skupna višina sredstev v programskem obdobju
2020–2022 za ukrepe iz te uredbe znaša 2.280.000 eurov.
(2) Za izvajanje ukrepov iz te uredbe zagotovita sredstva
Republika Slovenija in Evropska unija, vsaka 50 %, največ do
višine, določene v sklepu Komisije.
(3) Sredstva za ukrepe iz 1. točke pod a) prvega odstavka
2. člena te uredbe, 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe
in 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(4) Za ukrepe, pri katerih se izvede javno naročilo, se
sredstva izplačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu
o izvedbi ukrepa.
5. člen
(omejitve sofinanciranja in subvencioniranja)
(1) V skladu s 5. členom Delegirane uredbe 2015/1366/EU
se za ukrepe iz te uredbe sredstva ne dodelijo, če je vlagatelj
za iste upravičene stroške, kot jih navaja za ukrepe iz te

Št.

78 / 20. 12. 2019 /

Stran

10263

uredbe, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
(2) Sredstva po tej uredbi se ne dodelijo za čebelarjenje
zunaj območja Republike Slovenije.
6. člen
(časovni načrt izvedbe ukrepov in uveljavljanja stroškov)
(1) V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe 2015/1368/EU
morajo biti ukrepi iz te uredbe:
– za programsko leto 2020, ki se začne 1. avgusta 2019,
izvedeni do 31. julija 2020, izplačani pa do 15. oktobra 2020;
– za programsko leto 2021, ki se začne 1. avgusta 2020,
izvedeni do 31. julija 2021, izplačani pa do 15. oktobra 2021;
– za programsko leto 2022, ki se začne 1. avgusta 2021,
izvedeni do 31. julija 2022, izplačani pa do 15. oktobra 2022.
(2) Sredstva za izvajanje ukrepov po tej uredbi se izplačujejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije:
– za programsko leto 2020 iz proračunskega leta 2020;
– za programsko leto 2021 iz proračunskega leta 2021;
– za programsko leto 2022 iz proračunskega leta 2022.
(3) Upravičeni stroški iz te uredbe se lahko uveljavljajo le
za tekoče programsko leto.
7. člen
(višja sila)
(1) O višji sili ali izjemnih okoliščinah v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU za ukrepe iz 1. točke
pod a) prvega odstavka 2. člena te uredbe in 3. točke prvega
odstavka 2. člena te uredbe ter za ukrep iz 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe mora upravičenec ali njegova
pooblaščena oseba Agencijo Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pisno
obvestiti na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in
predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
(2) O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščinah iz prejšnjega odstavka odloči agencija.
8. člen
(vlagatelji in upravičenci)
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev za posamezni ukrep po tej uredbi.
II. DOLOČBE GLEDE POSAMEZNIH UKREPOV
1. Tehnična pomoč čebelarjem
in organizacijam čebelarjev
a) Sofinanciranje čebelarske opreme
9. člen
(čebelarska oprema, katere nakup se sofinancira)
Čebelarska oprema, za katero je mogoče uveljavljati sofinanciranje nakupa, je:
1. čebelji panj s testnimi vložki,
2. ometalnik,
3. smukalnik cvetnega prahu,
4. sušilnik za cvetni prah,
5. točilo s pripadajočo opremo,
6. posoda za skladiščenje medu (najmanj 10 l), matičnega
mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za skladiščenje hrane,
7. cedilo in cedilna posoda,
8. črpalka za med,
9. naprava za utekočinjenje medu,
10. mešalnik in mešalna palica za kremni med,
11. refraktometer,
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12. konduktometer,
13. separator medu, voska, matičnega mlečka,
14. polnilna naprava za med,
15. stroj za etiketiranje steklene embalaže,
16. stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov,
17. krožna dozirna miza,
18. cisterna za homogenizacijo,
19. kontrolne tehtnice za embaliranje,
20. tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin,
21. sistemi za odkrivanje satov,
22. kuhalnik voščin,
23. stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga,
24. topilnik voska,
25. parni uparjalnik za voščine,
26. kalup za vlivanje satnic,
27. inkubator za shranjevanje matičnjakov,
28. testni vložek,
29. pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel,
30. hladilna komora in pripadajoča oprema,
31. elektro agregat,
32. ekološke satnice s certifikatom,
33. oprema za krmljenje čebel.
10. člen
(pogoji za sofinanciranje čebelarske opreme)
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme, če:
1. je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo
o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
2. je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih
navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem Hazard
Analysis Critical Control Point (v nadaljnjem besedilu: sistem
HACCP);
3. se je najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa
za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega veterinarskega
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je
pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI);
4. se je najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa
za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega apitehničnega
usposabljanja, ki ga je:
a) v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel na podlagi predpisa o izvajanju Programa
ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih
2014–2016,
b) v obdobju 2017–2019 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje in izobraževanje o čebelarjenju na podlagi predpisa o izvajanju Programa ukrepov na
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 ali
c) v obdobju 2020–2022 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje v čebelarstvu iz 13. člena
te uredbe;
5. je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki
ureja kmetijstvo, zakonom ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja
veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis
v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega
razpisa za dodelitev sredstev;
6. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom,
ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
7. je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in
pravilnikom, ki ureja vpis v RKG;
8. mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave
javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi
predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski
medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
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11. člen
(upravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme)
Upravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme
so stroški nakupa nove čebelarske opreme iz 9. člena te
uredbe.
12. člen
(način sofinanciranja čebelarske opreme)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2019 s sklepom predpiše najvišjo višino
priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme iz
9. člena te uredbe.
(2) Stroški nakupa čebelarske opreme iz 9. člena te
uredbe, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati
najmanj 40 % vrednosti iz osmega in devetega odstavka tega
člena.
(3) Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do
60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme
brez vštetega davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada
v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki
znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov,
ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena,
pri čebelarjih, ki:
1. so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let,
2. imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali
3. imajo izobrazbo, ki ustreza:
– najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih
biologija, kmetijstvo-zootehnika, kmetijstvo-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja
čebelarstva ali
– če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne
poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit
čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.
(5) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki
znaša do 80 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov,
ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena,
pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja
čebelarstva pred objavo javnega razpisa.
(6) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki
znaša do 100 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov,
ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena,
pri čebelarjih, ki:
– imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke
čebelje pridelke, ali
– so invalidi l. ali ll. kategorije, kot ju določa predpis, ki
ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z
odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja
invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Republike Slovenije.
(7) Vlagatelj je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen
največ dvakrat v programskem obdobju 2020–2022.
(8) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske
opreme v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega
DDV pri vlagatelju, ki čebelari:
– z od 1 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.000 eurov;
– z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.000 eurov;
– z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 4.000 eurov;
– s od 101 do 249 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami, znaša 8.000 eurov.
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(9) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske
opreme v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega
DDV pri vlagatelju iz četrtega, petega in šestega odstavka tega
člena, ki čebelari:
– z od 1 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.500 eurov;
– z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 3.000 eurov;
– z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
– s od 101 do 249 čebeljimi družinami, znaša 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami, znaša 12.000 eurov.
(10) Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri
posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022
ne sme preseči najvišje vrednosti iz osmega in devetega odstavka tega člena.
(11) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske
opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v
letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.
b) Usposabljanje v čebelarstvu
13. člen
(program usposabljanja v čebelarstvu)
(1) Program usposabljanja v čebelarstvu (v nadaljnjem
besedilu: program usposabljanja) sprejme minister, pristojen
za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), in se objavi na
osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program usposabljanja določa zlasti:
1. cilje ukrepa usposabljanje v čebelarstvu;
2. način in dinamiko izvedbe usposabljanj;
3. trajanje posamezne vrste usposabljanja;
4. število usposabljanj in območja, na katerih se izvedejo;
5. vsebino usposabljanj;
6. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanj;
7. način izvajanja nadzora nad organizacijo in izvedbo
usposabljanj ter
8. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo
po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedenih usposabljanjih v čebelarstvu, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
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(4) Pomoč pri zdravljenju čebel se čebelarjem zagotavlja
brezplačno.
3. Racionalizacija sezonske selitve panjev
16. člen
(pogoji za sofinanciranje nakupa sredstev
za prevoz čebel na pašo)
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev
za prevoz čebel na pašo, če:
1. je opravil nakup sredstev za prevoz čebel na pašo,
pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni
račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se
vlagatelju ne vračajo;
2. je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih
navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP;
3. se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel najmanj štiri
leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je
pripravil in izvedel NVI;
4. mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave
javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi
predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski
medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede
nepravilne uporabe zdravil;
5. se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev
sredstev, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba
v čebelarstvu;
6. je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki
ureja kmetijstvo, zakonom ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja
veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis
v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega
razpisa za dodelitev sredstev;
7. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom,
ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
8. ima urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.

14. člen

17. člen

(udeležba na usposabljanjih v čebelarstvu)

(upravičeni stroški)

Usposabljanja v čebelarstvu so na voljo splošni in strokovni javnosti brezplačno.

Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa sredstev za
prevoz čebel na pašo so stroški nakupa novih sredstev za
prevoz čebel na pašo.

2. Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze
15. člen
(program zatiranja škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze)
(1) Program zatiranja škodljivcev in bolezni čebel, zlasti
varoze (v nadaljnjem besedilu: program varoze), sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program varoze mora določati zlasti:
1. cilje ukrepa zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti
varoze;
2. način in dinamiko zatiranje škodljivcev in bolezni čebel,
zlasti varoze;
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ukrepa zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
4. vsebino, ki jo mora ponudnik zagotavljati pri izvajanju
ukrepa zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
5. vsebino evidence o izvedenem ukrepu zatiranja škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
6. vsebino poročila izvedbe ukrepa zatiranje škodljivcev
in bolezni čebel, zlasti varoze in
7. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo
po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi prenosa
znanja čebelarjem s področja zatiranja varoze ter izvedbi raziskave vpliva izvajanja apitehničnih ukrepov na učinkovitost
zdravljenja. Poročilo se objavi na spletni strani izvajalca.

18. člen
(način sofinanciranja sredstev za prevoz čebel na pašo)
(1) Vlada pred objavo javnega razpisa za racionalizacijo
sezonske selitve panjev v letu 2019 s sklepom predpiše najvišjo višino priznanih stroškov nakupa novih sredstev za prevoz
čebel na pašo.
(2) Stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo, ki
se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 20 %
vrednosti iz petega odstavka tega člena.
(3) Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel
na pašo znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa
sredstev za prevoz čebel na pašo brez vštetega DDV, ki ne
presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
(4) Vlagatelj je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen
največ dvakrat v programskem obdobju 2020–2022.
(5) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa
sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju
2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagateljih, ki čebelarijo:
– z od 41 do 150 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
– z več kot 150 čebeljimi družinami, znaša 15.000 eurov.
(6) Skupno sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz
čebel na pašo pri posameznem vlagatelju v programskem
obdobju 2020–2022 ne sme preseči najvišje vrednosti iz prejšnjega odstavka.
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(7) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih družin, ki je bilo
na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register
čebelnjakov.
4. Podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov
19. člen
(program podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov)
(1) Program podpore laboratorijem za analizo čebeljih
pridelkov sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem
mestu državne uprave.
(2) Program podpore laboratorijem za analizo čebeljih
pridelkov določa zlasti:
1. cilje ukrepov za podporo laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov;
2. način in dinamiko izvedbe analiz kakovosti čebeljih
pridelkov ter način vzorčenja;
3. območja, na katerih se izvedejo analize kakovosti čebeljih pridelkov, in število analiz po statističnih regijah;
4. vsebino analiz kakovosti čebeljih pridelkov;
5. vsebino evidence o opravljenih analizah;
6. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci analiz;
7. vsebino poročila o analizah kakovosti čebeljih pridelkov in
8. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo
po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedenih analizah kakovosti čebeljih pridelkov, ki se objavi na spletni strani
izvajalca.
20. člen
(rezultati analiz kakovosti čebeljih pridelkov)
(1) Izvajalec ukrepa iz prejšnjega člena pošlje ministrstvu
rezultate analize kakovosti čebeljih pridelkov, ki se uporabijo pri
pripravi analize stanja glede kakovosti in zdravstvene ustreznosti čebeljih pridelkov v Republiki Sloveniji.
(2) Izvajalec ukrepa iz prejšnjega člena pošlje rezultat
analize kakovosti čebeljih pridelkov z razlago posameznemu
čebelarju za njegov vzorec brezplačno.
5. Podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji
a) Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic
21. člen
(program spodbujanja osnovne odbire in menjave
čebeljih matic)
(1) Program spodbujanja osnovne odbire in menjave čebeljih matic (v nadaljnjem besedilu: program menjave čebeljih
matic) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem
mestu državne uprave.
(2) Program menjave čebeljih matic določa zlasti:
1. cilje ukrepa spodbujanje osnovne odbire in menjave
čebeljih matic;
2. območja, na katerih se izvaja ukrep;
3. lastnosti, ki jih morajo imeti čebelje matice za namen
menjave, in način izbire primernih čebeljih matic za menjavo;
4. število čebeljih matic za menjavo;
5. vsebino, ki jo mora ponudnik zagotoviti čebelarjem ob
menjavi čebeljih matic;
6. način izvajanja nadzora nad organizacijo in izvedbo
menjave čebeljih matic;
7. vodenje evidenc o izvedbi menjave čebeljih matic;
8. način spremljanja učinkov menjave čebeljih matic;
9. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki matic;
10. vsebino poročila o menjavi čebeljih matic in
11. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo
po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi osnovne
odbire in menjave čebeljih matic, ki se objavi na spletni strani
izvajalca.
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22. člen
(spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic)
V okviru tega ukrepa čebelar prejme brezplačno čebeljo
matico, če:
– imajo njegove čebelje matice potomstvo, ki ne izkazuje
morfoloških lastnosti, določenih v rejskem programu za kranjsko čebelo;
– je najpozneje dan pred menjavo čebeljih matic vpisan v
Register čebelnjakov in
– ima urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo, ter pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.
b) Subvencioniranje vzreje čebeljih matic
23. člen
(vzreja čebeljih matic, ki se subvencionira)
(1) V okviru ukrepa subvencioniranje vzreje čebeljih matic
se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
(2) Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu
gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic, ki vzrejo gospodarskih oziroma rodovniških čebeljih
matic povečata vsaj za 0,1 % glede na vpisane čebelje matice
v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
24. člen
(način subvencioniranja vzreje čebeljih matic)
(1) Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji dodelijo sredstva v
višini 1.500 eurov letno.
(2) Sredstva za povečanje vzreje iz drugega odstavka
prejšnjega člena se v skladu z merili za ocenjevanje vlog
razdelijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo
kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih
matic. Višina sofinanciranja se določi glede na število točk in
število čebeljih matic, pri čemer se ena rodovniška matica šteje
kakor pet gospodarskih matic.
(3) Merila za ocenjevanje vlog iz prejšnjega odstavka tega
člena glede na odstotek povečanja vzreje kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v obdobju
vzreje čebeljih matic so:
– 10 točk – od 0,1-odstotno do vključno 1-odstotno povečanje vzreje čebeljih matic;
– 25 točk – od 1-odstotno do vključno 3-odstotno povečanje vzreje čebeljih matic;
– 50 točk – nad 3-odstotno povečanje vzreje čebeljih
matic.
25. člen
(pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic)
Pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic so:
1. vzrejevalec čebeljih matic je vpisan v Register čebelnjakov;
2. vzrejevalec čebeljih matic ima urejen vpis v RKG v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja
vpis v RKG;
3. vzrejevalcu sta izdana odločba ministrstva o odobritvi
vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za posamezno
vzrejno sezono, za katero vlaga vlogo;
4. vzrejevalec ima čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške
standarde za plemensko kranjsko čebelo;
5. vzrejevalec poroča o številu čebeljih družin v skladu s
pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
6. vzrejevalcu v programskem obdobju 2020–2022 do
objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na
podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR
glede nepravilne uporabe zdravil in
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7. vzrejevalec izvaja direktni test v selekcijskem čebelnjaku v posameznem letu, kar z izdajo potrdila potrdi druga
priznana rejska organizacija.
c) Spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in vzreje
trotov ter proučitev možnosti ohranjanja matic čez zimo
26. člen
(program spremljanja kakovosti matic kranjske čebele
in vzreje trotov ter proučitev možnosti ohranjanja
matic čez zimo)
(1) Program spremljanja kakovosti matic kranjske čebele
in vzreje trotov ter proučitev možnosti ohranjanja matic čez
zimo (v nadaljnjem besedilu: program spremljanja kakovosti
matic) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem
mestu državne uprave.
(2) Program spremljanja kakovosti matic določa zlasti:
1. cilje ukrepa spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter proučitev možnosti ohranjanja matic
čez zimo;
2. način in dinamiko spremljanja kakovosti matic kranjske
čebele;
3. območja, na katerih se izvede spremljanje kakovosti
matic kranjske čebele, in način vzorčenja;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o spremljanju kakovosti matic kranjske
čebele in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo
po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o raziskavi spremljanja kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter
proučitve možnosti ohranjanja matic čez zimo, ki se objavi na
spletni strani izvajalca.
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2. območja, na katerih se izvede analiza vpliva ruralnega
in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih
družin;
3. vsebino analize vpliva ruralnega in urbanega okolja ter
prehranskih virov na razvoj čebeljih družin;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o rezultatih analize in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo
po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o raziskavi vpliva
ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj
čebeljih družin, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
c) Optimizacija tehnologije pridelave strupa
29. člen
(program optimizacije tehnologije pridelave strupa)
(1) Program optimizacije tehnologije pridelave strupa (v
nadaljnjem besedilu: program pridelave strupa) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program pridelave strupa določa zlasti:
1. cilje ukrepa optimizacija tehnologije pridelave strupa;
2. območja, na katerih se izvede raziskava;
3. vsebino raziskave optimizacije tehnologije pridelave
strupa;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o ugotovitvah optimizacije tehnologije
pridelave strupa in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo
po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o raziskavi optimizacije tehnologije pridelave strupa, ki se objavi na spletni strani
izvajalca.

6. Sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje
programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva
in čebeljih pridelkov

III. PODROBNEJŠI POSTOPEK PRIDOBITVE SREDSTEV
SOFINANCIRANJA IN SUBVENCIONIRANJA

a) Karakterizacija čebeljih pridelkov

30. člen

27. člen
(program karakterizacije čebeljih pridelkov)
(1) Program karakterizacije čebeljih pridelkov (v nadaljnjem besedilu: program karakterizacije) sprejme minister in se
objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program karakterizacije določa zlasti:
1. cilje ukrepa karakterizacija čebeljih pridelkov;
2. območja, na katerih se izvede raziskava, in način
vzorčenja;
3. vsebino raziskave;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o ugotovitvah karakterizacije čebeljih
pridelkov in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo
po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o raziskavi karakterizacije čebeljih pridelkov, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
b) Vpliv ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov
na razvoj čebeljih družin
28. člen
(program vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih
virov na razvoj čebeljih družin)
(1) Program vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin (v nadaljnjem besedilu:
program ruralnega in urbanega okolja) sprejme minister in se
objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program ruralnega in urbanega okolja določa zlasti:
1. cilje ukrepa vpliva ruralnega in urbanega okolja ter
prehranskih virov na razvoj čebeljih družin;

(vložitev in vrstni red obravnave vlog)
(1) Za ukrepe iz 1. točke pod a) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe in
5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe vlagatelji
pošljejo vlogo na javni razpis na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, z dokazili priporočeno na naslov agencije
ali jo vložijo v vložišču agencije.
(2) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega v javnem razpisu, do roka, določenega v zaprtem javnem
razpisu, oziroma do zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje
odprtega javnega razpisa zaradi porabe sredstev objavi ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
31. člen
(obravnava vlog)
(1) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(2) Vloge na zaprti javni razpis agencija odpira in obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi
vlog.
(3) Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem
redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec
seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
(4) Izpolnjevanje pogojev vloge na odprti javni razpis se
preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog
na javni razpis. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine
razpisanih sredstev za posamezni ukrep.
(5) Za vlogo na odprti javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri dodelitev
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sredstev do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem
strinja. Vlagatelj v petih dneh od vročitve obvestila na agencijo
pošlje izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja
in se vloga zavrne.
(6) Če je skupna višina zaprošenih sredstev na odprti
javni razpis višja od sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje, ki so bila razpisana, ter so sredstva glede na predhodne
vloge še na voljo, agencija v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več popolnih in
vsebinsko ustreznih vlog isti datum in čas oddaje vloge, izvede
žrebanje. Z žrebom se določi vrstni red dodelitve sredstev. Pri
žrebanju so lahko navzoči tudi vlagatelji, o času in kraju žrebanja pa jih agencija pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira
žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik agencije
med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na agenciji.
(7) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih
prostorih agencije. O njem se sestavi zapisnik, podpišejo ga
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki ga je vodila, in
vlagatelji, če so navzoči.
(8) Vloga na odprti javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje
pogoje iz javnega razpisa, vendar so razpoložljiva sredstva že
porabljena, se zavrne.
32. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe, agenciji,
ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom
omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije,
ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
(2) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe, dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hrani še najmanj
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(3) Upravičenec mora uporabljati opremo oziroma sredstva, ki jih je prejel v okviru ukrepa iz 9. in 16. člena te uredbe,
še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, in sicer izključno za
namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tej uredbi
dodeljena.
(4) Upravičencu za ukrepe iz 9. in 16. člena te uredbe, ki
pridobi sredstva na podlagi te uredbe, do konca programskega
obdobja 2020–2022 ne sme biti izdana pravnomočna odločba
UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi,
ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
(5) Upravičenec za ukrepe iz 9. člena te uredbe, ki pridobi
sredstva na podlagi te uredbe, mora biti vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti
v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke
čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022.
(6) Upravičenec za ukrepe iz 9. in 16. člena te uredbe, ki
pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora poročati o številu
čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register
čebelnjakov, do konca programskega obdobja 2020–2022.
33. člen
(objava podatkov)
Na spletni strani agencije se v skladu s 111. členom Uredbe 1306/2013/EU objavi seznam upravičencev do sredstev za
posamezni ukrep iz te uredbe.
IV. NADZOR IN SPREMLJANJE UKREPOV
34. člen
(nadzor in spremljanje ukrepov)
(1) Izpolnjevanje ukrepov iz te uredbe preverja agencija v skladu z Uredbo 1306/2013/EU, Izvedbeno uredbo
2015/1368/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Agencija izvaja administrativne kontrole, kontrole na
kraju samem pred izplačilom sredstev za posamezni ukrep
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in kontrole na kraju samem v obdobju trajanja obveznosti od
zadnjega izplačila sredstev.
(3) UVHVVR pošlje podatke o pravnomočnih odločbah
glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo
področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, agenciji in
izvajalcem javnih naročil, ki izvajajo ukrepe iz te uredbe.
V. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI
35. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)
(1) Zmanjšanja plačil in izključitve se izvedejo v skladu
s 54., 58. in 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 9. členom Izvedbene Uredbe 2015/1368/EU in določbami zakona, ki ureja
kmetijstvo.
(2) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe in ne hrani
dokumentacije, kot to določa drugi odstavek 32. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe in ne omogoči kontrole na kraju samem iz prejšnjega člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec
izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja
2020–2022.
(4) Upravičenec, ki pri ukrepih iz 9., in 16. člena te uredbe
predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, mora vsa izplačana sredstva vrniti v
proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevnega
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
(5) Če upravičenec pri ukrepih iz 9. in 16. člena te uredbe
ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo vpis v Register čebelnjakov, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
(6) Če je upravičencu pri ukrepih iz 9. in 16. člena te
uredbe v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna
odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s
predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski
medicini, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg
tega se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa do konca
programskega obdobja 2020–2022.
(7) Če upravičenec pri ukrepih iz 9. člena te uredbe ni
vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva, nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma
nima certifikata za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
VI. KONČNA DOLOČBA
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-35/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0099
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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Priloga 1: Obrazec »Uveljavljanje odstopa od obveznosti v primeru višje sile«

Priimek in ime/naziv:

Naslov:

Davčna številka:

EMŠO oz. MŠO:

UVELJAVLJANJE ODSTOPA OD OBVEZNOSTI V PRIMERU VIŠJE SILE
Podpisani uveljavljam primer višje sile za ukrep (ustrezno obkrožite):
‒
sofinanciranje čebelarske opreme,
‒
racionalizacija sezonske selitve panjev,
‒
subvencioniranje vzreje čebeljih matic.
1. Opis primera višje sile, ki se uveljavlja:

2. Dokazila, ki so priložena vlogi:

O VIŠJI SILI MORA UPRAVIČENEC AGENCIJO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE
TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA PISNO OBVESTITI TER JI POSLATI USTREZNE DOKAZE
V PETNAJSTIH DELOVNIH DNEH OD DNEVA, KO TO LAHKO STORI.
dan
Datum:

mesec
.

leto
.

Podpis (žig)
upravičenca:

1
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Priloga 2: Vloga na javni razpis
UKREP (ustrezno obkrožite ukrep iz Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih
2020–2022, za katerega vlagate vlogo):
‒
sofinanciranje čebelarske opreme,
‒
racionalizacija sezonske selitve panjev,
‒
subvencioniranje vzreje čebeljih matic.
KMG-MID:_______________________________________
1. Ime in priimek oziroma naziv upravičenca:
______________________________________________________________________________
2. Davčna številka:
3. Naslov oziroma sedež podjetja:
ulica/naselje:

hišna št.:

poštna številka
pošta
občina: ___________________________________________________________
4. Podatki o stikih (*lahko se odločite za enega ali več podatkov):
/
telefonska številka*
mobilni telefon*
elektronski naslov*: ___________________________________________________________

dan
Datum:

mesec
/

leto
/

Podpis (žig)
upravičenca:

2

Uradni list Republike Slovenije
3491.

Uredba o namenitvi dela dohodnine
za donacije

Na podlagi osmega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo,
9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF,
75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15,
63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) Vlada Republike Slovenije
izdaja

UREDBO
o namenitvi dela dohodnine za donacije
1. člen
S to uredbo se urejajo določitev in objava seznama upravičencev do donacij (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), namenitev dela dohodnine, nakazovanje donacij upravičencem
ter obveščanje javnosti.
2. člen
(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), ki vodi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) za namene objave
seznama upravičencev do donacij pošlje podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega
leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu
in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na presečni dan zajema podatkov za pošiljanje podatkov
FURS. AJPES pošlje podatke FURS v elektronski obliki najpozneje do 31. maja tekočega leta. O izmenjavi podatkov iz tega
odstavka AJPES in FURS skleneta poseben dogovor.
(2) Organi iz šestega in sedmega odstavka 142. člena
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12,
40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14,
23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem
besedilu: ZDoh-2) ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo
podatke o političnih strankah, reprezentativnih sindikatih ter
registriranih cerkvah in verskih skupnostih, ki imajo na dan
31. decembra preteklega leta pridobljen status politične stranke, reprezentativnega sindikata ali registrirane cerkve in druge
verske skupnosti, v elektronski obliki, najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
(3) AJPES pošlje FURS, organi iz prejšnjega odstavka
pa ministrstvu, pristojnemu za finance, naslednje podatke o
upravičencih:
– davčno številko, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, razpolaga z njo, oziroma drugo identifikacijsko številko,
s katero razpolaga organ,
– ime oziroma naziv,
– naslov sedeža oziroma poslovni naslov,
– pristojno ministrstvo,
– področje delovanja,
– datum vpisa v evidenco nevladnih organizacij v javnem
interesu,
– datum podelitve statusa na posameznem področju.
(4) Vlada v skladu z osmim odstavkom 142. člena ZDoh-2
določi upravičence iz tretjega odstavka 142. člena ZDoh-2 ter
določi in objavi seznam upravičencev iz četrtega odstavka
142. člena ZDoh-2 v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 31. julija leta, za katero se odmerja dohodnina.
(5) FURS na podlagi določitve upravičencev do donacij
na svojih spletnih straneh objavi seznam vseh upravičencev
do donacij najpozneje v sedmih dneh po objavi določitve
seznama iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(6) Kadar upravičenec ali ministrstvo, pristojno za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, ugotovi, da upravičenca, kljub izpolnjevanju pogojev iz 142. člena
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ZDoh-2, ni na seznamu iz prejšnjega odstavka, je pa vpisan v
evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, to sporoči
FURS. Ta na podlagi vpogleda v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ustrezno dopolni seznam iz prejšnjega
odstavka.
3. člen
(1) Davčni zavezanec, ki je rezident Republike Slovenije v
skladu z zakonom, ki ureja dohodnino (v nadaljnjem besedilu:
davčni zavezanec), lahko do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo
v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več upravičencem s
seznama iz prejšnjega člena.
(2) Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu
nameni 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka, 0,4 odstotka
ali 0,5 odstotka dohodnine.
(3) Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev
kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.
durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri FURS. Podatki o namenitvi dohodnine iz tega člena se štejejo za davčno tajnost in se
smejo razkriti tretjim osebam samo na podlagi pisnega soglasja
davčnega zavezanca, ki je namenil del dohodnine za donacije.
(4) Iz zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:
– ime, naslov in davčna številka davčnega zavezanca,
– ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca, ki se mu namenja del dohodnine, ter del dohodnine, ki
se mu namenja, skladno z drugim odstavkom tega člena.
(5) Zahteva iz tretjega odstavka tega člena je veljavna le
v delu, ki se nanaša na namenitev dela dohodnine upravičencem, ki so v času vložitve zahteve na zadnjem objavljenem
seznamu upravičencev. Zahteva velja do trenutka, ko FURS
prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Če subjekta, ki je bil
na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za
katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se
nanaša na namenitev temu subjektu, neveljavna.
4. člen
(1) FURS upravičencem do 20. januarja in do 20. septembra nakaže donacije na podlagi vseh odločb o odmeri
dohodnine, s katerimi je bilo prvič odločeno o davčni obveznosti iz naslova dohodnine, ki so postale dokončne do konca
meseca pred mesecem, v katerem se izteče rok za nakazilo.
Pri tem FURS upošteva veljavne zahteve iz prejšnjega člena,
s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se
odmerja dohodnina.
(2) FURS nakaže donacijo posameznemu upravičencu,
če je znesek njemu namenjene donacije, ugotovljen v skladu s
prejšnjim odstavkom, višji kot en euro. Donacija se nakaže na
transakcijski račun upravičenca, ki ga mora imeti upravičenec
odprtega pri ponudniku plačilnih storitev.
(3) Če se pri nakazilu donacije ugotovi, da upravičenec ne
obstaja, namenjena dohodnina pripade proračunu Republike
Slovenije.
5. člen
FURS v letnem poročilu iz drugega odstavka 5. člena
Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) objavi tudi
podatke o nakazanih donacijah v preteklem letu.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
6. člen
Zahteve davčnih zavezancev za namenitev dela dohodnine za donacije, dane v skladu s 3. členom Uredbe o namenitvi
dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07,
37/10 in 10/19), se štejejo za zahteve davčnih zavezancev za
namenitev dela dohodnine za donacije v skladu s 3. členom
te uredbe.
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7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07,
36/07, 37/10 in 10/19).

UREDBO
o metodologiji za določitev razvitosti občin

8. člen
(1) Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020, uporablja pa
se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020.
(2) Do začetka uporabe te uredbe se uporablja Uredba o
namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07,
36/07, 37/10 in 10/19).

(vsebina)

Št. 00712-29/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-1611-0113
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

3492.

1. člen
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti
občin na podlagi:
– kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število
delovno aktivnega prebivalstva občine,
– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja
prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
– kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z
dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah),
opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in
objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura
2000 v občini in poseljenost občine.

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti
občin

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) Vlada Republike
Slovenije izdaja
Kazalnik
1. Kazalniki razvitosti občine:
bruto dodana vrednost gospodarskih družb
na zaposlenega
osnova za dohodnino na prebivalca občine
število delovnih mest na število delovno
aktivnega prebivalstva občine
2. Kazalniki ogroženosti občine:
indeks staranja prebivalstva občine
stopnja registrirane brezposelnosti na območju
občine
stopnja delovne aktivnosti na območju občine
3. Kazalniki razvojnih možnosti občine:
oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih
komunalnih služb (stopnja priključenosti
na javno kanalizacijsko omrežje
po aglomeracijah)
opremljenost s kulturno infrastrukturo
(kulturni spomeniki in objekti javne kulturne
infrastrukture)
delež območij Natura 2000 v občini
poseljenost občine

2. člen
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva
pri izračunu kazalnikov)
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo
naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:

Organ, pristojen za pripravo podatkov

Obdobje, ki se upošteva pri izračunu
kazalnika

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Finančna uprava Republike Slovenije
in Statistični urad Republike Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije

2015, 2016, 2017 in 2018

Statistični urad Republike Slovenije
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Statistični urad Republike Slovenije

2016, 2017, 2018 in 2019
2015, 2016, 2017 in 2018

Ministrstvo za okolje in prostor

2017 in 2018

Ministrstvo za kulturo

stanje 8. 10. 2019 (kulturni spomeniki)
stanje 8. 10. 2019 (javna kulturna
infrastruktura)

2014, 2015, 2016 in 2017
2015, 2016, 2017 in 2018

2015, 2016, 2017 in 2018

Statistični urad Republike Slovenije
2019
Agencija Republike Slovenije za okolje 2019
Statistični urad Republike Slovenije
2016, 2017, 2018 in 2019
in Geodetska uprava Republike Slovenije

(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov
javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in
površino občine.
3. člen
(standardizacija kazalnikov)
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo
pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer
na naslednji način:

Uradni list Republike Slovenije
standardizirana
vrednost kazalnika
za občino
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(dejanska vrednost kazalnika za občino – minimalna vrednost kazalnika)
(maksimalna vrednost kazalnika – minimalna vrednost kazalnika)

(2) Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti v občini, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost
občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da
se ta vrednost odšteje od vrednosti 1.
4. člen
(izračun koeficienta razvitosti občine)
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo
aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov
v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih
vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne
razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji
način:
koeficient
razvitosti občine

=

vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini/število kazalnikov
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi/število kazalnikov

(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na
dve decimalni mesti.
KONČNE DOLOČBE
5. člen
(obdobje, za katero se določi razvitost občine)
Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti
občin za leti 2020 in 2021.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS,
št. 76/17).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 00712-28/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-1611-0121
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

3493.

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
ki se izvajajo z javnimi razpisi

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem
ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov
iz Operativnega programa za izvajanje
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
ki se izvajajo z javnimi razpisi
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi
razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18 in 80/18) se v 1. členu
prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z
javnimi razpisi, iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2020, odobrenega z Izvedbenim sklepom
Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo
iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji,
št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič spremenjenega z
Izvedbenim sklepom Komisije, št. C(2019) 6333 z dne 27. avgusta 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 5168
o odobritvi operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR
2014–2020). OP ESPR 2014–2020 je dostopen na spletni
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani ribiškega sklada
(http://www.ribiski-sklad.si/).«.
V drugem odstavku se 1. in 2. točka spremenita tako, da
se glasita:
»1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe
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Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za
pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES)
št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002
in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L
št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu
morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb
Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU)
št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472
in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES)
št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES)
št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU);«.
4. in 5. točka se spremenita tako, da se glasita:
»4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne
3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 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 ter o
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne
13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi
in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb
o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III
(UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 480/2014/EU);
5. 	 Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu
za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1022 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpostavitvi
večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže
v zahodnem Sredozemskem morju, in spremembi Uredbe
(EU) št. 508/2014 (UL L št. 172 z dne 26. 6. 2019, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/288 z dne
17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov
za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1),
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog
za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
(UL L št. 312 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2015/EU);«.
2. člen
V 107. členu se v prvem odstavku besedilo »izdaje odločbe o odobritvi sredstev« nadomesti z besedama »vložitve
vloge«.
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3. člen
V 108. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako,
da se glasi:
»5. vlagatelj ima lahko do 50 eurov neporavnanih zapadlih
finančnih obveznosti do države;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. vlogi priloženi računi in predračuni se morajo glasiti na
vlagatelja. Dokazila in upravni akti, ki so neposredno povezani
z operacijo, se morajo glasiti na vlagatelja, razen v primerih, ko
to ni izvedljivo. Vlagatelj v teh primerih predloži druga ustrezna
dokazila in upravne akte;«.
V 12. točki se besedilo »izdajo odločbe o odobritvi sredstev« nadomesti z besedama »vložitvijo vloge«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-33/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0100
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

3494.

Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja

Na podlagi tretjega 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, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in
84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
1. člen
V Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) se v 31. členu v četrtem
odstavku letnica »2019« nadomesti z letnico »2021«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-42/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2550-0083
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
3495.

Št.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o cestninskih cestah in cestnini

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena, prvega odstavka
4. člena, osmega odstavka 6. člena, 10. člena, drugega odstavka
12. člena, drugega odstavka 23. člena, prvega, drugega, četrtega in sedmega odstavka 37. člena, prvega odstavka 39. člena
in četrtega odstavka 42. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list
RS, št. 24/15 in 41/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o cestninskih cestah in cestnini
1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS,
št. 77/16, 63/17, 14/18 in 74/18) se v 3. členu v prvem odstavku
besedilo »Cestninske ceste« nadomesti z besedilom »Obvezne
in izbirne cestninske ceste«.
2. člen
V Prilogi se naslov nad preglednico spremeni tako, da se
glasi: »1. Obvezne cestninske ceste in njihovi odseki ter prevozne razdalje«, v preglednici pa se črtajo odseki cestninskih
cest pod H2.
Za preglednico, ki postane prva preglednica, se dodata
nov naslov in nova druga preglednica, ki se glasita:
»2. Izbirne cestninske ceste in njihovi odseki ter prevozne
razdalje
CESTNINSKA ODSEK CESTE
CESTA
R2-430
PESNICA–MARIBOR
CENTER
R2-430
MARIBOR
(CENTER–POBREŽJE)
R2-430
MARIBOR
(POBREŽJE–TEZNO)

PREVOZNA
RAZDALJA V KM
4,516
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17 in
63/17) se v 4. členu pri številki ceste H2 črta celotna vrstica, pri
skupni dolžini HC pa se številka »76,150« nadomesti s številko
»68,930«.
2. člen
V 8. členu se pri številki ceste 430 v stolpcu »začetek na«
besedilo »G-1« nadomesti z besedilom »R2-437«, v stolpcu
»potek ceste« se besedilo »Maribor (Ptujska)–Slivnica–Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice–Celje« nadomesti z besedilom
»Pesnica–Maribor (Tezno)–Maribor (Tržaška cesta)–Slovenska
Bistrica–Slovenske Konjice–Celje«, v stolpcu »konec na« se
besedilo »G2-107« nadomesti z besedilom »G1-5«, v stolpcu »dolžina (km)« se številka »59,190« nadomesti s številko
»67,982«, pri skupni dolžini R2 pa se številka »1380,945«
nadomesti s številko »1389,737«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
Št. 00710-33/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2430-0056

1,534
1,150

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(uskladitev)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. najpozneje
v treh mesecih od uveljavitve te uredbe uskladi cenik cestnin
za cestninske ceste, ki jih upravlja, s to uredbo.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 00710-34/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2430-0058
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

3496.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o kategorizaciji državnih cest

Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in
10/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

3497.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o formalnostih poročanja v pomorskem
prometu

Na podlagi prvega odstavka 65. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo,
41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o formalnostih poročanja v pomorskem prometu
1. člen
V Uredbi o formalnostih poročanja v pomorskem prometu (Uradni list RS, št. 69/12) se v 1. členu za zaklepajem
dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo EU
2017/2109 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb,
ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav
članic Skupnosti ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki
priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih (UL
L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 52), (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2010/65/EU)«.
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2. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vnašanje podatkov in razpolaganje z njimi se ne nanaša na podatke, prejete v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o
carinskem zakoniku Unije (prenovitev) (UL L št. 269 z dne
10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU)
2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila
2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg
tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem
zakoniku Unije (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 54), Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami
carinskega zakonika Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015,
str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2019/1143 z dne 14. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede prijave nekaterih pošiljk
majhne vrednosti (UL L št. 181 z dne 5. 7. 2019, str. 2) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/651 z dne 5. aprila 2016
o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o
podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega
zakonika Unije (UL L št. 111 z dne 27. 4. 2016, str. 1) ter Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra
2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb
Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o
carinskem zakoniku Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015,
str. 558), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2018/604 z dne 18. aprila 2018 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) 2015/2447 v zvezi s postopkovnimi pravili za lažjo
določitev preferencialnega porekla blaga v Uniji in o razveljavitvi uredb (EGS) št. 3510/80 in (ES) št. 209/2005 (UL L št. 101,
20. 4. 2018, str. 22).«.
3. člen
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga
sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-35/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2018-2430-0091
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga
»SEZNAM FORMALNOSTI POROČANJA
A.

Formalnosti poročanja, ki izhajajo iz pravnih aktov Evropske unije

1. Sporočanje za ladje, ki vplujejo ali izplujejo iz pristanišč držav članic
4. člen Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema
spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L št. 208 z dne 5. 8. 2002, str. 10), zadnjič spremenjene z
Direktivo Komisije 2014/100/EU z dne z dne 28. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2002/59/ES
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L
št. 308 z dne 29. 10. 2014, str. 82).
2. Mejna kontrola oseb
8. člen Uredbe 2016/399/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (UL L št. 77 z dne 23. 3. 2016, str. 1).
3. Obveščanje o nevarnem blagu ali blagu, ki onesnažuje okolje, ki se prevaža na ladji
13. člen Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema
spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L št. 208 z dne 5. 8. 2002, str. 10), zadnjič spremenjene z
Direktivo Komisije 2014/100/EU z dne 28. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2002/59/ES Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L št. 308 z dne
29. 10. 2014, str. 82).
4. Obveščanje o odpadkih in ostankih tovora
6. člen Direktive 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških
zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št. 332 z dne 28. 12. 2000, str. 81).
5. Sporočanje podatkov o zaščiti
6. člen Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju
zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L št. 129 z dne 29. 4. 2004, str. 6). Do sprejetja usklajenega obrazca
na mednarodni ravni se za posredovanje podatkov iz 6. člena Uredbe (ES) št. 725/2004 uporablja obrazec iz
Dodatka k Prilogi Direktive 2010/65/EU. Obrazec se lahko posreduje v elektronski obliki.
6. Podatki o osebah na ladji
Drugi odstavek 4. člena in drugi odstavek 5. člena Direktive Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o
registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih (UL
L št. 188 z dne 2. 7. 1998, str. 35), zadnjič spremenjene z Direktivo 2017/2109/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s
potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU
Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic
in/ali izplujejo iz njih (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 52).
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obrazci FAL in formalnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pravnih instrumentov
Obrazec FAL 1: splošna izjava
Obrazec FAL 2: izjava o tovoru
Obrazec FAL 3: izjava o ladijskih zalogah
Obrazec FAL 4: izjava o osebnih predmetih članov posadke
Obrazec FAL 5: seznam članov posadke
Obrazec FAL 6: seznam potnikov
Obrazec FAL 7: nevarno blago
Pomorska zdravstvena izjava«.
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Uradni list Republike Slovenije
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU,
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in
84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo
plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09,
23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13,
51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17,
68/17, 6/19, 51/19 in 59/19) se v 3. členu v drugem odstavku
v preglednici za vrstico s šifro C083 doda nova vrstica, ki se
glasi:

»

C084

»

12 % od
osnovne
plače

1

1

1

«.

prevoz na delo –
mesečna vozovnica
nad višino, določeno
z uredbo

povračilo
stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

1
«.

prevoz na delo –
dnevna vozovnica
nad višino, določeno
z uredbo

povračilo
stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

1
«.

Za vrstico s šifro J056 se doda nova vrstica, ki se glasi:

J057

»

0,12

Za vrstico s šifro I050 se doda nova vrstica, ki se glasi:

I051

»

dodatki

Za vrstico s šifro I030 se doda nova vrstica, ki se glasi:

I031

»

dodatek na zaupanje
poslanca

16. člen Zakona o Državnem
zboru;
velja za javne uslužbence, zaposlene v poslanskih skupinah
vezano na zaupanje poslancev

odpravnina – 19. člen, drugi dohodZakon o Državnem
ki iz delovne- /
zboru
ga razmerja

19. člen Zakona o Državnem
zboru, velja za javne uslužbence v službi poslanskih skupin

v znesku

X

1

1
«.

Vrstica s šifro G084 se spremeni tako, da se glasi:

G084

razlika v plači invalidu

nadomestilo v
breme deloda- /
jalca

kolektivne pogodbe

razlika zaradi zmanjšanja
plače invalidu, ki je po
ZPIZ-2 razporejen na
drugo delovno mesto,
v znesku

X

1

1

«.
2. člen
V 5. členu se za vrstico s šifro I021 dodata novi vrstici,
ki se glasita:
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»
I031
I051

»

prevoz na delo – mesečna vozovnica nad višino,
določeno z uredbo
prevoz na delo – dnevna
vozovnica nad višino,
določeno z uredbo

15,50

6,36

0,14

0,10

8,85

6,56

0,0611

0,10

0,53

S

S1

15,50

6,36

0,14

0,10

8,85

6,56

0,0611

0,10

0,53

S

S1
«.

Za vrstico s šifro J052 se doda nova vrstica, ki se glasi:

J057

odpravnina –
19. člen,
Zakon o Državnem
zboru

15,50

6,36

0,14

3. člen
V 6. členu se v četrtem odstavku v prvem stavku navedba
»(C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052) in C150)« nadomesti z novo navedbo »(C010, C020, C040, (C050 ali C051
ali C052), C084 in C150)«.
4. člen
V 19.a členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za mesec izračuna plače, za katerega velja, da je
osnovna plača javnega uslužbenca nižja od zneska minimalne
plače, se za izračun nadomestila plače (Z120/Z124) upošteva
znesek minimalne plače, dodatkov in delovne uspešnosti.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 00714-32/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-3130-0044
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

3499.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17
in 84/18), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš),
96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS,
št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12
– ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13
– ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09,

0,10

8,85

6,56

0,0611

0,10

0,53

S

S1
«.

51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15,
57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17,
54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19 in 59/19) se v
6. členu v prvem odstavku pred piko doda besedilo: »ter dela
plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega
dela v času priprav in izvedbe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021«.
2. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela v času priprav in izvedbe predsedovanja
Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021)
(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za
delo v tujini za delovno uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela za opravljeno delo v posameznem mesecu,
če je povečani obseg dela opravil v okviru sodelovanja
pri izvajanju posebnega vladnega projekta »Predsedovanje
Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021«, ki ga je
določila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 540012/2018/8 z dne 22. 11. 2018 in za katerega so zagotovljena
dodatna sredstva.
(2) Javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka se izplača del plače za delo v tujini za delovno uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela v posameznem mesecu pod pogoji
in v višini, ki jih zakon, ki ureja sistem plač, in uredba, ki ureja
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za
javne uslužbence, določata za izplačilo delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela za sodelovanje pri izvajanju
posebnih projektov.
(3) Osnova za obračun delovne uspešnosti iz prejšnjega
odstavka je osnovna plača javnega uslužbenca za delo v
Sloveniji.
(4) Javnemu uslužbencu, ki prejme del plače za delovno
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, se za iste naloge ne sme dodeliti dodatek iz 11. člena te uredbe.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 00714-31/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-3130-0046
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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Uradni list Republike Slovenije
Odlok o določitvi otroškega igrišča v vrtcu
Zarja – Enota Živ žav in otroškega igrišča
v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini
Celje za degradirano okolje in o programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh
območjih

Na podlagi prvega odstavka 24. 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o določitvi otroškega igrišča v vrtcu
Zarja – Enota Živ žav in otroškega igrišča v vrtcu
Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje
za degradirano okolje in o programu ukrepov
za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih
1. člen
(vsebina)
(1) S tem odlokom se v skladu s predpisom, ki ureja
razvrstitev nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v
prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z
nevarnimi snovmi, določi, da sta otroški igrišči v vrtcu Zarja –
Enota Živ žav in v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini
Celje degradirano okolje.
(2) Območje otroških igrišč v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in
v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje, ki je določeno kot degradirano okolje, obsega zemljišča ali dele zemljišč:
– parc. št. 2466/1, 2466/2, 2556/2, 2556/4, vse k. o. Celje,
na območju vrtca Zarja – enota Mehurček ter
– parc. št. 1103, 1104, 1105, 1107/3, 1108/1, 1108/2, 1109,
1110, 1111/1, 1111/2, 1112, 1113/2, 1122/1, 1123/3, vse k. o. Sp.
Hudinja, na območju vrtca Zarja – Enota Živ žav.
2. člen
(program ukrepov)
S tem odlokom se sprejme Program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na otroškem igrišču v vrtcu Zarja – Enota
Živ žav in otroškem igrišču v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v
Mestni občini Celje, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2550-0087
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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PRILOGA: Program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na otroškem igrišču v vrtcu
Zarja – Enota Živ žav in otroškem igrišču v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje
1.

CILJI:

–

–
–

znižati vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih območjih otroških
igrišč vrtcev Zarja – Enota Živ žav in Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje pod
mejne vrednosti, določene s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske
vrednostnih nevarnih snovi v tleh;
zmanjšati izpostavljenost otrok toksičnim kovinam v vrtcu;
preprečiti oziroma omejiti odlaganje in širjenje toksičnih kovin v okolje.

2.

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI TAL

2.1

ZAMENJAVA ONESNAŽENE ZEMLJINE:

Na igriščih vrtcev se izvede zamenjava onesnažene zemljine. Uporabiti je treba neonesnaženo
zemljino. Prednost imajo naravne zemljine, pri čemer se uporabi tudi primerno pripravljena
umetna zemljina, ki mora biti pripravljena le iz naravnih tal (zemeljski izkop). Pred nanosom
nove zemljine je treba na odkopano površino dodati plast gramoza, ki služi kot tamponski sloj in
prepreči prehajanje (morebitnih) onesnaževal iz spodnjih plasti navzgor.
2.2.

UREDITEV NOVIH ZELENIH POVRŠIN – REKULTIVACIJA OTROŠKEGA IGRIŠČA:

Treba je preprečiti širjenje prahu. Suha, nepokrita zemlja je vir prahu. Na območjih, kjer se
otroci kot najranljivejša skupina igrajo, je treba preprečiti širjenje prahu in območja zatraviti ter
pokriti z različnimi naravnimi ali umetnimi materiali (lubje, pesek, tartan). Ročno je treba urediti
zelenice in položiti travni tepih. Trava mora biti primerna za sušna okolja.
2.3

VARNOSTNI UKREPI PRI IZVAJANJU ODKOPA:



preprečiti se mora prašenje ob izkopu in prevozu zemljine in zagotoviti varnost
delavcev;
pri izkopu zemljine se ravna v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje in
zmanjševanje emisije delcev z gradbišč;
odkop zemljine poteka pri optimalni vlažnosti tal, to je med 80 % in 90 % poljske
kapacitete v celotni globini izkopa;
tla se najmanj 24 ur pred izkopom zalijejo z ustrezno količino vode, da se doseže
optimalna vlažnost tal, predvsem če izkop poteka po daljšem suhem obdobju;
priporoča se, da namakanje poteka počasi in daljši čas;
delavci morajo biti obveščeni o vsebnosti nevarnih snovi v tleh, opremljeni z delovno
zaščitno obleko, ki jo po koncu del pustijo na delovišču;
pri prevozu mora biti zemljina pokrita;
z vodenjem evidence o količini odpeljane zemljine v skladu s predpisom, ki ureja
odpadke, se zagotovi sledljivost pri premeščanju zemljine;
na utrjenih površinah, kjer se nabira prah, je treba le-tega od tam na primeren način
odstraniti tako, da se prepreči njegovo vračanje v prostor.










3.

MONITORING TAL:

Po izvedbi ukrepov se na območju, ki je določeno kot degradirano okolje, izvede monitoring tal
v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring tal, s čimer se zagotovi pravilna izvedba sanacije na
območju, ki je določeno kot degradirano okolje.
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PREGLED UKREPOV IN NALOG TER ROK ZA IZVEDBO UKREPOV
Ukrep
Izvajanje
Naloga države
Naloga občine

2.1
Zamenjava
onesnažene
zemljine

Ministrstvo za
okolje in prostor
z izbiro izvajalca
na javnem
razpisu.

– priprava projektov
– izvedba nadzora
– izvedba postopkov
javnega naročanja
– zagotovitev sredstev
za izvedbo nalog

2.2
Ureditev novih
zelenih površin

Ministrstvo za
okolje in prostor
z izbiro izvajalca
na javnem
razpisu.

– priprava projektov
– izvedba nadzora
– izvedba postopkov
javnega naročanja
– zagotovitev sredstev
za izvedbo nalog

2.3
Varnostni ukrepi
pri izvajanju
odkopa

Ministrstvo za
okolje in prostor
z izbiro izvajalca
na javnem
razpisu.

– priprava projektov
– izvedba nadzora
– izvedba postopkov
javnega naročanja
– zagotovitev sredstev
za izvedbo nalog

– sodelovanje
pri pripravi
projektov
– pregled
dokumentacije
za javno
naročilo
–zagotovitev
dostopa do
območja
sanacije
– sodelovanje
pri pripravi
projektov
– pregled
dokumentacije
za javno
naročilo
– zagotovitev
dostopa do
območja
sanacije
– sodelovanje
pri pripravi
projektov
– pregled
dokumentacije
za javno
naročilo
– zagotovitev
dostopa do
območja
sanacije

Rok
za
izvedbo
ukrepa
do konca
leta 2021

do konca
leta 2021

do konca
leta 2021

Uradni list Republike Slovenije
3501.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka
o preoblikovanju Vodnogospodarskega
inštituta, družbe za gospodarjenje
z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut
za vode Republike Slovenije«

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 159. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A,
41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah in dopolnitvi Odloka
o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta,
družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o.,
v javni zavod »Inštitut za vode
Republike Slovenije«
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta,
družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije« (Uradni list RS, št. 26/03,
6/12, 103/15 in 27/17) se v 4. členu peti odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»Sedež javnega zavoda je: Ljubljana, Einspielerjeva
ulica 6.«.

Št.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Svet inštituta v 60 dneh od uveljavitve tega odloka uskladi
statut s spremenjenimi določbami odloka.
5. člen
Direktor v 90 dneh od uveljavitve tega odloka zahteva vpis
sprememb v sodni in poslovni register v skladu s spremenjenim
petim odstavkom 4. člena odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2550-0091
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

3502.

Sklep o določitvi višine stroška dnevne
materialne oskrbe za prosilca za mednarodno
zaščito

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o načinih
in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno
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zaščito (Uradni list RS, št. 27/17) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi višine stroška dnevne materialne
oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
I
Višina stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za
mednarodno zaščito znaša 20,49 eura.
II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 46/16).
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-5/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-1542-0001
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

2. člen
V 17. členu se črta osma alineja.
Dosedanja deveta alineja postane osma alineja.
3. člen
V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »ustanovitelj«
doda besedilo »na predlog ministra, pristojnega za vode«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če se na javni razpis nihče ni prijavil ali če nihče od
prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se javni razpis ponovi. Za
čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega javnega
razpisa ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar
najdlje za eno leto.«.
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MINISTRSTVA
3503.

Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju
na področju varnosti in zdravja pri delu

Na podlagi četrtega odstavka 1. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list
RS, št. 43/11) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti izdaja

PRAVILNIK
o stalnem strokovnem usposabljanju
na področju varnosti in zdravja pri delu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se ureja način, po katerem se:
– strokovnim delavcem, zaposlenim v zunanjih strokovnih
službah pravnih oseb ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki imajo dovoljenje ministra, pristojnega za delo, za
opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu in katerim delodajalci poverijo opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog
varnosti pri delu (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci)
omogoča stalno strokovno usposabljanje,
– delodajalcem, ki sami prevzamejo strokovne naloge varnosti pri delu (v nadaljnjem besedilu: delodajalci kot strokovni
delavci) omogoča prilagojeno splošno in strokovno usposabljanje.
(2) S tem pravilnikom se ureja tudi vrste programov usposabljanja, potrditev in točkovanje programov ter izdajo potrdil o
usposabljanju iz prejšnjega odstavka.
2. člen
(cilji stalnega strokovnega usposabljanja)
(1) Cilji stalnega strokovnega usposabljanja strokovnih
delavcev so nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kom-
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petentnosti za izvajanje strokovnih nalog in prenosa dobrih
praks na področju varnosti in zdravja pri delu ter izboljšanje
kakovosti storitev na področju varnosti in zdravja pri delu,
podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja strokovnih
delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo.
(2) Cilj stalnega strokovnega usposabljanja delodajalcev
kot strokovnih delavcev je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za samostojno izvajanje strokovnih nalog na področju
varnosti in zdravja pri delu.
II. PROGRAMI USPOSABLJANJA
3. člen
(programi usposabljanja strokovnih delavcev)
(1) Strokovni delavci na področju varnosti in zdravja pri
delu imajo pravico in obveznost stalnega strokovnega usposabljanja v Republiki Sloveniji ali tujini po programih usposabljanja, ki omogočajo stalni strokovni razvoj, posodabljanje znanja,
seznanjanje z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnimi
pristopi na področju varnosti in zdravja pri delu.
(2) Programi usposabljanja so sestavljeni tako, da vsebujejo eno ali več naslednjih vsebin:
– predstavitev znanj, dobrih praks, najnovejših spoznanj
ter novih in nastajajočih tveganj s področja varnosti in zdravja
pri delu,
– predstavitev razlag zakonodaje s področja varnosti in
zdravja pri delu in standardov, vendar ne starejših od 12 mesecev.
4. člen
(programski sklopi)
so:

(1) Programski sklopi stalnega strokovnega usposabljanja

– delovno okolje, sredstva za delo in druge strokovne
naloge ter naloge izvajalca medicine dela,
– promocija zdravja,
– aktualna kampanja Evropske agencije za varnost in
zdravje pri delu,
– programski sklop, ki je vsakoletno določen s strani ministrstva, pristojnega za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
ali Sveta za varnost in zdravje pri delu.
(2) Programski sklop iz četrte alineje prejšnjega odstavka
se objavi na spletnih straneh ministrstva in Inšpektorata Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(3) Posamezne teme celotnega programa morajo biti v
celoti namenjene samo strokovnim delavcem.
5. člen
(potrditev programa usposabljanja)
(1) Za potrditev programa usposabljanja iz 3. člena tega
pravilnika izvajalec programa vloži vlogo na ministrstvo.
(2) Vloga izvajalca programa vsebuje naslednje podatke:
1. natančen naziv programa usposabljanja,
2. lokacijo in čas izvedbe programa usposabljanja,
3. cilje programa usposabljanja,
4. podrobno časovnico izvedbe posameznih tem programa usposabljanja,
5. podrobne izvlečke vsebin posameznih tem (njihovo
trajanje v urah ter obliko dela),
6. navedbo vseh sodelujočih predavateljev po posameznih predavanjih, ter njihove reference,
7. število in datume predvidenih ponovitev.
(3) Izvajalec programa vlogo za potrditev programa na
ministrstvo posreduje najmanj 14 dni pred izvedbo programa.
Če izvajalec programa pošlje vlogo za potrditev programa po
tem roku, se vloga ne obravnava.
(4) Izvajalec programa ne more poslati naknadne vloge za
potrditev že izvedenega programa usposabljanja.
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(5) Izvajalec programa sme navedbo o potrditvi programa
usposabljanja in podelitvi točk iz 10. člena tega pravilnika javno
objaviti po potrditvi programa usposabljanja s strani ministrstva.
(6) Potrdilo o potrditvi programa usposabljanja mora biti
objavljeno na vidnem mestu in na voljo udeležencem usposabljanja ves čas izvajanja programa usposabljanja.
6. člen
(pravica do pridobitve točk z objavo člankov)
Strokovni delavci pridobijo pravico do točk, s katerimi
dokazujejo, da se stalno strokovno razvijajo, posodabljajo znanja ter se seznanjajo z učinkovitimi varnostnimi praksami in
uspešnimi pristopi na področju varnosti in zdravja pri delu tudi
z objavo strokovnega članka po COBISS tipologiji 1.04.
7. člen
(potrditev objavljenega članka)
(1) Za potrditev objavljenega strokovnega članka s področja varnosti in zdravja pri delu po COBISS tipologiji 1.04
strokovni delavec vloži vlogo na ministrstvo.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
– podatki o avtorju članka,
– naziv članka,
– datum in mesto objave,
– dokazilo, da je članek uvrščen v COBISS tipologijo 1.04.
(3) Vlogi se priloži izvleček vsebine članka ali celoten
članek v analogni ali digitalni obliki.
8. člen
(prilagojeno usposabljanje delodajalcev
kot strokovnih delavcev)
(1) Za potrditev programa prilagojenega usposabljanja
delodajalcev kot strokovnih delavcev izvajalec programa vloži
vlogo za koledarsko leto na ministrstvo.
(2) Vloga izvajalca programa vsebuje naslednje podatke:
1. naziv programa usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev,
2 lokacijo in čas izvedbe programa usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev,
3. podrobno časovnico izvedbe posameznih tem programa usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev,
4. podrobne izvlečke vsebin posameznih tem, (njihovo
trajanje v urah ter obliko dela),
5. navedbo vseh sodelujočih predavateljev po posameznih predavanjih, ter njihove reference,
6. število in datume predvidenih ponovitev.
(3) Izvajalec programa vlogo za potrditev programa prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev
na ministrstvo posreduje najmanj 14 dni pred izvedbo programa. Če izvajalec programa pošlje vlogo za potrditev programa
po tem roku, se vloga ne obravnava.
(4) Izvajalec programa ne more poslati naknadne vloge za
potrditev že izvedenega programa prilagojenega usposabljanja
delodajalcev kot strokovnih delavcev.
(5) Izvajalec programa navedbo o potrditvi programa prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev
javno objavi po potrditvi programa usposabljanja delodajalcev
kot strokovnih delavcev s strani ministrstva.
(6) Programi prilagojenega usposabljanja delodajalcev
kot strokovnih delavcev trajajo vsaj 16 ur in zajemajo zlasti
naslednje programske sklope:
1. pregled predpisov na področju varnosti in zdravja pri
delu,
2. ocenjevanje tveganja,
3. informiranje delavcev,
4. usposabljanje delavcev za varnost in zdravje pri delu,
5. prijave in vodenje dokumentacije,
6. promocijo zdravja,
7. preprečevanje psihosocialnih tveganj in
8. sodelovanje z izvajalcem medicine dela.
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(7) Programski sklopi iz prejšnjega odstavka so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični in praktični del
usposabljanja trajata vsak vsaj po osem ur.
(8) Usposabljanje je izvedeno v obliki delavnice, lahko pa
tudi na elektronski način z uporabo informacijskih tehnologij
tako, da delavnica poteka na interaktivni način.
(9) Potrdilo o potrditvi programa prilagojenega usposabljanja mora biti objavljeno na vidnem mestu in na voljo
udeležencem prilagojenega usposabljanja ves čas izvajanja
programa. V primeru, da prilagojeno usposabljanje poteka na
elektronski način, mora biti potrdilo o potrditvi programa prilagojenega usposabljanja dostopno elektronsko.
V. TOČKOVANJE PROGRAMOV IN ČLANKOV
9. člen
(pravica do pridobitve točk z udeležbo
na programih usposabljanja)
Z udeležbo na programih iz 3. člena tega pravilnika in ko
opravi vse obveznosti iz posameznega programa, pridobijo
strokovni delavci pravico do točk, s katerimi dokazujejo, da se
stalno strokovno razvijajo, posodabljajo znanja ter se seznanjajo z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnimi pristopi
na področju varnosti in zdravja pri delu.
10. člen
(točkovanje programov)
(1) Program usposabljanja traja minimalno 5 pedagoških
ur. Udeleženec programa za vsako pedagoško uro prejme
1,5 točke, vendar ne več kot 20 točk. Končno število prejetih
točk se zaokroži na celo število navzgor.
(2) Predavateljem, kot aktivnim udeležencem programa iz
prejšnjega odstavka, se podeli za vsako začeto pedagoško uro
3 točke, vendar največ 12 točk.
11. člen
(točkovanje objavljenih člankov)
Javna objava strokovnega članka po COBISS tipologiji
1.04. se točkuje z 8 točkami.
VI. IZDAJANJE POTRDIL IN HRAMBA DOKUMENTACIJE
12. člen
(potrdila)
(1) Izvajalec programa izda udeležencu programa po tem,
ko je ta dokazal svojo prisotnost skozi celotno trajanje usposabljanja, potrdilo o udeležbi.
(2) Potrdilo o udeležbi na programih iz 3. člena tega pravilnika izvajalec programa izda na obrazcu iz Priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(3) Izvajalec programa izda predavateljem, ki so aktivno
sodelovali pri izvedbi programa, potrdilo na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
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(4) Ministrstvo izda avtorju članka po tem, ko je ta objavil
svoj članek, potrdilo na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(5) Potrdilo o udeležbi na programih iz 8. člena tega pravilnika izvajalec programa izda na obrazcu iz Priloge 4, ki je
sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(dokumentacija)
(1) Izvajalci hranijo dokumentacijo o izvedenih programih,
vključno z vsebinami posameznih tem, evidenco prisotnosti in
evidenco izdanih potrdilih.
(2) Izvajalec na zahtevo ministrstva ali inšpektorata omogoči dostop do dokumentacije iz prejšnjega odstavka.
(3) Izvajalci ministrstvu v sedmih dneh po izvedbi programa posredujejo poimenske sezname udeležencev programa.
(4) Ministrstvo hrani dokumentacijo o potrjenih programih
iz tega pravilnika.
14. člen
(zbiranje, uporaba in hramba dokumentacije)
Izvajalci programov in ministrstvo zbirajo, uporabljajo in
hranijo dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov.
15. člen
(nadzor nad izvedbo programov)
Inšpektorat izvaja nadzor nad vsebinsko in organizacijsko
skladnostjo potrjenih programov.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
(veljavnost programov)
Programi, ki so bili potrjeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izvedejo v skladu z dosedanjimi predpisi.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stalnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju
varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-18/2019
Ljubljana, dne 17. decembra 2019
EVA 2019-2611-0058
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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PRILOGA 1
Izvajalec programa usposabljanja (naziv, sedež)

izdaja
na podlagi drugega odstavka 12. člena Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju
varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19) naslednje
POTRDILO

ime in priimek udeleženca(ke) _______________________________________

se je kot strokovni delavec

dne _______________ udeležil(a) _______________________________________

ki ga je organiziral ____________________________________________________

Kraj:
Čas trajanja: ___ ur
Število točk:
Številka potrdila:

V_________________, dne_____________________

MP

Za izvajalca
(podpis)
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PRILOGA 2
Izvajalec programa usposabljanja (naziv, sedež)

izdaja
na podlagi tretjega odstavka 12. člena Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju
varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19) naslednje

POTRDILO

ime in priimek predavatelja(ice) _______________________________________

se je kot predavatelj(ica)

dne _______________ udeležil(a) _______________________________________

ki ga je organiziral ____________________________________________________
Programski sklop/i ali tema/e, ki jo/jih je predstavil/-a predavatelj(ica) nosi/jo naslov/e:
______________________________________________________________

Kraj:
Čas trajanja: ___ ur
Število točk:
Številka potrdila:

V_________________, dne_____________________

MP

Za izvajalca
(podpis)
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PRILOGA 3
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

izdaja
na podlagi četrtega odstavka 12. člena Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju
varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19) naslednje

POTRDILO

ime in priimek avtorja(ice) članka _______________________________________

je dne ___________________________________

v mediju _________________________________

objavil članek po COBIS tipologiji 1.04.

pod naslovom ______________________________________________________

Število točk: 8
Številka potrdila:

V_________________, dne_____________________

MP

_________________________
Minister(rica) za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
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PRILOGA 4
Izvajalec programa usposabljanja (naziv, sedež)

izdaja
na podlagi petega odstavka 12. člena Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju
varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19) naslednje

POTRDILO

ime in priimek udeleženca(ke) _______________________________________

se je kot delodajalec, ki sam prevzame strokovne naloge varnosti pri delu

dne _______________ udeležil(a) programa prilagojenega usposabljanja delodajalcev, ki sami
opravljajo naloge strokovnih delavcev

ki ga je organiziral ____________________________________________________

Kraj:
Čas trajanja: vsaj 16 ur
Številka potrdila:

V_________________, dne_____________________

MP

Za izvajalca
(podpis)
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Pravilnik o spremembah Pravilnika
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Na podlagi četrtega odstavka 1. člena v zvezi z 82. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS,
št. 43/11) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim
snovem pri delu
1. člen
V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS,
št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in
78/18) se v 4. členu v tretjem odstavku drugi stavek nadomesti
z besedilom, ki se glasi:
»Kemične snovi so razvrščene po CAS številkah v
prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen
V Prilogi I se v preglednici zavezujočih mejnih vrednosti
za poklicno izpostavljenost črtata vrstici pod št. 231 in št. 260.
3. člen
Priloga IV se nadomesti z novo Prilogo IV, ki je kot Priloga
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 10. januarja 2020.
Št. 0072-23/2019
Ljubljana, dne 5. decembra 2019
EVA 2019-2611-0070
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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Priloga
»PRILOGA IV
Kazalo po CAS številkah
CAS št.
54‐11‐5
55‐38‐9
55‐63‐0
56‐23‐5
56‐35‐9
56‐38‐2
56‐81‐5
57‐74‐9
60‐29‐7
60‐57‐1
61‐82‐5
62‐23‐7
62‐53‐3
62‐73‐7
62‐74‐8
63‐25‐2
64‐17‐5
64‐18‐6
64‐19‐7
65‐85‐0
67‐56‐1
67‐63‐0
67‐64‐1
67‐66‐3
67‐68‐5
67‐72‐1
68‐12‐2
71‐36‐3
71‐41‐0
71‐55‐6
72‐20‐8
74‐83‐9
74‐87‐3
74‐89‐5
74‐90‐8
74‐93‐1
74‐98‐6
75‐00‐3
75‐04‐7
75‐05‐8
75‐07‐0
75‐08‐1

Kemijsko ime snovi
nikotin (ISO)
fention (ISO)
glicerintrinitrat
tetraklorometan
bis(tributilkositrov) oksid
paration (ISO)
glicerin
klordan (ISO)
dietileter
dieldrin (ISO)
amitrol (ISO)
4‐nitrobenzojska kislina
anilin
diklorvos (ISO)
natrijev fluoroacetat
karbaril (ISO)
etanol
mravljična kislina
ocetna kislina
benzojska kislina
metanol
propan‐2‐ol
aceton
triklorometan
dimetilsulfoksid
heksakloroetan
N,N‐dimetilformamid
butan‐1‐ol
pentan‐1‐ol
1,1,1‐trikloroetan
endrin (ISO)
bromometan
klorometan
metilamin
vodikov cianid
metantiol
propan
kloroetan
etilamin
acetonitril
acetaldehid
etantiol
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75‐09‐2
75‐15‐0
75‐28‐5
75‐31‐0
75‐34‐3
75‐35‐4
75‐43‐4
75‐44‐5
75‐45‐6
75‐50‐3
75‐63‐8
75‐64‐9
75‐65‐0
75‐68‐3
75‐69‐4
75‐71‐8
75‐72‐9
75‐74‐1
75‐75‐2
75‐83‐2
75‐84‐3
75‐85‐4
76‐03‐9
76‐06‐2
76‐11‐9
76‐12‐0
76‐13‐1
76‐14‐2
76‐44‐8
77‐47‐4
77‐73‐6
78‐00‐2
78‐10‐4
78‐34‐2
78‐59‐1
78‐78‐4
78‐81‐9
78‐83‐1
78‐93‐3
79‐00‐5
79‐09‐4
79‐10‐7
79‐11‐8
79‐20‐9
79‐22‐1
79‐24‐3
79‐29‐8
79‐34‐5
79‐41‐4
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diklorometan
ogljikov disulfid
izobutan
2‐aminopropan
1,1‐dikloroetan
1,1‐dikloroeten
diklorofluorometan (R21)
karbonilklorid
klorodifluorometan (R 22)
trimetilamin
bromotrifluorometan (R 13 B1)
terc‐butilamin
2‐metil‐2‐propanol
1‐kloro‐1,1‐difluoroetan (R 142 b)
triklorofluorometan (R 11)
diklorodifluorometan (R12)
klorotrifluorometan (R 13)
svinčev tetrametil
metansulfonska kislina
2,2‐dimetilbutan
2,2‐dimetilpropanol
2‐metil‐2‐butanol
trikloroocetna kislina
trikloronitrometan
1,1,1,2‐tetrakloro‐2,2‐difluoroetan (R 112 a)
tetrakloro‐1,2‐difluoroetan (R112)
1,1,2‐triklorotrifluoroetan (R 113)
kriofluoran (R 114)
heptaklor (ISO)
heksaklorociklopentadien
3a,4,7,7a‐tetrahidro‐4,7‐metanoinden
svinčev tetraetil
tetraetilsilikat
dioksation (ISO)
3,5,5‐trimetil‐2‐cikloheksen‐1‐on
izopentan
izobutilamin
2‐metilpropan‐1‐ol
butanon
1,1,2‐trikloroetan
propionska kislina
prop‐2‐enojska kislina
kloroocetna kislina
metilacetat
metilkloroformiat
nitroetan
2,3‐dimetilbutan
1,1,2,2‐tetrakloroetan
metakrilna kislina
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80‐05‐7
80‐62‐6
81‐16‐3
81‐81‐2
84‐74‐2
86‐50‐0
87‐68‐3
87‐69‐4
88‐12‐0
88‐89‐1
90‐43‐7
91‐08‐7
91‐17‐8
91‐20‐3
94‐36‐0
95‐47‐6
95‐50‐1
95‐63‐6
95‐73‐8
96‐14‐0
96‐20‐8
96‐24‐2
96‐29‐7
96‐33‐3
96‐34‐4
96‐37‐7
97‐77‐8
98‐54‐4
98‐73‐7
98‐82‐8
98‐83‐9
98‐95‐3
100‐21‐0
100‐37‐8
100‐41‐4
100‐42‐5
100‐51‐6
100‐61‐8
101‐54‐2
101‐68‐8
101‐72‐4
101‐83‐7
101‐84‐8
103‐09‐3
103‐11‐7
103‐71‐9
104‐76‐7
105‐39‐5
105‐46‐4

4,4'‐izopropilidendifenol
Metilmetakrilat
2‐aminonaftalen‐1‐sulfonska kislina
varfarin
dibutilftalat
azinfos‐metil (ISO)
heksaklorobuta‐1,3‐dien
(+)‐ vinska kislina
1‐vinil‐2‐pirolidon
2,4,6‐trinitrofenol
bifenil‐2‐ol
2,6‐diizocianatotoluen
dekahidronaftalen
naftalen
dibenzoilperoksid
o‐ksilen
1,2‐diklorobenzen
1,2,4‐trimetilbenzen
2,4‐diklorotoluen
3‐metilpentan
2‐aminobutan‐1‐ol
3‐kloro‐1,2‐propandiol
Butanonoksim
metilakrilat
metilkloroacetat
metilcoklopentan
disulfiram
4‐terc‐butilfenol
4‐terc‐butilbenzojska kislina
kumen
2‐fenilpropen
nitrobenzen
tereftalna kislina
2‐dietilaminoetanol
etilbenzen
stiren
benzilalkohol
N‐metilanilin
N‐(4‐aminofenil)anilin
difenilmetan‐4,4'‐diizocianat
N‐izopropil‐N'‐fenil‐p‐fenilendiamin
dicikloheksilamin
difenileter
2‐etilheksilacetat
2‐etilheksilakrilat
fenilizocianat
2‐etilheksan‐1‐ol
etilkloroacetat
sek‐butilacetat
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105‐60‐2
106‐35‐4
106‐42‐3
106‐46‐7
106‐50‐3
106‐65‐0
106‐88‐7
106‐97‐8
107‐02‐8
107‐07‐3
107‐18‐6
107‐19‐7
107‐21‐1
107‐25‐5
107‐31‐3
107‐49‐3
107‐83‐5
107‐98‐2
108‐03‐3
108‐05‐4
108‐10‐1
108‐11‐2
108‐20‐3
108‐22‐5
108‐24‐7
108‐31‐6
108‐38‐3
108‐46‐3
108‐65‐6
108‐67‐8
108‐87‐2
108‐88‐3
108‐90‐7
108‐91‐8
108‐94‐1
108‐95‐2
109‐59‐1
109‐66‐0
109‐69‐3
109‐73‐9
109‐79‐5
109‐86‐4
109‐87‐5
109‐89‐7
109‐94‐4
109‐99‐9
110‐01‐0
110‐12‐3
110‐15‐6
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e‐kaprolaktam
3‐heptanon
p‐ksilen
1,4‐diklorobenzen
p‐fenilendiamin
dimetilsukcinat
1,2‐epoksibutan
butan
akrilaldehid
2‐kloroetanol
alilalkohol
prop‐2‐in‐1‐ol
etandiol
metilvinileter
metilformiat
TEPP (ISO)
2‐metilpentan
1‐metoksi‐2‐propanol
1‐nitropropan
vinilacetat
4‐metilpentan‐2‐on
4‐metilpentan‐2‐ol
diizopropileter
izopropenilacetat
anhidrid ocetne kisline
anhidrid maleinske kisline
m‐ksilen
1,3‐dihidroksibenzen
2‐metoksi‐1‐metiletilacetat
mezitilen
metilcikloheksan
toluen
klorobenzen
cikloheksilamin
cikloheksanon
fenol
2‐izopropoksietanol
pentan
1‐klorobutan
1‐aminobutan
butan‐1‐tiol
2‐metoksietanol
dimetoksimetan
dietilamin
etilformiat
tetrahidrofuran
tetrahidrothiofen
5‐metil‐2‐heksanon
sukcinska kislina
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110‐19‐0
110‐43‐0
110‐49‐6
110‐54‐3
110‐63‐4
110‐65‐6
110‐80‐5
110‐82‐7
110‐85‐0
110‐86‐1
110‐91‐8
111‐15‐9
111‐27‐3
111‐30‐8
111‐42‐2
111‐44‐4
111‐46‐6
111‐76‐2
111‐77‐3
111‐87‐5
111‐90‐0
111‐92‐2
111‐96‐6
112‐07‐2
112‐27‐6
112‐34‐5
112‐35‐6
112‐53‐8
112‐72‐1
112‐92‐5
114‐26‐1
115‐10‐6
115‐18‐4
115‐19‐5
117‐81‐7
118‐96‐7
120‐82‐1
121‐21‐1
121‐29‐9
121‐44‐8
121‐69‐7
121‐75‐5
121‐91‐5
122‐39‐4
122‐99‐6
123‐42‐2
123‐51‐3
123‐54‐6
123‐72‐8

izobutilacetat
2‐heptanon
2‐metoksietilacetat
n‐heksan
butan‐1,4‐diol
but‐2‐in‐1,4‐diol
2‐etoksietanol
cikloheksan
piperazin
piridin
morfolin
2‐etoksietilacetat
1‐heksanol
glutaral
dietanolamin
2,2'‐diklorodietil eter
2,2'‐oksidietanol
2‐butoksietanol
2‐(2‐metoksietoksi)etanol
oktan‐1‐ol
2‐(2‐etoksietoksi)etanol
di‐n‐butilamin
bis(2‐metoksietil)eter
2‐butoksietilacetat
2,2'‐(etilendioksi)dietanol
2‐(2‐butoksietoksi)etanol
2‐(2‐(2‐metoksietoksi)etoksi)etanol
dodekan‐1‐ol
tetradekanol
oktadekan‐1‐ol
propoksur (ISO)
dimetileter
2‐metilbut‐3‐en‐2‐ol
2‐metibut‐3‐on‐2‐ol
bis(2‐etilheksil)ftalat
2,4,6‐trinitrotoluen
1,2,4‐triklorobenzen
piretrin I
piretrin II
trietilamin
N,N‐dimetilanilin
malation (ISO)
izoftalna ksilina
difenilamin
2‐fenoksietanol
4‐hidroksi‐4‐metilpentan‐2‐on
3‐metilbutan‐1‐ol
pentan‐2,4‐dion
butiraldehid

Št.
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123‐86‐4
123‐91‐1
123‐92‐2
124‐04‐9
124‐17‐4
124‐38‐9
124‐40‐3
124‐68‐5
126‐71‐6
126‐73‐8
127‐18‐4
127‐19‐5
128‐37‐0
129‐06‐6
132‐27‐4
134‐32‐7
137‐05‐3
137‐26‐8
137‐30‐4
137‐32‐6
140‐66‐9
140‐88‐5
141‐32‐2
141‐43‐5
141‐78‐6
141‐79‐7
142‐82‐5
143‐07‐7
143‐33‐9
144‐62‐7
148‐79‐8
149‐30‐4
150‐76‐5
151‐50‐8
151‐67‐7
156‐62‐7
232418
300‐76‐5
309‐00‐2
333‐41‐5
420‐04‐2
431‐03‐8
463‐82‐1
526‐73‐8
532‐32‐1
540‐59‐0
540‐88‐5
541‐73‐1
541‐85‐5

Št.
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n‐butilacetat
1,4‐dioksan
izopentilacetat
adipinska kislina
2‐(2‐butoksietoksi)etilacetat
ogljikov dioksid
dimetilamin
2‐amino‐2‐metil‐1‐propanol
triizobutilfosfat
tributilfosfat
tetrakloroetilen
N,N‐dimetilacetamid
2,6‐di‐terc‐butil‐p‐krezol
varfarin natrij
natrijev‐2‐bifenilat
1‐naftilamin
mekrilat
tiram
ziram
2‐metilbutan‐1‐ol
4‐(1,1,3,3‐tetrametilbutil)fenol
etilakrilat
n‐butilakrilat
2‐aminoetanol
etilacetat
4‐metil‐3‐penten‐2‐on
heptan
laurinska kislina
natrijev cianid
oksalna kislina
thiabendazol
benzotiazol‐2‐tiol
mekinol
kalijev cianid
halotan
kalcijev cianamid
2,2'‐metilendifenildiizocianat
naled (ISO)
aldrin (ISO)
diazinon (ISO)
cianamid
butandion
dimetilpropan
1,2,3‐trimetilbenzen
natrijev benzoat
1,2‐dikloroeten
terc‐butilacetat
1,3‐diklorobenzen
5‐metil‐3‐heptanon
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543‐27‐1
552‐30‐7
582‐25‐2
584‐02‐1
584‐84‐9
590‐86‐3
591‐78‐6
592‐34‐7
594‐27‐4
594‐27‐4
598‐75‐4
600‐14‐6
603‐35‐0
620‐11‐1
624‐41‐9
624‐83‐9
625‐16‐1
625‐45‐6
626‐38‐0
627‐93‐0
628‐63‐7
628‐96‐6
630‐08‐0
638‐21‐1
646‐06‐0
650‐51‐1
681‐84‐5
754‐12‐1
763‐69‐9
793‐24‐8
811‐97‐2
822‐06‐0
872‐50‐4
929‐06‐6
996‐35‐0
1119‐40‐0
1305‐62‐0
1305‐78‐8
1312‐43‐2
1314‐56‐3
1314‐80‐3
1319‐77‐3
1330‐20‐7
1336‐36‐3
1461‐25‐2
1569‐02‐4
1589‐47‐5
1634‐04‐4
1763‐23‐1

izobutilkloroformiat
anhidrid trimelitne kisline
kalijev benzoat
pentan‐3‐ol
2,4‐diizocianatotoluen
izovaleraldehid
2‐heksanon
butilkloroformiat
trimetilkositrove spojine
tetrametilkositer
3‐metilbutan‐2‐ol
pentan‐2,3‐dion
trifenilfosfin
3‐pentilacetat
2‐metilbutil acetat
metilizocianat
1,1‐dimetilpropilacetat
metoksiocetna kislina
1‐metilbutil acetat
dimetiladipat
pentilacetat
glikoldinitrat
ogljikov monoksid
fenilfosfin
1,3‐dioksolan
natrijevtrikloroacetat
tetrametilortosilikat
2,3,3,3‐tetrafluoropropen
etil‐3‐etoksipropionat
N‐1,3‐dimetilbutil‐N'‐fenil‐p‐fenilendiamin
norfluran
heksametilen‐1,6‐diizocianat
N‐metil‐2‐pirolidon
2‐(2‐aminoetoksi)etanol
N,N‐dimetil izopropilamin
dimetilglutarat
kalcijev dihidroksid
kalcijev oksid
diindijev trioksid
fosforjev pentaoksid
difosforjev pentasulfid
krezol (o, m, p)
ksilen
1,1'‐bifenil – kloriran
tetra‐n‐butilkositer
1‐etoksipropan‐2‐ol
2‐metoksipropanol
terc‐butilmetileter
perfluorooktansulfonska kislina

Št.

78 / 20. 12. 2019 /

Stran

10297

Stran

10298 /

1910‐42‐5
1912‐24‐9
201‐162‐7
2023600
2025884
2082‐79‐3
2095581
2104‐64‐5
2125683
2148878
2148909
2179‐59‐1
2372‐82‐9
2425‐77‐6
2551‐62‐4
2687‐91‐4
2699‐79‐8
2807‐30‐9
2921‐88‐2
3173‐72‐6
3333‐52‐6
3590‐84‐9
3689‐24‐5
4098‐71‐9
4524‐95‐2
5873‐54‐1
5989‐27‐5
6032‐29‐7
6423‐43‐4
7439‐92‐1
7439‐96‐5
7439‐97‐6
7440‐02‐0
7440‐22‐4
7440‐31‐5
7440‐31‐5
7440‐39‐3
7440‐47‐3
7440‐67‐7
7440‐74‐6
7580‐67‐8
7631‐86‐9
7647‐01‐0
7664‐38‐2
7664‐39‐3
7664‐41‐7
7664‐93‐9
7697‐37‐2
7699‐41‐4

Št.
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parakvatov diklorid
atrazin (ISO)
2‐aminopropan‐2‐ol
platina
žveplov dioksid
oktadecil‐3‐(3,5‐di‐terc‐butil‐4‐hidroksifenil)propionat
borov trifluorid
O‐etil‐O‐(4‐nitrofenil)feniltiofosfonat
fosforjev triklorid
vodikov sulfid
dihidrogenselenid
alilpropildisulfid
N‐(3‐aminopropil)‐N‐dodecilpropan‐1,3‐diamin
2‐heksildecan‐1‐ol
žveplov heksafluorid
1‐etilpirolidin‐2‐on
sulfurildifluorid
2‐(propiloksi)etanol
klorpirifos (ISO)
1,5‐naftalendiizocianat
tetrametilsukcinonitril
tetra‐n‐oktilkositer
sulfotep (ISO)
3‐izocianatometil‐3,5,5‐trimetilcikloheksilizocianat
2‐metil‐2‐azabiciklo[2.2.1]heptan
o‐(p‐izocianatobenzil)fenilizocianat
(R)‐p‐menta‐1,8‐dien
pentan‐2‐ol
propan‐1,2‐diildinitrat
svinec
mangan
živo srebro
nikelj
srebro
kositrove (II) spojine
kositrove (IV) spojine
barij
krom
cirkonij
indij
litijev hidrid
silikagel
vodikov klorid
fosforjeva kislina
vodikov fluorid
amonijak, brezvodni
žveplova kislina
dušikova kislina
silicijeva kislina
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7726‐95‐6
7778‐18‐9
7782‐41‐4
7782‐49‐2
7782‐50‐5
7782‐79‐8
7784‐42‐1
7786‐34‐7
7803‐51‐2
8003‐34‐7
8022‐00‐2
8042‐47‐5
8065‐48‐3
9016‐87‐9
10024‐97‐2
10025‐87‐3
10026‐13‐8
10035‐10‐6
10043‐35‐3
10049‐04‐4
10102‐43‐9
10102‐44‐0
10605‐21‐7
12002‐48‐1
12185‐10‐3
12267‐73‐1
13319‐75‐0
13463‐40‐6
13838‐16‐9
13840‐56‐7
13952‐84‐6
14059‐33‐7
14808‐60‐7
16984‐48‐8
17702‐41‐9
19624‐22‐7
20661‐21‐6,
55326‐87‐9
20706‐25‐6
25013‐15‐4
25013‐16‐5
25265‐71‐8
25639‐42‐3
26471‐62‐5
26530‐20‐1
26628‐22‐8
27458‐92‐0
29118‐24‐9
29797‐40‐8

brom
kalcijev sulfat
fluor
selen
klor
vodikov azid
arzin
mevinfos (ISO)
fosfin
piretrin
demetonmetil
mineralno olje
demeton
pMDI
didušikov oksid
fosforjev oksiklorid
fosforjev pentaklorid
vodikov bromid
borova kislina in natrijev borat
klorov dioksid
dušikov monoksid
dušikov dioksid
karbendazim
triklorobenzen
fosfor
tetrabordinatrijevheptaoksid, hidrat
borov trifluorid dihidrat
pentakarbonil železo
enfluran
ortoborova kislina, natrijeva sol
sek‐butilamin
bizmutvanadijevtetraoksid
kremen
fluorid
dekaboran
pentaboran
indijev hidroksid
2‐(propiloksi)etilacetat
viniltoluen
terc‐butil‐4‐metoksifenol
oksidipropanol
metilcikloheksanol
m‐diizocianatotoluen
2‐oktil‐2H‐izotiazol‐3‐on
natrijev azid
izotridekan‐1‐ol
trans‐1,3,3,3‐tetrafluoropropen
diklorometilbenzen

Št.
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34590‐94‐8
35074‐77‐2
35554‐44‐0
36653‐82‐4
54839‐24‐6
55406‐53‐6
60676‐86‐0
61788‐32‐7
61789‐86‐4
61790‐53‐2
66603‐10‐9
68359‐37‐5
68649‐12‐7
68855‐54‐9
68937‐41‐7
69012‐64‐2
70657‐70‐4
85535‐85‐9
88377‐66‐6
116230‐20‐7

Št.
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(2‐metoksimetiletoksi)propanol
heksametilenbis(3‐(3,5‐di‐terc‐butil‐4‐hidroksifenil)propionat)
1‐(2‐(aliloksi)‐2‐(2,4‐dikloropentil)etil)‐1H‐imidazol
heksadekan‐1‐ol
2‐etoksi‐1‐metiletilacetat
3‐jodo‐2propinilbutilkarbamat
kremenčevo steklo
terfenil
sulfonska kislina
diatomejska zemlja
N‐cikloheksilhidroksidiazen‐1‐oksid, kalijeva sol
α‐cian‐4‐fluoro‐3‐fenoksibenzil‐3‐(2,2‐diklorovinil)‐2,2‐dimetilciklopropankarboksilat
polialfaolefin
diatomejska zemlja
fenol, izopropiliran, fosfat (3:1)
kremenčev dim
2‐metoksipropilacetat
kloroalkani C14‐17
tetradecilamonijevbis(1‐(5‐kloro‐2‐oksidofenilazo)‐2‐nafholato)kromat (1‐)
2‐(2‐(2‐hidroksietoksi)‐etil)‐2‐azabiciklo[2.2.1]heptan
«

Uradni list Republike Slovenije
3505.

Št.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev
s področja javne uprave v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter
za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister
za javno upravo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
javne uprave v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19 in
58/19) se v Prilogi v preglednici »Tip osebe javnega prava: RS
– vladna služba, Ime delovnega mesta: direktor vladne službe
(VS), Razpon plačnega razreda: 52-57« vrstica
»
URAD ZA VAROVANJE TAJB017101
NIH PODATKOV
»

Direktor VS

52
«

spremeni tako, da se glasi:

URAD ZA VAROVANJE TAJB017101
NIH PODATKOV

Direktor VS

DIREKTORAT
ZA MULTILATERALO,
B017103
RAZVOJNO SODELOVANJE
IN MEDNARODNO PRAVO

Generalni
direktor
direktorata
MIN

54

«.
V preglednici »Tip osebe javnega prava: RS – ministrstvo,
Ime delovnega mesta: generalni direktor direktorata (MIN),
Razpon plačnega razreda: 56-57« vrstica
»

»

57
«

spremeni tako, da se glasi:

DIREKTORAT
ZA MULTILATERALO
IN RAZVOJNO
SODELOVANJE

B017103

Generalni
direktor
direktorata
MIN

DIREKTORAT
ZA MEDNARODNO PRAVO B017103
IN ZAŠČITO INTERESOV

Generalni
direktor
direktorata
MIN

Stran
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-832/2019/11
Ljubljana, dne 17. decembra 2019
EVA 2019-3130-0043
Rudi Medved
minister
za javno upravo

BANKA SLOVENIJE
3506.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o upravljanju kreditnega tveganja v bankah
in hranilnicah

Na podlagi 9. člena, 3. točke prvega odstavka 93. člena
in 1. točke 135. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS,
št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 –
ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju:
ZBan-2) ter 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o upravljanju kreditnega tveganja
v bankah in hranilnicah
1. člen
Sklep o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 68/17) se spremeni tako, da se za besedilom prvega odstavka 23. člena doda nov odstavek (1a), ki se glasi:
»(1a) Ne glede na točko (a) prejšnjega odstavka tega člena mora banka v primeru zavarovanja z maksimalno hipoteko
na nepremičnini namesto neposredno izvršljivega notarskega
zapisa o zavarovanju z vknjižbo hipoteke na zastaviteljevi nepremičnini zagotoviti veljavno zastavno pogodbo in zemljiškoknjižno
dovolilo za ustanovitev maksimalne hipoteke na zastaviteljevi
nepremičnini ter druge listine, iz katerih je razvidno, katere terjatve in v kolikšni meri so zavarovane z maksimalno hipoteko.
Druge zahteve iz prejšnjega odstavka tega člena ostanejo enake
tudi v primeru zavarovanja z maksimalno hipoteko.«.
2. člen
V tretjem in četrtem odstavku 23. člena se pojem »posplošena tržna vrednost« v vseh njenih oblikah nadomesti s
pojmom »posplošena vrednost« v ustreznih oblikah.

57
«

in za to vrstico doda nova vrstica, ki se glasi:
»
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57
«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Spremenjena Priloga pravilnika se v delu, kjer ureja uvrstitev direktorja Urada za varovanje tajnih podatkov začne uporabljati z dnem nastopa novega mandata direktorja, do takrat
pa se uporablja uvrstitev iz Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest
direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19,
26/19, 36/19 in 58/19).

3. člen
Besedilo tretjega odstavka 25. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Pri ocenjevanju pričakovanih denarnih tokov iz naslova
unovčitve zavarovanja z nepremičninami banka kot obdobje unovčenja kreditnega zavarovanja upošteva obdobje, ki ni krajše od
štirih let, oziroma v primeru zavarovanja z maksimalno hipoteko
na nepremičnini obdobje, ki ni krajše od šestih let, razen če na
podlagi lastnih podatkov in z ustrezno analizo ali na podlagi drugih
virov podatkov dokaže, da je to obdobje krajše.«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. decembra 2019
Primož Dolenc
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
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SODNI SVET
3507.

ŠMARJE PRI JELŠAH

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 30. seji 21. novembra 2019 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške službe
Mag. Ireni Žagar, vrhovni sodnici na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije, preneha sodniška služba z dnem 31. 12.
2019 iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3508.

OBČINE

Odločbo o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena
Zakona o sodniški službi na 25. seji 5. 9. 2019 sprejel

ODLOČBO
o imenovanju na sodniško mesto
Ester Žnidaršič se z dnem 5. 9. 2019 imenuje na sodniško
mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Krškem.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3509.

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 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 in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in
54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 9. redni
seji 19. 12. 2019 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2020
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto
2020 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje
pri Jelšah.
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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 – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora
bita za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Stran

10304 /

Št.

78 / 20. 12. 2019

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem
odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom;
2. vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene, za
katere so vplačani;
3. prihodki ožjih delov občine;
4. prihodki od najemnin za komunalno javno infrastrukturo;
5. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
6. koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov;
7. prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna
Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo
za namen, določen v pogodbi;
8. okoljska dajatev (7. člen ZFO).
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih
namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun v naslednjem letu.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in
tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu
proračuna med posameznimi področji proračunske porabe.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča župan na
predlog neposrednega uporabnika. Za krajevne skupnosti o
tem odloča svet ali predsednik sveta krajevne skupnosti, če je
tako določeno v statutu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg
sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska
postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke
ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev
posameznega proračunskega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2020 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 proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 60%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2021 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 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, ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje NRP)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. 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 odloča
predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin ali predsednik sveta, če je tako določeno
v statutu). Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni
načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov
nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani
iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na
določilo tretjega odstavka tega člena. Sprememba o tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega
programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
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.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih
virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta
znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za
posamezno leto.
8. člen
(proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena tudi splošna proračunska rezervacija v višini 40.000 € kot nerazporejeni del
proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o
čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(proračunska rezerva)
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2020 oblikujejo
v višini 105.000 € in se uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF (odprava posledic naravnih nesreč) odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 2.000 €.
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Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh €,
v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka
tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do
višine 222.555 €.
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se
lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta,
vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega
proračuna.
Občina v letu 2020 poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah, v letu 2020
ne bo dajala.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna 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 podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se v letu 2020 ne bodo zadolževala.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
v letu 2020 ne bodo izdajali poroštev.
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POPRAVKI
3510.

Popravek Akta o spremembah in dopolnitvah
Akta o metodologiji za določitev regulativnega
okvira in metodologiji za obračunavanje
omrežnine za elektrooperaterje

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

POPRAVEK
Akta o spremembah in dopolnitvah
Akta o metodologiji za določitev regulativnega
okvira in metodologiji za obračunavanje
omrežnine za elektrooperaterje
V Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za
obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 76/19, z dne 13. 12. 2019, se 7. člen
pravilno glasi:
»7. člen
V 94. členu se v drugem odstavku 20. točka spremeni
tako, da se glasi:
»20. za projekte, kot so kvalificirani v skladu z odsekom
3.2.8. II. poglavja tega akta, se stroški raziskav in inovacij v
letu t ugotovijo na podlagi realiziranih stroškov in odhodkov iz
poslovnih knjig elektrooperaterja tistega leta, za katero se ugotavlja odstopanje od regulativnega okvira, razen za projekte iz
četrtega odstavka 68. člena tega akta. Priznani stroški raziskav
in inovacij za posamezni projekt iz četrtega odstavka 68. člena
tega akta se začnejo priznavati v letu, ko je projekt kvalificiran in se ti stroški ugotovijo na podlagi realiziranih stroškov
in odhodkov iz poslovnih knjig elektrooperaterja iz obdobja
2016–2021. Priznani stroški raziskav in inovacij iz 67. člena
tega akta se za kvalificirane projekte priznajo največ do višine,
ki se izračuna na naslednji način:

13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)

in

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2020 zadolži do višine 472.000 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2021 se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi
začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0008/2019-4
Šmarje pri Jelšah, dne 19. decembra 2019
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

kjer oznake pomenijo:
stroški raziskav in inovacij;
priznani viri za pokrivanje upravičenih stroškov
predhodnega leta;
BPSRI drugi prihodki iz naslova brezplačno prevzetih sredstev za projekte iz 67. člena tega akta,
vključno s temi prihodki iz RO 2016–2018;
t
leto, za katero se ugotavlja odstopanje od regulativnega okvira;
pt
predhodno leto;
i
1 do N
N
število projektov od 1 do i;
Tro
trajanje regulativnega obdobja, izraženo s številom let;
n
1 do Tro
pri čemer se v letu t tekočega regulativnega obdobja stroški
raziskav in inovacij priznajo do višine zamejitve, določene z enačbama iz te točke, hkrati pa neizkoriščeni stroški raziskav in inovacij
predhodnih let tekočega regulativnega obdobja povečujejo zameRIt
Vpt

2
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jeno višino stroškov raziskav in inovacij leta t. Če pa se projekt
zaključi v letu t tekočega regulativnega obdobja in stroški raziskav
in inovacij presegajo zamejeno višino stroškov inovacij in raziskav
tega leta, se nepriznani stroški leta t pokrivajo v naslednjem letu
tekočega regulativnega obdobja do zamejitve.«.«

2

Št. 7/2019
Ljubljana, dne 17. decembra 2019

5

Denis Stroligo
direktor

VSEBINA
3484.
3485.
3486.
3487.
3488.
3489.
3490.
3491.
3492.
3493.

3494.
3495.
3496.
3497.
3498.
3499.
3500.

VLADA

3501.

Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi
jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na
teh območjih
Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi
Uredba o izvajanju Uredbe 2019/941/EU o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije
in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES
Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva
pred škodljivimi organizmi rastlin
Uredba
o
izvajanju
Programa
ukrepov
na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v
letih 2020–2022
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
ki se izvajajo z javnimi razpisi
Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
cestninskih cestah in cestnini
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
kategorizaciji državnih cest
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
formalnostih poročanja v pomorskem prometu
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Odlok o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Zarja
– Enota Živ žav in otroškega igrišča v vrtcu Zarja
– Enota Mehurček v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje
kakovosti tal na teh območjih

10195

3502.

10227
10249
10251
10254
10254

3503.
3504.
3505.

10262
10271
10272

10275

MINISTRSTVA

Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na
področju varnosti in zdravja pri delu
10283
Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
10290
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne
uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov
10301

BANKA SLOVENIJE

3506.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju kreditnega tveganja v bankah
in hranilnicah
10301

3507.
3508.

Odločba o prenehanju sodniške službe
Odločbo o imenovanju na sodniško mesto

10273
10274

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe
za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod
»Inštitut za vode Republike Slovenije«
10283
Sklep o določitvi višine stroška dnevne materialne
oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
10283

SODNI SVET

10302
10302

10275

OBČINE

10275
10278

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2020
10302

3510.

Popravek Akta o spremembah in dopolnitvah Akta
o metodologiji za določitev regulativnega okvira
in metodologiji za obračunavanje omrežnine za
elektrooperaterje
10305

10279

10280

ŠMARJE PRI JELŠAH

3509.

POPRAVKI
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