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DRŽAVNI ZBOR
1444.

Sklep o imenovanju članov Upravnega odbora
Prešernovega sklada

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o Prešernovi
nagradi (Uradni list RS, št. 54/17) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji
16. junija 2020 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju članov Upravnega odbora
Prešernovega sklada
Za člane Upravnega odbora Prešernovega sklada se za
dobo štirih let imenujejo:
dr. Rok ANDRES
Lovrenc Blaž ARNIČ
Marko COTIČ
Barbara DRNAČ
Bernarda FINK INZKO
ddr. Igor GRDINA
Katarina KLANČNIK KOCUTAR
Mateja KOMEL SNOJ
dr. Janko KOS
Ženja LEILER KOS
dr. Jože MOŽINA
dr. Jožef MUHOVIČ
Jurij PALJK
dr. Robert SIMONIŠEK
dr. Sonja WEISS
Št. 091-02/20-1/22
Ljubljana, dne 16. junija 2020
EPA 1177-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

1445.

Sklep o razrešitvi člana Sveta Banke Slovenije
– viceguvernerja

Na podlagi 1. točke prvega odstavka in drugega odstavka 39. člena Zakona o Banki Slovenije (Urani list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter
112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,

Leto XXX

št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in
46/20) je Državni zbor na seji 16. junija 2020 sprejel naslednji

SKLEP
o razrešitvi člana Sveta Banke Slovenije –
viceguvernerja
Funkcije člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja
se razreši:
mag. Marko BOŠNJAK
z dnem 31. 7. 2020.
Št. 450-03/20-14/7
Ljubljana, dne 16. junija 2020
EPA 1186-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

1446.

Sklep o imenovanju dveh članov Državne
revizijske komisije

Na podlagi četrtega odstavka 61.e člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS,
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in
72/19) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 16. junija 2020 sprejel

SKLEP
o imenovanju dveh članov
Državne revizijske komisije
Za člana Državne revizijske komisije se za dobo osmih
let imenujeta:
Marko MEDVED
Andraž ŽVAN.
Št. 411-08/20-1/59
Ljubljana, dne 16. junija 2020
EPA 1219-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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Sklep o razrešitvi članice in imenovanju
člana Sveta Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 1. točke drugega odstavka 10. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list
RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17–
ZŠpo-1) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji dne 16. junija
2020 sprejel

3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-224/2020
Ljubljana, dne 10. junija 2020
EVA 2020-2330-0091

SKLEP
o razrešitvi članice in imenovanju
člana Sveta Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji
V Svetu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se:
− razreši:
Polona CAR, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, ter
− imenuje:
Brane BUT, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
za preostanek mandatne dobe sveta, imenovanega s
Sklepom o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 14/17).
Št. 412-05/20-6/6
Ljubljana, dne 16. junija 2020
EPA 1220-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1449.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o elektronskem vlaganju prijav v postopkih
registracije znamk in modelov

Na podlagi drugega odstavka 80. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 100/13 in 23/20) minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o elektronskem
vlaganju prijav v postopkih registracije
znamk in modelov
1. člen
V Pravilniku o elektronskem vlaganju prijav v postopkih
registracije znamk in modelov (Uradni list RS, št. 3/15 in 23/20
– ZIL-1E) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen

MINISTRSTVA
1448.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti
jedilne soli

Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o kakovosti
jedilne soli
1. člen
V Pravilniku o kakovosti jedilne soli (Uradni list RS,
št. 46/18 in 14/20) se v 10. členu v prvem odstavku beseda
»dveh« nadomesti z besedo »štirih«.
2. člen
V 11. členu se besedilo »dve leti« nadomesti z besedilom
»štiri leta«.

(priloge k e-vlogi)
K e-vlogi so lahko priložene priloge v formatih in velikostih, ki jih sprejema urad in so objavljeni na spletni strani
urada.«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-130/2020-8
Ljubljana, dne 16. junija 2020
EVA 2020-2130-0026
Zdravko Počivalšek
minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uradni list Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE
1450.

Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek
129.a člena Zakona o kazenskem postopku,
kolikor določa petnajstdnevni rok za vložitev
predloga o nadomestitvi kazni zapora
s hišnim zaporom, ki teče od pravnomočnosti
sodbe oziroma od zadnje vročitve prepisa
sodbe dalje, v neskladju z Ustavo in odločba
o ugotovitvi kršitve človekove pravice

Številka: U-I-14/20-9
Up-844/16-27
Datum: 14. 5. 2020

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku, začetem s sklepom
Ustavnega sodišča, in v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Odvetniška družba Završek &
Šnajder, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 14. maja 2020

odločilo:
1. Drugi odstavek 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
47/13, 87/14, 66/17 in 22/19), kolikor določa petnajstdnevni
rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim
zaporom, ki teče od pravnomočnosti sodbe oziroma od zadnje
vročitve prepisa sodbe dalje, je v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost iz prejšnje točke izreka odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se nadomestitev kazni zapora s hišnim zaporom lahko predlaga do konca
prestajanja kazni zapora.
4. S sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 40242/2011 z
dne 16. 6. 2016 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani
št. I Kp 40242/2011 z dne 20. 1. 2016 in sklepom Okrajnega
sodišča v Ljubljani št. II Kr 40242/2011 z dne 17. 11. 2015 je
bila pritožniku kršena pravica iz drugega odstavka 14. člena
Ustave.

Obrazložitev
A.
1. Z izpodbijanim pravnomočnim sklepom je Okrajno sodišče v Ljubljani zavrglo pritožnikov predlog za nadomestitev
kazni treh mesecev zapora s hišnim zaporom1 kot prepoznega.
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki
so jo zoper to odločitev sodišča vložili pritožnikovi zagovorniki.
2. Pritožnik med drugim zatrjuje kršitev pravice do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Meni,
1 Peti odstavek 86. člena Kazenskega zakonika (Uradni list
RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15,
38/16, 27/17 in 23/20 – v nadaljevanju KZ-1) določa, da se kazen
zapora do devetih mesecev lahko izvršuje tudi s hišnim zaporom,
1) če glede na nevarnost obsojenca, možnost ponovitve dejanja
ter osebne, družinske in poklicne razmere obsojenca v času izvrševanja kazni ni potrebe po prestajanju kazni v zavodu ali 2) če je
zaradi bolezni, invalidnosti ali ostarelosti obsojenca kazen treba in
jo je mogoče izvrševati v ustreznem javnem zavodu. Pravni termin
»hišni zapor« zato obsega tako prestajanje kazni v stavbi, v kateri
obsojenec stalno ali začasno prebiva, kot tudi prestajanje v javnem
zavodu za zdravljenje ali oskrbo, v katerem je obsojenec nameščen
in v katerem se izvršuje hišni zapor (glej prvi odstavek 12.a člena
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18
– v nadaljevanju ZIKS-1)).
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da je v drugem odstavku 129.a člena Zakona o kazenskem
postopku (v nadaljevanju ZKP) določeni petnajstdnevni rok
za vložitev predloga za nadomestitev kazni zapora s hišnim
zaporom, ki teče od pravnomočnosti obsodilne sodbe dalje,
prekratek. Navedeni rok naj ne bi bil sorazmeren in naj bi onemogočal uresničevanje zakonske pravice. Pritožnik opozarja,
da se lahko izvršitev kazni zapora do treh let z zaporom ob
koncu tedna2 dovoli tudi na predlog obsojenca, ki že prestaja
kazen zapora. Z zaporom ob koncu tedna naj bi se omogočilo,
da obsojenec še naprej dela ali se izobražuje in prebiva doma.
Nastanek okoliščin, katerih obstoj je pogoj za odreditev hišnega
zapora (med drugim so to bolezen, invalidnost in ostarelost),
pa naj bi bil še bolj nenadne narave od okoliščin, ki pogojujejo
odreditev zapora ob koncu tedna. Okoliščine, ki utemeljujejo
nadomestitev kazni zapora s hišnim zaporom, se lahko pojavijo
tudi med izvrševanjem zaporne kazni, na njih naj obsojenec
ne bi mogel vplivati. Obsojenec, ki je bil obsojen na prostostno
kazen do treh let in dela oziroma se izobražuje, naj bi bil tako v
bistveno boljšem položaju kot obsojenec, ki mu je bila izrečena
prostostna kazen do devetih mesecev in je bolan, invalid ali
ostarel. Pritožnik meni, da je takšna ureditev protiustavna, saj
naj ne bi obstajal upravičen razlog za tako različno ureditev
rokov za predlaganje obeh alternativnih načinov prestajanja
zaporne kazni. Protiustavno naj bi bilo tudi stališče Vrhovnega
sodišča v izpodbijani sodbi, da gre pri hišnem zaporu in zaporu ob koncu tedna za različni ureditvi, ki utemeljujeta različno
obravnavanje. Vrhovno sodišče naj ne bi upoštevalo svojega
stališča iz sodbe št. I Ips 6547/2011 z dne 18. 9. 2014, po katerem velja rok za vložitev predloga za alternativno izvršitev kazni
iz drugega odstavka 129.a člena ZKP samo v primeru vložitve
predloga pred nastopom kazni, ne pa tudi, če je obsojenec
zaporno kazen že nastopil.
3. Vrhovno sodišče je v izpodbijani sodbi zavzelo stališče,
da je treba drugi odstavek 129.a člena ZKP razlagati v kontekstu specialnih določb tretjega in četrtega odstavka 12. člena
ZIKS-1. Iz teh določb naj bi izhajalo, da lahko obsojenec vloži
predlog za izvršitev kazni zapora z zaporom ob koncu tedna
tudi med prestajanjem zaporne kazni. člen 12a ZIKS-1, ki ureja
hišni zapor, pa naj tega ne bi določal. Niti v 129.a členu ZKP niti
v 86. členu KZ-1 naj ne bi bilo pravne podlage, ki bi omogočala
razlago, da bi obsojenec lahko vložil predlog za nadomestitev
kazni zapora s hišnim zaporom tudi po preteku petnajstdnevnega roka po pravnomočnosti sodbe. Vrhovno sodišče je zavzelo
stališče, da pritožniku zaradi različnosti rokov za vložitev predloga niso bile kršene ustavne pravice. Ker naj bi za alternativne oblike prestajanja kazni zapora veljali različni pogoji, naj bi
zakonodajalec utemeljeno vzpostavil razlikovanja tudi v samih
postopkih odločanja o tovrstnih predlogih obsojencev.
4. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-844/16, U-I-14/20
z dne 23. 1. 2020 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo in na
podlagi drugega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo,
109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) začelo postopek za
oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena ZKP v delu, ki
se nanaša na rok za vložitev predloga za izvršitev kazni zapora
s hišnim zaporom. V skladu s prvim odstavkom 56. člena ZUstS
je o sprejemu ustavne pritožbe obvestilo Vrhovno sodišče. Na
podlagi prvega odstavka 28. člena ZUstS je sklep o sprejemu
ustavne pritožbe in o začetku postopka za oceno ustavnosti
skupaj z ustavno pritožbo poslalo Državnemu zboru v odgovor.
5. Državni zbor odgovora ni poslal. Mnenje o oceni ustavnosti presojanih določb pa je Ustavnemu sodišču posredovala
2 Četrti odstavek 86. člena KZ-1 določa, da se kazen zapora
do treh let, razen za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
za obsojenca, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, lahko izvršuje tudi tako, da obsojenec
med prestajanjem kazni zapora še naprej dela ali se izobražuje in
prebiva doma, razen v prostih dneh, praviloma ob koncu tedna, ko
mora biti v zavodu. Natančnejše pogoje izvrševanja določi zavod.
ZIKS-1 je za navedeni način izvršitve kazenske sankcije v prvem
odstavku 12. člena uvedel termin »zapor ob koncu tedna«.
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Vlada. Vlada zastopa stališče, da je drugačna ureditev časovnega okvira pretvorbe zaporne kazni v zapor ob koncu tedna
oziroma v hišni zapor utemeljena na razlikah v časovnem
razponu, v naravi kaznivih dejanj ter v namenu, pogojih in okoliščinah posameznega ukrepa. Zapor ob koncu tedna naj bi bil
predviden za daljše prostostne kazni, zato naj bi do sprememb
lahko prišlo tudi kasneje. Pri hišnem zaporu pa naj bi bil ključen
obstoj pogojev v času trenutka odločanja sodnika. Sprememba
zaporne kazni v hišni zapor naj bi predstavljala razmeroma
kompleksno spremembo, ki zahteva znatne organizacijske prilagoditve. Vlada meni tudi, da bi Ustavno sodišče ob oceni,
da 14. člen Ustave zahteva enak časovni okvir za predlaganje
zapora ob koncu tedna in hišnega zapora, lahko zaključilo
zgolj, da obstaja pravna praznina v ZIKS-1, ne pa tudi, da je
petnajstdnevni rok v 129.a členu ZKP prekratek. ZIKS-1 naj
bi namreč urejal vprašanja, ki se pojavijo med izvrševanjem
kazenskih sankcij.
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B. – II.
8. V skladu s prvim odstavkom 129.a člena ZKP odloči s
sklepom predsednik senata oziroma sodnik posameznik sodišča, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, o predlogu za izvršitev
kazni zapora tako, da obsojenec med prestajanjem kazni v

določenih dnevih prebiva doma, nadomestitvi kazni zapora s
hišnim zaporom, nadomestitvi kazni zapora ali denarne kazni
z delom v splošno korist in o izvršitvi denarne kazni s plačilom
v obrokih. Po drugem odstavku 129.a člena ZKP lahko predlog
v petnajstih dneh po pravnomočnosti sodbe vložijo obsojenec,
njegov zagovornik ali oseba iz drugega odstavka 367. člena
tega zakona. Če je obsojencu oziroma zagovorniku prepis
sodbe vročen po pravnomočnosti, začne ta rok teči od zadnje vročitve. Prepozen predlog sodišče zavrže (tretji odstavek
129.a člena ZKP).
Ureditev nadomestnih načinov izvršitve kazni in rokov za njihovo predlaganje
9. Zapor ob koncu tedna, hišni zapor in delo v splošno
korist spadajo med nadomestne načine izvršitve kazni zapora, ki jih določa slovenski pravni red.7 Instituti nadomestnega
izvrševanja kazni so odraz humane kriminalitetne politike, ki si
prizadeva za omejevanje represije pri izvrševanju kazenskih
sankcij, kadar zaporna kazen v zavodu ni potrebna oziroma
smotrna. Z njimi se širijo možnosti individualizacije pri izvršitvi
prostostne kazni, hkrati pa se dosegajo generalna in specialna
prevencija ter resocializacija storilca.8 Nadomestne izvršitve
zaporne kazni so namenjene predvsem odpravljanju posledic
kratkotrajnih zapornih kazni, saj ima njihovo izvrševanje v zaporu več negativnih kot pozitivnih učinkov.9
10. Posamezni instituti nadomestnega izvrševanja kazni
so bili v slovenski pravni red sprejeti v različnih časovnih obdobjih: Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94 – v nadaljevanju KZ) je tako že od uveljavitve dalje v četrtem odstavku
107. člena dopuščal izvršitev zaporne kazni do treh mesecev
z delom v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti.10 Z uveljavitvijo Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(Uradni list RS, št. 22/2000 – v nadaljevanju ZIKS-1/2000) je
bila uzakonjena možnost zapora ob koncu tedna za izrečene
zaporne kazni do šestih mesecev.11 Možnost nadomestitve
kazni zapora do devetih mesecev s hišnim zaporom pa je bila
zakonsko določena šele z uveljavitvijo Zakona o spremembah
in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11 –
v nadaljevanju KZ-1B). Od uveljavitve KZ-1B so izhodišča vseh
treh navedenih institutov urejena v 86. členu KZ-1. Dodatno pa
so navedeni instituti urejeni v 12., 12.a in 13. členu ZIKS-1, v
129.a in tretjem odstavku 359. člena ZKP ter v Zakonu o probaciji (Uradni list RS, št. 27/17 – ZPro).
11. V skladu z drugim odstavkom 12. člena ZIKS-1/2000
je lahko direktor uprave dovolil prestajanje kazni zapora v
obliki zapora ob koncu tedna na prošnjo obsojenca ali na
predlog zavoda, ko je obsojenec kazen zapora nastopil v
zavodu. Navedena določba se je razlagala tako, da je lahko
obsojenec vložil prošnjo za zapor ob koncu tedna ves čas
prestajanja prostostne kazni.12 Z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list
RS, št. 109/12 – v nadaljevanju ZIKS-1E) pa je bilo odločanje

3 Okrajno sodišče v Ljubljani je z dopisom z dne 16. 1. 2019
Ustavnemu sodišču sporočilo, da je pritožnik kazen zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana (v nadaljevanju zavod)
nastopil 17. 9. 2015 ob 16.50, od 24. 9. 2015 do 15. 12. 2017 pa mu
je bila z odločbami direktorja zavoda večkrat odobrena prekinitev
prestajanja kazni zaradi zdravljenja. Na nadaljnje prestajanje kazni
se je pritožnik zglasil 27. 12. 2017, 8. 1. 2018 pa je bil premeščen
na Odprti oddelek Ig. Na podlagi odločbe direktorja zavoda z dne
21. 2. 2018 je bil pritožnik 28. 2. 2018 predčasno odpuščen s prestajanja kazni, ki bi jo sicer v celoti prestal 20. 3. 2018.
4 Glej sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 21/2006 z dne 6. 4.
2006.
5 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-50/09, Up-260/09 z
dne 18. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 29/10, in OdlUS XIX, 2), 23. točka obrazložitve, ter št. Up-431/14 z dne 17. 12. 2014 (Uradni list
RS, št. 2/15), 4. točka obrazložitve.
6 Npr. za ukrepe prisilnega pridržanja na zaprtem oddelku
psihiatrične bolnišnice, odločba Ustavnega sodišča št. U-I-6/08,
Up-1198/05, Up-786/06 z dne 3. 7. 2008 (Uradni list RS, št. 73/08,
in OdlUS XVII, 46).

7 Dežman umesti hišni zapor in delo v družbeno korist med
ukrepe, ki jih izreče sodišče, a nimajo narave zapora, zapor ob koncu tedna pa med ukrepe, s katerimi se poskušajo ublažiti negativne
posledice zapora; Z. Dežman, Alternativne kazenske sankcije s
poudarkom na 3. in 4. odstavek 86. člena KZ-1, Pravosodni bilten,
let. 32, št. 1 (2011), str. 48.
8 Prav tam, str. 56. Tudi v Predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je izrecno
poudarjeno, da ureditev alternativnih izvršitev kazni temelji na
načelu humanosti; glej Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1E), št. 704-VI,
15. 10. 2012.
9 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega
zakonika (KZ-1B), št. 1893-V, 3. 6. 2011, str. 104.
10 Sedaj je mogoče opraviti delo v splošno korist namesto
prestajanja zaporne kazni do dveh let.
11 Sedaj se lahko z zaporom ob koncu tedna izvrši tudi kazen
zapora do treh let.
12 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (ZKP-K), št. 1892-V, 3. 6. 2011, str. 59.

B. – I.
6. Pritožnik je zaporno kazen v času odločanja o ustavni
pritožbi že prestal.3 Ker po prestani kazni odločanje o alternativnem prestajanju kazni ni mogoče,4 pritožnik ne bi mogel
doseči nadomestitve zaporne kazni s hišnim zaporom niti če
Ustavno sodišče njegovi ustavni pritožbi ugodi. Ustavno sodišče praviloma šteje, da ni izkazan pravni interes za odločanje
Ustavnega sodišča, če izpodbijani akt v času odločanja za
pritožnika več ne učinkuje. Zgolj ugotovitev kršitve človekove
pravice, ne da bi bil izpodbijani posamični akt razveljavljen ali
odpravljen (prvi odstavek 59. člena ZUstS), namreč praviloma ne spreminja pritožnikovega pravnega položaja. Vendar
pa Ustavno sodišče odloča drugače, kadar gre za zadeve, v
katerih je predmet ustavne pritožbe sodno odločanje o omejitvi osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave.5
Učinkovito varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v
teh primerih zahteva, da ima prizadeti možnost ustavnopravnega varstva tudi po prenehanju učinkovanja izpodbijanega
akta. Takšna praksa se je razvila pri presoji pripornih zadev,
uporabljena pa je bila tudi pri drugih zadevah, pri katerih gre
za sodno odločitev o omejitvi osebne svobode.6
7. Tak je tudi obravnavani primer. Ker gre za sodno
odločanje o nadomestnem načinu izvršitve kazni zapora, ki
se nanaša na omejitev osebne svobode, je Ustavno sodišče
v prejšnji točki obrazložitve povzeto doktrino uporabilo tudi v
konkretnem primeru. Presodilo je, da je podan pravni interes
za odločanje v zadevi.
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o zaporu ob koncu tedna preneseno na sodišče. Po uveljavitvi
ZIKS-1E je drugi odstavek 12. člena ZIKS-1 izrecno določal,
da se izvršitev kazni z zaporom ob koncu tedna lahko dopusti
tudi na predlog obsojenca, ki že prestaja kazen zapora, po
predhodnem mnenju direktorja zavoda.13
12. Dlje časa pa je ostalo nerešeno vprašanje, ali lahko
sodišče o nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom ali z
delom v splošno korist odloči tudi, če obsojenec kazen zapora
že prestaja. Izrecne zakonske določbe v zvezi s tem ni bilo.
Vrhovno sodišče je v sodbi št. I Ips 124/2002 z dne 6. 11. 2003
pojasnilo, da o nadomestnem načinu izvršitve kazni po četrtem
odstavku 107. člena KZ odloči sodišče po pravnomočnosti sodbe in najkasneje do nastopa kazni. S sodbo št. I Ips 21/2006 z
dne 6. 3. 2006 pa je navedeno stališče spremenilo in poudarilo,
da je o predlogu mogoče odločati, dokler obsojenec kazni zapora ne prestane oziroma ne poteče pogojni odpust. Dežman
zastopa stališče, da je bila takšna sprememba sodne prakse
ob upoštevanju ureditve rokov za vložitev predloga za zapor ob
koncu tedna v 12. členu ZIKS-1 utemeljena.14
13. Člen 129a ZKP, ki je bil uzakonjen z Zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 91/11 – v nadaljevanju ZKP-K), je vložitev
prošnje za hišni zapor oziroma delo v splošno korist omejil na
do 15 dni po pravnomočnosti sodbe.15 Čeprav 129.a člen ZKP
določa enak rok tudi za vložitev prošnje za zapor ob koncu
tedna, s tem po oceni predlagatelja ZKP-K ni bila izključena
možnost, da se o zaporu ob koncu tedna v fazi izvrševanja
kazni še naprej odloča po 12. členu ZIKS-1.16 Predlagatelj
ZKP-K pa je izrecno poudaril, da naknadno vlaganje predlogov za nadomestno izvršitev zapora s hišnim zaporom ali z
delom v splošno korist po poteku petnajstdnevnega roka po
pravnomočnosti sodbe ne bo več možno.17 Tudi 12.a člen
ZIKS-1 med drugim določa, da izvršitev kazni zapora s hišnim
zaporom dopusti sodišče po postopku iz zakona, ki ureja
kazenski postopek, torej tudi upoštevaje prekluzivni rok iz
drugega odstavka 129.a člena ZKP.
14. Člen 129a ZKP ter 12. in 12.a člen ZIKS-1 torej součinkujejo tako, da je predlog za hišni zapor mogoče vložiti
samo do petnajst dni po pravnomočnosti obsodilne sodbe,
predlog za zapor ob koncu tedna pa tudi med prestajanjem
zaporne kazni. O obeh predlogih odloča sodišče, ne glede na
to, ali je bil predlog vložen pred ali med prestajanjem zaporne
kazni. Navedeno razlikovanje v rokih za vložitev predloga pa
je – po izrecni volji zakonodajalca – nastalo šele z uveljavitvijo
ZKP-K in s tem drugega odstavka 129.a člena ZKP, s katerim
se je prvič zakonsko omejilo vlaganje predlogov za hišni zapor.
Zato ne drži trditev Vlade, da naj bi Ustavno sodišče namesto
prvega odstavka 129.a člena ZKP moralo presojati ustavnost
pravne praznine v ZIKS-1. Ker prvi odstavek 12.a člena ZIKS-1
v zvezi s postopkom odločanja sodišča o hišnem zaporu napoti
na ZKP, ki določa rok za vložitev predloga, glede tega roka v
ZIKS-1 ni pravne praznine.
Ocena skladnosti z drugim odstavkom 14. člena Ustave
15. Pravica do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča zahteva, da je treba v bistvenem enake položaje obravnavati enako. Pri presoji, katere podobnosti in razlike v položajih
so bistvene, je treba izhajati iz predmeta pravnega urejanja.
13 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 11/18 – ZIKS-1G) je
bila opuščena zahteva po pridobitvi predhodnega mnenja direktorja
zavoda.
14 Z. Dežman, Alternativna izvršitev kazni zapora v sodni
praksi in predlog za zakonsko spremembo, Pravna praksa, št. 13
(2009), str. 22.
15 Da je tak predlog mogoče vložiti pred pravnomočnostjo
obsodilne sodbe, pa določa tretji odstavek 359. člena ZKP.
16 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (ZKP-K), št. 1892-V, 3. 6. 2011, str. 59.
17 Prav tam, str. 60.
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Enakost pred zakonom ne pomeni, da zakonodajalec v bistvenem enakih položajev pravnih subjektov ne bi smel različno
urejati, temveč da tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga. Če se v bistvenem enaki položaji
obravnavajo različno, mora za to obstajati razumen razlog,
stvarno povezan s predmetom pravnega urejanja. V okviru
testa razumnosti Ustavno sodišče presoja, ali je razlog za
razlikovanje razumen in stvarno utemeljen glede na predmet
zakonodajnega urejanja in cilje, ki jih želi zakonodajalec pri
tem doseči.18
16. Položaj predlagateljev nadomestne izvršitve zaporne kazni s hišnim zaporom je enak položaju predlagateljev
zapora ob koncu tedna v tem, da je obojim na podlagi
pravnomočne sodbe izrečena zaporna kazen, zakon pa jim
daje možnost alternativnega, humanejšega načina izvršitve
zaporne kazni, ki manj posega v osebno svobodo. Iz zakonske ureditve tudi ni razvidno, kot trdi Vlada, da bi hišni zapor
pomenil kompleksnejši način izvrševanja prostostne kazni kot
zapor ob koncu tedna oziroma da bi zahteval znatne organizacijske prilagoditve. Pri obeh načinih nadomestne izvršitve
zaporne kazni mora sodišče določiti modalitete izvrševanja,
izvaja se nadzor nad obsojencem, v primeru kršitev pa je kot
sankcija določena sprememba v zavodsko zaporno kazen.
Svojih trditev v zvezi s temi navedbami Vlada v odgovoru
podrobneje ne pojasni.
17. Vsebinski pogoji za izrek posameznega nadomestnega načina izvršitve kazni so sicer različni. Za zapor ob
koncu tedna so pogoji kazen zapora do 36 mesecev (razen
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), osebnostna
urejenost in redna zaposlitev oziroma izobraževanje (četrti
odstavek 86. člena KZ-1 in prvi odstavek 12. člena ZIKS-1).
Za hišni zapor pa so pogoji kazen zapora do devetih mesecev, nepotrebnost prestajanja zapora v zavodu glede na
stopnjo nevarnosti storilca, njegove osebne, družinske in poklicne razmere ter možnost ponovitve dejanja. Kot alternativna materialna podlaga pa so predvidene okoliščine bolezen,
invalidnost ali ostarelost obsojenca (peti odstavek 86. člena
KZ-1).19 Iz navedenih vsebinskih pogojev je tako razviden
tudi nekoliko drugačen namen posameznega instituta, saj
je pri zaporu ob koncu tedna v ospredju namen omogočanja
dela ali študija, za hišni zapor pa to ne velja. Namena obeh
institutov pa sta zmanjšanje negativnih učinkov kratkotrajnih
prostostnih kazni in učinkovitejša resocializacija obsojenca
po prestani kazni.
18. Vendar niti delno različen namen niti različni vsebinski
pogoji za posamezno alternativno izvršitev kazni, ki jih v svojem
mnenju izpostavlja tudi Vlada, po oceni Ustavnega sodišča
ne utemeljujejo različnih rokov za vložitev predloga. Glede na
predmet pravnega urejanja (procesni pogoji za vložitev predloga) so si namreč navedeni vsebinski pogoji podobni v tem,
da se lahko nekateri bolj (začetek izobraževanja, bolezen in
invalidnost), drugi pa manj verjetno (opravljanje dela, ostarelost
18 Primerjaj z odločbami Ustavnega sodišča št. U-I-68/04 z
dne 6. 4. 2006 (Uradni list RS, št. 45/06, in OdlUS XV, 26), 14. točka obrazložitve; št. U-I-275/05 z dne 6. 12. 2007 (Uradni list RS,
št. 118/07, in OdlUS XVI, 85), 7. točka obrazložitve; št. U-I-218/07
z dne 26. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 27/09, in OdlUS XVIII, 12),
22. točka obrazložitve; št. U-I-287/10 z dne 3. 11. 2011 (Uradni
list RS, št. 94/11), 12. točka obrazložitve; št. U-I-57/15, U-I-2/16 z
dne 14. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 31/16), 9. točka obrazložitve;
št. Up-217/14 z dne 7. 2. 2018 (OdlUS XXIII, 19), 10. točka obrazložitve; št. U-I-303/18 z dne 18. 9. 2019 (Uradni list RS, št. 59/19),
39. točka obrazložitve; in št. U-I-391/18 z dne 14. 11. 2019 (Uradni
list RS, št. 70/19), 14. točka obrazložitve.
19 Navedena določba sicer bolezen, invalidnost oziroma
ostarelost obsojenca uvršča med razloge za izvrševanje hišnega
zapora v javnem zavodu za zdravljenje ali oskrbo, v katerem je
obsojenec nameščen. Hkrati pa navedene okoliščine spadajo med
osebne razmere obsojenca, ki se lahko upoštevajo tudi pri določitvi
izvrševanja hišnega zapora na naslovu obsojenčevega stalnega
ali začasnega prebivališča, ob izpolnjenih drugih pogojih iz petega
odstavka 86. člena KZ-1.
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ter sprememba drugih osebnih in poklicnih razmer) izpolnijo
tudi po poteku 15 dni po pravnomočnosti obsodilne sodbe. Pri
nekaterih pogojih za hišni zapor, kot sta bolezen in invalidnost,
gre po oceni Ustavnega sodišča celo za hujše in bolj nepredvidljive okoliščine, povezane s poslabšanjem obsojenčevega
zdravstvenega stanja. Iz Predloga ZIKS-1E je razvidno, da je
predlagatelj z daljšim rokom za vložitev predloga za zapor ob
koncu tedna želel zagotoviti načelo enakega obravnavanja obsojencev pred in med prestajanjem zaporne kazni.20 Po oceni
Ustavnega sodišča bi bilo treba zaradi nekaterih hujših in bolj
nepredvidljivih okoliščin pri hišnem zaporu še bolj zagotoviti
načelo enakega obravnavanja predlagateljev pred in med prestajanjem zaporne kazni. Navedeno zadošča za sklep, da so
predlagatelji obeh alternativnih načinov izvršitve kazni glede
na predmet pravnega urejanja v bistveno enakem položaju.
Razlike pa bi po oceni Ustavnega sodišča pri hišnem zaporu
narekovale ugodnejšo, ne pa strožje ureditve procesnih pogojev kot pri zaporu ob koncu tedna.
19. Čeprav so predlagatelji hišnega zapora v bistvenem
v enakem položaju s predlagatelji zapora ob koncu tedna, so v
primerjavi s slednjimi glede možnosti učinkovite uveljavitve načina izvršitve kazni neenako obravnavani. Za vložitev predloga
za hišni zapor jim je namreč na voljo bistveno krajši rok kot drugi skupini, zgolj do 15 dni po pravnomočnosti obsodilne sodbe.
Predlagatelji zapora ob koncu tedna pa lahko predlog vložijo
tudi ves čas prestajanja zaporne kazni. Ustavno sodišče mora
zato oceniti, ali za izpodbijano razlikovanje med v bistvenem
enakimi pravnimi položaji obstaja razumen razlog, ki je tudi
stvarno utemeljen glede na predmet zakonodajnega urejanja
in cilje, ki jih želi zakonodajalec pri tem doseči.
20. Po Predlogu ZKP-K je namen 129.a člena ZKP olajšati
in vzpodbuditi procesne aktivnosti strank glede alternativnega
izvrševanja kazni in razširiti možnosti njihove uporabe. Med
drugim naj bi navedena določba celovito urejala rok za vložitev predlogov za nadomestno izvršitev kazni in ga omejila na
petnajst dni od pravnomočnosti. S tem naj bi se onemogočalo
zavlačevanje postopka s ponovnim vlaganjem predlogov, ki bi
sodišča po nepotrebnem obremenili. Hkrati pa naj bi se zagotavljalo, da bo o načinu izvršitve dokončno odločeno v razumnem
roku po pravnomočnosti sodbe. Z možnostjo dovolitve zapora
ob koncu tedna tudi med prestajanjem kazni zapora pa naj bi
se tak ugodnejši način izvrševanja zagotavljal tudi osebam, ki
niso uspele s predlogom za hišni zapor ali predlogom za delo
v splošno korist (ali tudi s predlogom za zapor ob koncu tedna,
vloženim pred nastopom kazni) oziroma ki tega predloga niso
vložile.21
21. Po presoji Ustavnega sodišča navedeni nameni, cilji
in razlogi ne utemeljujejo tako različnega zakonskega roka za
vložitev predloga za hišni zapor v primerjavi s predlogom za
zapor ob koncu tedna. Namen, da bi 129.a člen ZKP celovito
urejal roke za vložitev predlogov, ni bil dosežen, saj je zakonodajalec namenoma pustil v veljavi rok za vložitev predloga za
zapor ob koncu tedna po 12. členu ZIKS-1. Iz istega razloga
129.a člen ZKP ni zagotovil, da bi se o načinu izvršitve dokončno odločilo v roku, ki je bil v njem naveden. Samo delno
drži stališče predlagatelja zakona, da bo imel obsojenec, ki
je zamudil rok za vložitev predloga za hišni zapor, še vedno
možnost vložiti prošnjo za zapor ob koncu tedna. Ker je pogoj
za zapor ob koncu tedna opravljanje dela ali izobraževanje,
je ta alternativa težje dostopna obsojencem, ki so bolni, ostareli ali invalidni. Zgolj cilj razbremenitev sodišča pa ne more
upravičiti določitve različnih rokov za predlagatelje v bistveno
primerljivih položajih.
22. Iz Predloga KZ-1B je razvidno, da je zakonodajalec
vključil bolezen in invalidnost med alternativne pogoje za izvrševanje hišnega zapora zato, da v takih primerih prestajanja
20 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1E), št. 704-VI, 15. 10. 2012.
21 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (ZKP-K), št. 1892-V, 3. 6. 2011, str. 60.
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kazni ne bi bilo več treba prekiniti in nato ponovno odločati
o sprejemu v zavod, obsojenec pa bi kazen lahko prestal v
primernejših razmerah.22 Predlagatelj zakona je torej hišni
zapor predvidel tudi za tiste obsojence, ki med prestajanjem
zaporne kazni npr. hudo zbolijo, z namenom omogočiti jim humanejše prestajanje zaporne kazni. Zato je rok, ki ga je za vložitev predloga za hišni zapor naknadno določil drugi odstavek
129.a člena ZKP, zelo omejil uresničitev enega od namenov,
zaradi katerega je bil institut hišnega zapora sploh uzakonjen.
Navedeno je razvidno prav iz obravnavanega primera, v katerem se je izvršitev trimesečne zaporne kazni podaljšala za več
kot dve leti zaradi prekinitev, povezanih z zdravljenjem težke
bolezni – raka limfatičnega sistema.23
23. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da
zakonodajalec ni imel stvarnega razloga, razumno povezanega
s predmetom urejanja, ki bi upravičil drugačno (manj ugodno)
ureditev dolžine objektivnega roka za vložitev predloga za hišni
zapor kot za vložitev predloga za zapor ob koncu tedna. Zato je
drugi odstavek 129.a člena ZKP, kolikor določa petnajstdnevni
rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim
zaporom, ki teče od pravnomočnosti sodbe oziroma od zadnje
vročitve prepisa sodbe dalje, v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave.
24. Razveljavitev izpodbijane ureditve ni mogoča, ker
bi z njo Ustavno sodišče ustvarilo (novo) protiustavno stanje.
Razveljavitev bi namreč povzročila, da bi lahko obsojenec vložil
predlog za hišni zapor zgolj še do izdaje sodbe sodišča prve
stopnje (tretji odstavek 359. člena ZKP). To bi pomenilo, da bi
se z razveljavitvijo izpodbijanega člena ta rok v primerjavi z
rokom za zapor ob koncu tedna še skrajšal, neenakost med
predlagatelji pa bi bila še večja. Ustavno sodišče je zato na
podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS sprejelo ugotovitveno
odločbo (1. točka izreka). Na podlagi drugega odstavka 48. člena ZUstS je zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v običajnem roku (2. točka izreka).
25. Da bi Ustavno sodišče zavarovalo človekovo pravico
do enakosti pred zakonom do odprave ugotovljene protiustavnosti, je na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo
način izvršitve svoje odločitve. Do odprave ugotovljenega neskladja se nadomestitev kazni zapora s hišnim zaporom lahko
predlaga do konca prestajanja kazni zapora (3. točka izreka).
B. – III.
26. Iz enakih razlogov, iz katerih je izpodbijana zakonska
ureditev v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave,
je bila tudi z izpodbijanimi sodnimi odločbami pritožniku kršena pravica do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka
14. člena Ustave. Ker pa je pritožnik kazen zapora že prestal,
ne izkazuje več pravnega interesa za nadomestitev izvršitve
kazni zapora s hišnim zaporom. Zato Ustavno sodišče izpodbijanih sodnih odločb ni razveljavilo, temveč je svojo odločitev
omejilo zgolj na ugotovitev kršitve navedene človekove pravice
(4. točka izreka). Ker je ugotovilo že navedeno kršitev, drugih v
ustavni pritožbi zatrjevanih kršitev ni presojalo.
C.
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena, drugega odstavka 40. člena ter 47. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok
Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs.
Sodnik Marko Šorli je bil pri odločanju v tej zadevi izločen.
Ustavno sodišče je odločbo sprejelo soglasno.
Dr. Rajko Knez
predsednik
22 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega
zakonika (KZ-1B), št. 1893-V, 3. 6. 2011, str. 104.
23 Glej opombo 3 te odločbe.

Uradni list Republike Slovenije
1451.

Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek
155. člena Zakona o pravdnem postopku
ni v neskladju z Ustavo v delu, po katerem
se izračuna odvetniška nagrada za namen
povrnitve potrebnih pravdnih stroškov
nasprotni stranki v sporih majhne vrednosti

Številka: U-I-180/17-14, U-I-415/18-9, U-I-482/18-8,
U-I-4/19-10, U-I-162/19-8
Datum: 4. 6. 2020

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti,
začetih z zahtevami Okrajnega sodišča v Mariboru, na seji
4. junija 2020

odločilo:
Drugi odstavek 155. člena Zakona o pravdnem postopku
(Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 10/17) ni v neskladju z Ustavo v delu, po katerem se izračuna
odvetniška nagrada za namen povrnitve potrebnih pravdnih
stroškov nasprotni stranki v sporih majhne vrednosti.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj je vložil pet po vsebini enakih zahtev za
oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi z določbami Odvetniške
tarife (Uradni list RS, št. 2/15 in nasl. ‒ v nadaljevanju OT), z
eno od njih pa izpodbija tudi 158. člen ZPP. Pojasnjuje, da je v
pravdnih zadevah, v katerih je izdal sklep o ustavitvi postopka
odločanja o glavni stvari (zaradi umika tožbe) oziroma sodbo
na podlagi pripoznave, naletel na primere, ko mora na podlagi
navedenih zakonskih določb tožencu naložiti v plačilo povrnitev tožnikovih pravdnih stroškov v višini, ki so po njegovem
mnenju nesorazmerni z višino tožbenega zahtevka.
2. Predlagatelj meni, da je ureditev 154. in 155. (ter
158.) člena ZPP v zvezi z določbami OT v neskladju s pravico
do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, če je treba tožniku
v sporu majhne vrednosti priznati stroške postopka, ki so
nesorazmerni s tožbenim zahtevkom. Vse metode razlage
(jezikovna, namenska in zgodovinska) izpodbijanih določb naj
bi vodile k sklepu, da mora sodišče v zadevah, ki pomenijo
sprožilne primere za te zahteve in v katerih znaša vrednost
spornega predmeta oziroma uveljavljana terjatev 40,00 EUR
(v eni zadevi pa celo samo 3,73 EUR), toženec tožniku –
upoštevaje veljavno OT – povrniti med približno 250,00 EUR
in 300,00 EUR potrebnih stroškov postopka (za opomin pred
tožbo, tožbo ter materialne stroške, v določenih primerih pa
še za umik tožbe, vse povečano za DDV; pri tem naj bi strošek sodnih taks predstavljal zanemarljivi del vseh potrebnih
stroškov, in sicer 18,00 EUR). Drugi odstavek 155. člena ZPP,
v skladu s katerim se v primeru, če je predpisana tarifa za
nagrade odvetnikov ali za druge stroške, taki stroški odmerijo
po tarifi, naj bi glede na navedeno v sporih izjemno majhne
vrednosti nesorazmerno privilegiral tožnika. Toženec naj bi mu
namreč moral povrniti pravdne stroške v večkratniku zneska
glavnega zahtevka, čeprav naj bi tega izpolnil takoj po prejemu tožbe oziroma naj bi tega izrecno pripoznal v odgovoru na
tožbo ali konkludentno z njegovo nevložitvijo (453.a člen ZPP).
Predlagatelj je prepričan, da tak (sicer primeren in potreben)
poseg v toženčevo pravico do zasebne lastnine ni sorazmeren
z vrednostjo zasledovanega cilja, tj. s koristmi, ki naj bi zaradi
tega nastale tožniku. Zaradi takšne nesorazmerne odmere
potrebnih pravdnih stroškov glede na vrednost spora naj bi
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izpodbijane določbe ZPP v primerih, kot so sprožilni, dobile kaznovalno funkcijo. Predlagatelj opozarja, da evropski predpisi
vsebujejo za takšne položaje rešitev, ki upošteva načelo sorazmernosti. Sodišče naj bi lahko skladno s 16. členom Uredbe
(ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne
vrednosti (UL L 199, 31. 7. 2007 – v nadaljevanju Uredba) v
evropskem sporu majhne vrednosti odločilo, da stranki, ki v
pravdi uspe, ne prisodi povračila vseh njenih stroškov, če so ti
neupravičeni ali nesorazmerni z zahtevkom.
3. Ustavno sodišče je poslalo zahtevo št. U-I-180/17
Državnemu zboru v odgovor. Ker so predlagateljeve zahteve
št. U-I-415/18, št. U-I-482/18, št. U-I-4/19 in št. U-I-162/19 po
vsebini enake kot njegova prva zahteva, Ustavno sodišče teh
zahtev Državnemu zboru ni pošiljalo v odgovor, ker je že imel
možnost odgovoriti na zatrjevano neskladnost izpodbijane
ureditve. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril, mnenje o njej
pa je poslala Vlada. Ta meni, da spori majhne vrednosti predstavljajo relativno ozek segment postopkov, zaradi katerih ne
gre spreminjati temeljnega pravila o povračilu stroškov; poleg
tega naj za to ne bi bilo utemeljenih razlogov. Kljub poenostavitvi procesnih pravil v teh postopkih naj bi bila upnikom
terjatev majhnih vrednosti ohranjena temeljna pravica do
sodnega varstva iz 23. člena Ustave, katere uveljavljanje
naj bi bilo neločljivo povezano z nastankom stroškov (sodnih
taks, zastopanja idr.). Temeljno pravilo o povračilu stroškov
postopka po uspehu (prvi odstavek 154. člena ZPP) naj bi
bilo v zakonu omiljeno z več nadaljnjimi pravili, ki ščitijo
v pravdi neuspešno stranko pred povračilom nepotrebnih
stroškov ter stroškov, ki jih je zakrivila nasprotna stranka.
Med temi naj bi bilo tudi v prvem odstavku 155. člena ZPP
določeno pravilo o priznanju za pravdo (objektivno) potrebnih
stroškov. To pravilo naj bi sodišču omogočalo nujno potreben
in hkrati še dopusten prostor za presojo višine stroškov, ki so
stranki dejansko nastali z uveljavljanjem pravice do sodnega
varstva. Bistveno spreminjanje obstoječega pravila na način,
da tožeča stranka tudi ob popolnem uspehu v pravdi lahko
pričakuje utesnitev za pravdo očitno potrebnih stroškov zgolj
na podlagi ocene sodišča o njihovem nesorazmerju z višino
terjatve, naj bi neutemeljeno poseglo v tožnikovi pravici do
sodnega varstva in do zasebne lastnine. Temeljno pravilo o
povračilu stroškov postopka naj bi bilo namreč pomembno že
v fazi odločanja posameznika o tem, ali naj sploh uveljavlja
sodno varstvo.
4. Po mnenju Vlade ne more biti dvoma o tem, da je
strošek odvetniške storitve (te se lahko poslužita obe pravdni
stranki) potreben tudi v sporu majhne vrednosti, saj naj ne
bi obstajal utemeljen razlog za omejitev pravice do zastopanja po odvetniku v tovrstnih sporih. Vendar naj bi bilo treba
v tej zadevi opomin pred tožbo ovrednotiti po 1. namesto
po 4. točki Tarifne številke 18 OT, torej na 100 namesto na
200 točk. Vlada opozarja na dejstvo, da v obravnavanih zadevah dolžniki niso poravnali svojih obveznosti ne ob zapadlosti
ne po opominu, s čimer so upnike potisnili v položaj, ko jim
za poravnavo njihovih terjatev ni preostalo drugega, kot da
jih uveljavijo pred sodiščem. Stroški, ki so upnikom nastali v
zvezi z vložitvijo tožb, naj ne bi pomenili njihove koristi (ali
kazni za dolžnika), temveč stroške (plačilo računa za odvetniške storitve skladno z OT). Namen povračila stroškov naj
bi tako bil v vzpostavitvi stanja, kot bi bilo, če upniku tožbe ne
bi bilo treba vložiti, ker bi dolžnik svojo obveznost izpolnil ob
zapadlosti ali vsaj po prejemu opomina pred tožbo. V zvezi
z določbo Uredbe, na katero se sklicuje predlagatelj, Vlada
meni, da tudi v teh primerih ne gre za prosto presojo sodišča. Poleg tega Vlada izpostavlja, da je v Uredbi predvideno
poslovanje prek obrazcev, kar naj bi stroške, ki naj bi bili
po Uredbi »nesorazmerni« z vrednostjo zahtevka, približalo
pojmu potrebnih stroškov. Navedena določba Uredbe naj bi
tako silila obe stranki, ne le tožnika, da v primeru čezmejne-
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ga postopka v sporu majhne vrednosti ravnata racionalno
v pogledu stroškov, ki jih zanj namenjata (saj lahko v teh
postopkih nastajajo dodatni stroški zaradi prevodov, potnih
stroškov za udeležbo na sodišču v drugi državi ipd.). Takšno
pravilo pa naj ne bi bilo uporabljivo v sporih brez mednarodnega elementa.
5. Vlada zaključuje, da dileme, ki jo izpostavlja predlagatelj, ni mogoče reševati prek proste presoje sodišča o potrebnosti stroškov, temveč kvečjemu prek same višine nagrade
za opravljeno storitev v sporih majhne vrednosti. Vendar po
mnenju Vlade posplošeno za te spore ni mogoče zaključiti,
da so enostavni, tipski in da od kvalificiranega pooblaščenca
ne terjajo posebnega napora. Glede na vse navedeno Vlada
meni, da 154. in 155. člen ZPP v zvezi z OT nista v neskladju
s pravico do zasebne lastnine stranke, ki je te pravdne stroške
povzročila.
6. Predlagatelj v odgovoru na mnenje Vlade pojasnjuje,
da ne postavlja pod vprašaj smotra zastopanja strank v sporih
majhne vrednosti po kvalificiranih pooblaščencih. V zahtevah
naj bi izpostavil le, da je treba pri zagotovitvi pravnega varstva
tožniku naložiti tožencu povračilo njegovih stroškov zgolj v
sorazmerju ali določenem razmerju z vrednostjo terjatve, če je
njena vrednost izjemno nizka, sicer naj bi imeli skladno z OT
odmerjeni stroški postopka kaznovalno funkcijo. Predlagatelj
se tudi strinja z mnenjem Vlade, da tožnik že pred vložitvijo
tožbe tehta med vrednostjo zahtevka in višino pravdnih stroškov. V zvezi s tem dodaja, da po njegovem opažanju tožnik iz
sprožilnih primerov ne vlaga več novih tožb, kar naj bi kazalo,
da je vlaganje tožb zaleglo in je očitno imelo zastraševalni
učinek ter je delovalo preventivno (ker uporabniki parkirišča
tega očitno ne zapuščajo več brez plačila). Predlagatelj tudi
ne nasprotuje Vladnemu naziranju, da so stroški postopka
tožnikovi stroški in ne koristi, vendar meni, da bi glede na vrednost spornega predmeta in okoliščine zadev za odvetniško
zastopanje moral prisoditi nesorazmerno visoko premoženjsko korist glede na vrednost terjanega zneska. Predlagatelj
se tudi ne strinja z Vlado glede nepravilnosti odmere nagrade
za opomin pred tožbo. Sicer pa naj bi bili skupni pravdni stroški – tudi če se upošteva nižja nagrada v tem delu, vendar
nova vrednost odvetniške točke – še vedno nesorazmerno
visoki. Predlagatelj se ponovno sklicuje na 16. člen Uredbe,
skladno s katerim naj se stroški postopka po tej Uredbi, ki so
bili sicer nujni, vendar nesorazmerni, stranki ne bi povrnili.1
Zakonodajalec naj bi imel poleg rešitve, ki jo vsebuje Uredba,
na voljo tudi drugo sprejemljivo in ustavno skladno možnost,
in sicer, da bi bila tožniku, ki uspe, pri zahtevkih nizke vrednosti prisojena temu ustrezna nizka nagrada, kot naj bi jo
predvideval tudi prej veljavni Zakon o odvetniški tarifi (Uradni
list RS, št. 67/08 ‒ v nadaljevanju ZOdvT). Podobna (ustavnoskladna) ureditev naj bi veljala tudi v Nemčiji. V skladu z
nemškim Zakonom o odvetniški nagradi (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) naj bi moral toženec tožniku v primerih, kot so
sprožilni, povrniti več kot dvakrat manj stroškov kot po OT. Že
to naj bi kazalo na neustreznost slovenske ureditve povrnitve
odvetniških stroškov v sporih izjemno majhne vrednosti, zaradi katere naj bi se nesorazmerno posegalo v pravico toženca
do zasebne lastnine.
B. – I.
Opredelitev obsega presoje in upoštevnega ustavnopravnega vprašanja
7. Sodišče mora v skladu s 156. členom Ustave prekiniti postopek in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem,
če meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti pri odločanju,
protiustaven. Prekinitev postopka in uporaba zakona ali njegovega dela v sodnem postopku sta kot pogoja za začetek
1 A. Ekart, V. Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, GV Založba,
Ljubljana 2010, str. 340.
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postopka za oceno ustavnosti določena tudi v prvem in drugem odstavku 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in
23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Predlagatelj je zahtevam priložil pravnomočne sklepe št. III P 429/2017 z dne 9. 8. 2017,
št. III P 127/2018 z dne 13. 4. 2018, št. III P 303/2018 z dne
11. 6. 2018, št. III P 584/2018 z dne 22. 10. 2018 in št. III P
22/2019 z dne 28. 3. 2019 o prekinitvi postopka odločanja
o stroških do odločitve Ustavnega sodišča o teh zahtevah.2
Iz njih izhaja, da bi moral pri odločanju o povrnitvi stroškov
pravdnega postopka uporabiti 154. in 155. člen ZPP (ter v
določenih primerih 158. člen ZPP) in v skladu z njimi tožencu
naložiti povrnitev tožnikovih pravdnih stroškov (stroškov odvetnika za zastopanje v pravdnem postopku in pred njim skladno
z OT, povečanih za davek na dodano vrednost, ter stroškov
za plačilo sodne takse). Navedene zakonske določbe so po
predlagateljevem mnenju sporne z vidika 33. člena Ustave,
ker v položajih, kakršne obravnava v sprožilnih primerih, nesorazmerno privilegirajo tožnika.
8. Predlagatelj je svoje vloge naslovil kot zahteve za
oceno ustavnosti 154. in 155. (ter 158.) člena ZPP v zvezi z
določbami OT. člen 154 ZPP kot temeljno pravilo o povrnitvi
pravdnih stroškov predvideva merilo končnega uspeha v pravdi glede na izid odločitve o glavnem zahtevku.3 V 155. členu
pa ZPP določa, da sodišče pri odločanju o tem, kateri stroški
naj se povrnejo stranki, upošteva samo tiste stroške, ki so
bili potrebni za pravdo, pri čemer o tem, kateri stroški so
bili potrebni in koliko znašajo, odloči po skrbni presoji vseh
okoliščin (prvi odstavek); če je predpisana tarifa za nagrade
odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po
tarifi (drugi odstavek). Prvi odstavek 158. člena ZPP določa,
da mora tožeča stranka, ki umakne tožbo, povrniti nasprotni
stranki pravdne stroške, razen če jo je umaknila takoj, ko je
tožena stranka izpolnila zahtevek. Iz predlagateljevih navedb
je jasno razvidno, da ne nasprotuje temeljnemu pravilu o povrnitvi pravdnih stroškov, ki izhaja iz 154. člena ZPP, tj. merilu
(končnega) uspeha v pravdi glede na izid odločitve o glavnem
zahtevku. Prav tako predlagatelj nima pomislekov glede pravila, da se v primeru umika tožbe takoj po prejemu izpolnitve
zahtevka povrnitev pravdnih stroškov naloži tožencu (prvi
odstavek 158. člena ZPP). Predlagatelj pa tudi ne nasprotuje
ureditvi sami po sebi, po kateri se pri odločanju o tem, kateri
stroški naj se povrnejo stranki, upoštevajo samo tisti stroški,
ki so bili potrebni za pravdo (prvi odstavek 155. člena ZPP).
Kot protiustavno šteje ureditev, ki določa, kako se višina
povračila (za pravdo potrebnih) stroškov odmeri v primeru,
ko stranko zastopa pooblaščenec, ki je odvetnik, torej drugi
odstavek 155. člena ZPP, in sicer (zgolj) v sporih (izjemno)
majhne vrednosti. Ustavno sodišče je zato štelo, da predlagatelj izpodbija le drugi odstavek 155. člena ZPP, kolikor je tudi
v sporih majhne vrednosti podlaga za izračun višine dolžnega
povračila odvetniških stroškov ene stranke drugi po pravilih
dvanajstega poglavja prvega dela ZPP (stroški postopka) ter
upoštevaje veljavno OT.
9. Ustavno sodišče ni štelo, da predlagatelj izpodbija
tudi OT v (Posebnem) delu, ki za spore z najnižjo vrednostjo spornega predmeta po OT, tj. do 3.000 točk oziroma do
1.377,00 EUR (upoštevaje pri tem vrednost točke 0,459 EUR,
ki jo je predlagatelj upošteval v zahtevah) oziroma do
1.800,00 EUR (če se upošteva trenutno veljavna vrednost
točke 0,60 EUR), določa odvetniško nagrado za tožbo v višini
200 točk oziroma (ob vrednosti točke 0,459 EUR) 91,20 EUR
oziroma (ob vrednosti točke 0,60 EUR) 120,00 EUR (prva
2 Sklepe je predlagatelj izdal v zadevah, v katerih je sicer v
okviru sodbe na podlagi pripoznave že ugodil tožbenemu zahtevku
oziroma ustavil postopek odločanja o glavni stvari zaradi umika
tožbe zaradi izpolnitve tožbenega zahtevka.
3 Tega kot korektiv dopolnjuje načelo krivde (156. člen ZPP).
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vrstica tabele iz 1. točke Tarifne številke 18). Predlagatelj v
zahtevi neskladja same OT v navedenem delu (niti v delu,
ki določa nagrado za opomin pred tožbo – Tarifna številka
38, ali v delu, ki ureja povračilo izdatkov odvetnika) namreč
ni uveljavljal niti izrecno niti smiselno, ampak se ni strinjal s
popolno vezanostjo sodišča na OT, kot jo zapoveduje drugi
odstavek 155. člena ZPP v primerih odločanja o povračilu
stroškov v pravdi uspešni tožeči stranki v sporih (izjemno)
majhne vrednosti. Tako stališče je predlagatelj zastopal tudi
v odgovoru na mnenje Vlade. Navedbe o »neustreznosti«
Posebnega dela OT je predlagatelj podal šele v odgovoru na
mnenje Vlade v okviru iskanja rešitve za zatrjevano ustavno
neskladje, zato teh navedb samih po sebi ni mogoče šteti za
razširitev zahteve. Tudi sicer je izpolnjena procesna predpostavka zveznosti med domnevno protiustavno zakonsko ureditvijo in prekinjenimi sodnimi postopki zgolj glede drugega
odstavka 155. člena ZPP in ne glede OT v delu, ki ureja odmero odvetniške nagrade za tožbo in za opomin pred tožbo
v sporih najnižje vrednosti oziroma v delu, ki ureja povračilo
izdatkov odvetniku. Predlagatelj lahko namreč ureditev odmere stroškov postopka izpodbija le, kolikor je ta (v sporih
majhne vrednosti) podlaga za izračun višine regresnega zahtevka ene stranke proti drugi (tako je tudi mogoče razumeti
predlagateljeve trditve), in ne, kolikor je ta podlaga za izračun
nagrade in drugih stroškov odvetniku za opravljeno storitev v
razmerju do njegove stranke.4
B. – II.
Presoja drugega odstavka 155. člena ZPP z vidika
33. člena Ustave
10. Ustavno sodišče je glede na navedeno opravilo
vsebinsko presojo predlagateljevih trditev o neskladju drugega odstavka 155. člena ZPP s 33. členom Ustave. Bistvo
njegovih očitkov je stališče, da toženčeva obveznost povračila
tožnikovih odvetniških stroškov v skladu z OT v primeru spora
(izjemno) majhne vrednosti zaradi njene nesorazmernosti glede na vrednost spora oziroma višino uveljavljane terjatve pridobi kaznovalno funkcijo, in sicer zlasti v položajih, ko se spor
konča z umikom tožbe zaradi izpolnitve tožbenega zahtevka
po vročitvi tožbe tožencu, za katero je ta dal povod, oziroma
z izdajo sodbe na podlagi izrecne (primerjaj 316. člen v zvezi
s 442. členom ZPP) ali domnevane pripoznave tožbenega
zahtevka (primerjaj 453.a člen ZPP).
11. Pravica do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave varuje človekovo svobodo na premoženjskem področju. Varovalni učinek 33. člena Ustave oziroma 1. člena Prvega protokola
h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – Prvi protokol k
EKČP), ki enako varuje lastninsko pravico, se ne razteza le
na lastninsko pravico, kot je opredeljena v civilnem pravu,
ampak na vse pravne položaje, ki imajo za posameznika na
podoben način kot lastninska pravica premoženjsko vrednost
in ki mu omogočajo svobodo ravnanja na premoženjskem
področju ter s tem svobodno in odgovorno oblikovanje lastne
usode.5 Vendar lastninska svoboda posameznikov, ki jo varuje 33. člen Ustave, ni neomejena. Ustavno sodišče je že pojasnilo, da je treba lastninsko pravico, ki jo Ustava zagotavlja v
33. členu, obravnavati skupaj s 67. členom Ustave, ki govori
o gospodarski, socialni in ekološki funkciji lastnine. Člen 67
Ustave temelji na predpostavki, da mora imeti lastnina poleg
individualistične funkcije tudi funkcijo za celotno družbeno
skupnost. Lastnikova pravica mora služiti tudi uresničevanju
4 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-80/17 z dne 5. 12.
2018 (Uradni list RS, št. 82/18, in OdlUS XXIII, 18), 13. in 25. točka
obrazložitve.
5 Glej J. Zobec v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske študije,
Ljubljana 2011, str. 452–453.
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svobode in osebnostnega razvoja drugih oziroma celotne
družbene skupnosti.6
12. Prvi odstavek 67. člena Ustave torej daje zakonodajalcu pooblastilo, da uredi način pridobivanja in uživanja
lastnine. Vendar to pooblastilo ni neomejeno. Če zakonodajalec prestopi njegove meje, ne gre več za določitev načina
uživanja lastnine, temveč za poseg v pravico do zasebne
lastnine. Kje je ta meja, je odvisno ne le od narave stvari
(pravice), ki je predmet lastnine, temveč tudi od tega, kakšne obveznosti je zakonodajalec naložil lastniku v okviru
določitve načina uživanja lastnine. Zato je treba omejitve lastninske pravice, potrebne za dosego gospodarske, socialne
in ekološke funkcije lastnine, presojati glede na konkretne
okoliščine.7 Dokler zakonodajalec pri izvrševanju svoje pravotvorne dejavnosti na podlagi 67. člena Ustave ostaja izven
temeljnega »jedra« pravice do zasebne lastnine iz 33. člena
Ustave, njegovega ravnanja še ni mogoče označiti za poseg
v to človekovo pravico.8
13. Ustavno sodišče se mora najprej opredeliti do
vprašanja, ali drugi odstavek 155. člena ZPP (v povezavi s
154. oziroma 158. členom ZPP ter OT) pomeni po svoji naravi
in učinku poseg v pravico do zasebne lastnine ali način izvrševanja te pravice. Izpodbijana ureditev glede izračuna višine
pravdnih stroškov v zvezi z nagrado za delo odvetnika, ki jih
mora v pravdi neuspešna stranka povrniti nasprotni stranki
(154. in 158. člen ZPP), odkazuje na veljavno OT. Gledano z
vidika tistega, ki ga bremeni dolžnost povrnitve (pavšalizirane)
odvetniške nagrade, ki jo je njegov nasprotnik plačal svojemu
odvetniku, izpolnitev te dolžnosti manjša njegovo premoženje.
Vendar to še ne pomeni, da je ta določba že posegla v samo
jedro pravice do zasebne lastnine v pravdi neuspešne stranke. Bistvo ureditve, po kateri mora stranka, ki v pravdi izgubi,
nasprotni stranki povrniti njene odvetniške stroške skladno
z OT, je v tem, da se ji povrnejo njeni realni stroški oziroma
znesek, ki se temu vsaj približa.9 Takšna ureditev je odraz
tožnikove pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka
23. člena Ustave kot tudi strankine pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Zagotavlja namreč, da stranka, ki
je utemeljeno uresničila svojo pravico do sodnega varstva,
zaradi tega ne bo trpela »škode«.
14. Ustavno sodišče je v primeru, ki je v bistvenem
podoben obravnavanemu, ob upoštevanju zgoraj navedenih
izhodišč že sprejelo stališče, da pomeni ureditev, ki je podlaga za povrnitev (največ) realno nastalih stroškov (rednega)
pravdnega postopka (v obliki odvetniške nagrade, odmerjene skladno z veljavno tarifo) z namenom, da se ponovno
vzpostavi zaradi ravnanja poraženca v pravdi zmanjšano
premoženje njegovega nasprotnika, (zgolj) način izvrševanja
6 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-165/08, Up-1772/08,
Up-379/09 z dne 1. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 83/09, in OdlUS
XVIII, 40), 16. točka obrazložitve. Glej tudi J. Zobec v: L. Šturm
(ur.), nav. delo, str. 965.
7 Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-70/04 z dne 15. 2.
2007 (Uradni list RS, št. 18/07, in OdlUS XVI, 17), 6. točka obrazložitve, in odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-40/06 z dne 11. 10.
2006 (Uradni list RS, št. 112/06, in OdlUS XV, 70), 16. točka obrazložitve.
8 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-47/15 z dne 24. 9. 2015
(Uradni list RS, št. 76/15), 15. točka obrazložitve.
9 Odvetnik je upravičen do plačila za svoje delo in do povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom po odvetniški tarifi (prvi
odstavek 17. člena Zakona o odvetništvu, Uradni list RS, št. 18/93,
in nasl. – v nadaljevanju ZOdv). Po drugem odstavku 17. člena
ZOdv se odvetnik s stranko sicer lahko vselej (pisno) dogovori za
plačilo višje nagrade, kot je določena z OT, v skladu s 17. členom
OT pa tudi za plačilo nižje nagrade. Vendar tak dogovor velja le v
razmerju med odvetnikom in stranko, za sodišča in druge organe
pa je pri odločanju o določitvi plačila in povračilu stroškov odvetniškega zastopanja v postopkih OT zavezujoča (prvi odstavek
20. člena ZOdv).

Stran

3226 /

Št.

89 / 19. 6. 2020

človekove pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave
in torej ne posega vanjo.10 Kajti namen takšne ureditve je
očitno reparacijski in ne kaznovalni, saj je sporna določba v
civilnopravnem sporu podlaga za to, da se tistega, ki ni odgovoren za to, da je moral sprožiti mehanizem sodnega varstva,
spravi v premoženjsko enak (ali skoraj enak) položaj, kot bi ga
imel, če ne bi zaradi ravnanja nasprotnika potreboval pomoči
odvetnika pri obrambi svojih pravic.11 Sestavni del vsebine
ustavne pravice do zasebne lastnine pa je tudi skupek dolžnosti lastnika, da iz svojega premoženja nudi kompenzacijo
osebi, katere premoženje je bilo zmanjšano zaradi njegovega
ravnanja ali opustitev.12
15. Presoja Ustavnega sodišča v tej zadevi ne more biti
drugačna, četudi se upošteva, da se drugi odstavek 155. člena ZPP uporablja tudi v sporih majhne vrednosti (določbe tridesetega poglavja ZPP o postopku v sporu majhne vrednosti
ne vsebujejo od splošnih drugačnih pravil o povrnitvi stroškov
postopka).13 Pravila o postopku v sporih majhne vrednosti
(442. do 458. člen ZPP) sicer zmanjšujejo kakovost pravnega
varstva na še sprejemljivi minimum (saj pomenijo kompromis
med radikalno uporabo načela de minimis non curat praetor,
ki v naši ureditvi ni sprejemljiva, in ustavno pravico do sodnega varstva).14 Vendar je treba tudi tožnikom v teh sporih
zagotoviti, da lahko v okviru obstoječe postopkovne ureditve
učinkovito uresničujejo to pravico. To vključuje tudi pravico
tožnika, da v primeru uspeha v taki pravdi zahteva povračilo
za to pravdo nujno potrebnih pravdnih stroškov. Kajti tudi v
teh sporih mora veljati, da potrebni pravdni stroški na koncu
v celoti bremenijo tistega, ki je s svojim ravnanjem povzročil,
da je bila pravda potrebna. Med potrebne pravdne stroške
pa tudi v teh sporih sodi nagrada za delo odvetnika, ki je bilo
po razumni presoji sodišča v določenem postopku oziroma v
zvezi z njim potrebno. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče,
da pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave zagotavlja stranki v sodnem postopku tudi pravico do zastopanja
po odvetniku po lastni izbiri.15 Predlagatelju se samo po sebi
ne zdi ustavno sporno, da pripada taka pravica tudi stranki
v sporih majhne vrednosti. Zato se Ustavnemu sodišču v tej
zadevi o vprašanju, ali enako velja tudi za te spore, ni treba
posebej izrekati. Za presojo predlagateljevih očitkov zadošča,
da so tožniki v sprožilnih primerih bili zastopani po odvetnikih.
16. Neprepričljiv je predlagateljev argument, da so stroški postopka res tožnikovi stroški in ne koristi, vendar da naj
bi v sprožilnih primerih (sporov izjemno majhne vrednosti,
še posebej upoštevaje takojšen zaključek pravde po vloženi
tožbi) njihova prisoja tožnikom pomenila, da bi ti dobili nesorazmerno visoko premoženjsko korist glede na vrednost
terjanega zneska in da naj bi bili zato privilegirani. Že razlogi,
navedeni v 13. do 15. točki obrazložitve te odločbe, zadoščajo
za sklep, da je namen drugega odstavka 155. člena ZPP tudi
10 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-80/17, 24. točka obrazložitve.
11 Primerjaj s 23. točko obrazložitve navedene odločbe.
12 Primerjaj s 24. točko obrazložitve navedene odločbe.
13 V skladu s 443. členom ZPP so spori majhne vrednosti
tisti spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 2.000,00 EUR, oziroma tisti spori, v katerih
se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, tožnik pa je
v tožbi navedel, da je pripravljen namesto izpolnitve določenega
zahtevka sprejeti denarni znesek, ki ne presega 2.000,00 EUR.
Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v katerih predmet
tožbenega zahtevka ni denarni znesek, temveč izročitev premične
stvari, katere vrednost, ki jo je tožnik navedel v tožbi, ne presega
2.000,00 EUR.
14 Primerjaj S. Triva, M. Dika, Građansko parnično procesno
pravo, sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine,
Zagreb 2004, str. 818–819.
15 Glej sklepa Ustavnega sodišča št. Up-80/99 z dne 24.
3. 2000, 4. točka obrazložitve, in št. Up-28/00 z dne 30. 5. 2000,
4. točka obrazložitve.
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v izpodbijanem delu (tj. za odmero vrnitvenega zahtevka v
sporu majhne vrednosti) reparacijski. Njegov namen (enako
kot pri uporabi te določbe v rednem pravdnem postopku) ni
kaznovanje tistega, ki je spor majhne vrednosti izgubil, oziroma
omogočanje obogatitve zmagovalca takšnega spora, temveč
v povrnitvi približka denarnega zneska stranki, ki ga je sama
plačala svojemu odvetniku. To velja ne glede na to, v kateri
fazi postopka je bila pravda zaključena. Ustavno sodišče je že
sprejelo tako stališče v odločbi št. U-I-80/17 v primeru presoje
z zakonom predpisane odvetniške nagrade (konkretno prvega
odstavka 12. člena ZOdvT v delu, ki je določal odvetniško
nagrado nad višino 1.975,00 EUR za spore, katerih vrednost
presega 500.000,00 EUR), na podlagi katere je lahko prišlo
do znatnega zmanjšanja premoženja zavezanca za povrnitev
stroškov.16 Zato navedeno toliko bolj velja za obravnavani primer, ko objektivno gledano zmanjšanje premoženja zavezanca
zaradi naložene mu obveznosti povračila tožnikovih potrebnih
stroškov postopka ni bistveno. Tudi sicer je v izhodišču zmotna predlagateljeva teza o domnevnem privilegiranju tožnika,
saj pravilo iz drugega odstavka 155. člena ZPP določa enako
posledico tudi za tožnika, če ta v pravdi zoper toženca, ki je bil
zastopan po odvetniku, ni bil uspešen. Ustavno sodišče glede
na navedeno ocenjuje, da gre tudi v primeru uporabe drugega
odstavka 155. člena ZPP v sporih (izjemno) majhne vrednosti
za način uresničevanja pravice do zasebne lastnine.
17. V primeru, ko zakonska ureditev po vsebini ne pomeni omejitve posamezne ustavne pravice, temveč le določitev
načina njenega uresničevanja, Ustavno sodišče preizkuša
le, ali je imel zakonodajalec za določitev takšnega načina
izvrševanja pravice razumen razlog.17 S presojano ureditvijo
zakonodajalec zagotavlja, da stranka, ki v pravdi, tudi sporu
majhne vrednosti, uspe, dobi povrnjen denarni znesek, ki ga
je sama plačala svojemu odvetniku, ali da dobi vsaj znesek,
ki se temu znesku mnogo bolj približa,18 kot bi se mu približal
po presoji sodišča v posamičnem primeru ustrezen manjši,
višini uveljavljane terjatve sorazmeren denarni znesek, kot
predlaga predlagatelj. Ureditvi, ki zasleduje ta cilj in ki ga je
s takšno ureditvijo očitno mogoče doseči, ni mogoče očitati
nerazumnosti. Je v razumni zvezi z ustavno pogojeno dolžnostjo posameznega subjekta povrniti izgubo tistemu, ki je premoženjsko prizadet iz vzroka na njegovi strani.19 Zato ni pomembno, ali Uredba odmero stroškov za potrebe vrnitvenega
zahtevka v čezmejnih sporih majhne vrednosti domnevno tudi
glede stroškov odvetniških storitev ureja drugače. Razumnost
ureditve iz drugega odstavka 155. člena ZPP namreč zadošča
za sklep, da ta ureditev ni v neskladju s 33. členom Ustave.
18. Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, da
drugi odstavek 155. člena ZPP ni v neskladju z Ustavo v delu,
po katerem se izračuna odvetniška nagrada za namen povrnitve pravdnih stroškov v sporih majhne vrednosti skladno z
veljavno OT.
C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter
sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja
Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar in Marko
Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.
Dr. Rajko Knez
predsednik
16 Primerjaj 23. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-80/17.
17 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-70/04, 8. točka obrazložitve.
18 Glej opombo 9 te odločbe.
19 Primerjaj s 26. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-80/17.
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OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
1452.

Zaključni račun proračuna Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo)
ter 14. in 95. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni
list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki
na 9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Kostanjevica na Krki
za leto 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica
na Krki za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o realizaciji posameznih projektov v letu 2019.
3. člen
Namenska sredstva na dan 31. 12. 2019 v višini
278.066,55 EUR, ki se prenesejo v proračunsko leto 2020, so:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 168.739,53 EUR,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 31.867,76 EUR,
– proračunska rezerva, v višini 13.892,73 EUR,
– sredstva na podračunu za odpravo posledic naravnih
nesreč, v višini 0,25 EUR,
– varščina za tržno stanovanje, v višini 566,28 EUR,
– prispevek investitorjev za izgradnjo infrastrukture v novem naselju Ljubljanska cesta, v višini 63.000,00 EUR.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki
za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2020-16
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Realizacija
Konto
Naziv konta
2019
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.356.402
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.330.384
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
1.879.602
700 Davki na dohodek in dobiček
1.656.816
703 Davki na premoženje
166.292
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704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI (722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73
PREJETE DONACIJE (730)
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
in iz drugih držav
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V.)

3227
55.849
645

450.782
190.532
2.777
2.892
111
254.470
214.618
57.513
157.105
2.250
2.250
809.149
349.414
459.735
3.586.177
758.127
141.097
23.225
580.577
3.228
10.000
959.930
52.188
546.748
69.555
291.439
1.298.736
1.298.736
569.385
556.075
13.310
–229.776

3.601
–
3.601
–
–
–
3.601
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

420.000

500

Domače zadolževanje

420.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

84.202

550

Odplačila domačega dolga

84.202

IX.

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

106.022

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

335.798

XI.

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

229.776

XII.

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

172.188

– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter drugi posegi v prostor na
pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na
enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov.
NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE
POGREBNE SLUŽBE

1453.

Odlok o pokopališkem redu v Občini
Kostanjevica na Krki

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/(Uradni list RS, št. 62/16), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 – odl. US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
80. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevice na Krki (Uradni list
RS, št. 49/14) in 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list
RS, št. 28/18) je Občinski svet Občine Kostanjevice na Krki na
9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu
v Občini Kostanjevica na Krki
UVODNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine
Kostanjevica na Krki, s katerim se podrobneje določi izvajanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti na pokopališčih Kostanjevica na Krki in Oštrc.
(2) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna
pogrebna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
(3) 24-urna dežurna pogrebna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se v Občini Kostanjevica na
Krki izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne
službe.
(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč.
(5) S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik občina,
– pokop zunaj pokopališča,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,

Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja
javne službe
2. člen
24-urno dežurno pogrebno službo zagotavlja Občina Kostanjevica na Krki. Izvajalec javne službe in nosilec javnih pooblastil skladno s tem odlokom je koncesionar, izbran na podlagi
javnega razpisa po postopku določenim s predpisi, ki urejajo
postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
Vrsta in obseg javne službe in njena
prostorska razporeditev
3. člen
Izvajanje »24-urne dežurne pogrebne službe« obsega
vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne
službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika,
odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in
nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z
uporabo le-teh.
Pogoji za zagotavljanje in uporabo
4. člen
V zvezi z izvajanjem »24-urne dežurne pogrebne službe«
je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe
24 ur na dan,
– upoštevati normative in standarde, predpisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe in
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in
tem odlokom.
5. člen
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo s
spoštovanjem in pieteto do pokojnikov.
Pravice in obveznosti uporabnikov
6. člen
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in
plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško
pregledno službo.
7. člen
(1) Uporabniki javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno
dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
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(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne
službe, kot tudi pred novim naročilom poravnati vse morebitne
neplačane obveznosti.
Viri financiranja in način oblikovanja cene
»24-urne dežurne pogrebne službe«
8. člen
(1) Javna služba se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe,
– iz proračuna in
– iz drugih virov.
(2) Cena storitev javne službe se na predlog izvajalca
javne službe določi z elaboratom, na podlagi predpisa, ki ureja
oblikovanje cene storitev javne službe.
Vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev
gospodarske infrastrukture za izvajanje javne službe
9. člen
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture, potrebni za izvajanje javne službe, so poslovni prostori, hladilniki, vozila in druga potrebna sredstva.
NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI
10. člen
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom.
(2) Pogrebno slovesnost organizira izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti, skladno z voljo umrlega in/ali naročnika
pogreba in v sodelovanju z upravljavcem pokopališča.
11. člen
(1) Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji vsakdo
nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba.
(2) V primeru pogrebne slovesnosti v ožjem družinskem
krogu upravljavec pokopališča javnosti ne sme posredovati
podatkov o pogrebu. Anonimni pokop se izvaja v skladu z
19. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
12. člen
Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.
13. člen
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota
z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo
v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma
vodja enote.
14. člen
Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
15. člen
(1) Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se na dan
pogrebne slovesnosti položi praviloma ob 9. uri zjutraj v mrliško
vežico.
(2) Krsta z umrlim se lahko pred upepelitvijo položi v
mrliško vežico.
16. člen
(1) Umrli stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko
do pokopa položi na dan pogreba v verski objekt, praviloma na
pokopališču, od koder se lahko prične pogrebna svečanost.
(2) Pokop opravi pokopališko pogrebno moštvo upravljavca pokopališča.
(3) V primeru žarnega pogreba ali raztrosa pokop opravi
najmanj tričlansko pogrebno moštvo, v primeru klasičnega pogreba pa pokop opravi najmanj petčlansko pogrebno moštvo.
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17. člen
(1) Pred začetkom pogrebne slovesnosti se na poslovilni
prostor dostavi cvetje in vodja pogreba pripelje svojce.
(2) Pogrebna slovesnost se prične, ko se prinesejo zastave, simboli in se pripeljejo posmrtni ostanki umrlega na
poslovilni prostor. Od umrlega se poslovijo pevci, govorniki,
recitatorji, pihalni orkester ali drugi glasbeniki in predstavniki
verskih skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni svečanosti.
(3) Po končani pogrebni slovesnosti se na poslovilnem
prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa.
18. člen
(1) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom
ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo
godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci
in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj,
krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
(2) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli, ki jih zagotovijo in nosijo sami,
razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
19. člen
(1) Udeleženci pogrebne slovesnosti se razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma
žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob
oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela. Po minuti
molka ter poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod
končan.
(2) Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob
grobu.
20. člen
Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora
upravljavec pokopališča grob zasuti, z delom pa prične, ko se
večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice
groba.
STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA
21. člen
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na vseh pokopališčih na območju Občine Kostanjevica na Krki zagotavlja
upravljavec pokopališč in jih zaračunava izvajalcem pogrebnih
storitev v skladu s cenikom.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo
prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta
pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Cenik storitev pokopališko pogrebnega moštva se
določi s sklepom Občinskega sveta Občine Kostanjevica na
Krki oziroma s koncesijo. O določitvi in spreminjanju cenika odloča Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na obrazložen
predlog upravljavca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno
objavljen in dostopen.
OSNOVNI OBSEG POGREBA
22. člen
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, upepelitev, uporabo mrliške vežice, minimalno
pogrebno slovesnost in pokop z žaro ali raztrosom, vključno
s pogrebno opremo, ki ustreza standardom in normativom za
osnovni pogreb.
NAČIN IN ČAS POKOPA
23. člen
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni
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prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način,
določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča je
dovoljen le s soglasjem pristojnega občinskega organa.
(3) Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti,
v skladu s tem odlokom.
24. člen
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik
pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(3) Če naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob
naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da
dovoljuje pokop.
(4) Pred pogrebom mora biti za najem grobnega prostora
sklenjena najemna pogodba. Sklenitev najemnega razmerja se
praviloma ureja na sedežu upravljavca pokopališča.
25. člen
(1) Na območju Občine Kostanjevica na Krki so dovoljene
naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali žarno nišo,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj pokopališča.
(2) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki
ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(3) Pokop na pokopališčih, navedenih v prvem odstavku
1. člena tega odloka, se lahko opravi vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
V izrednih primerih, se za izvedbe ob nedeljah in praznikih za
storitve, povezane z izvedbo pokopa zaračuna dodatnih 50 %.
Čas pokopa se prilagaja letnemu času, upoštevajoč možnost
obveznega zasutja in začasne ureditve groba še v času dnevne
svetlobe.
(4) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(5) Žarni pokopi se lahko vršijo v klasične grobove, s predhodno vstavitvijo žarne niše ali pa v stenske grobne prostore,
kjer je to urejeno. Urejen stenski žarni grob ali žarna niša se
šteje takrat, ko je le ta zaprta s ploščo in ni možen neposredni
stik z žaro.
NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
26. člen
Če je plačnik pogreba občina, se pokop izvede v osnovnem obsegu z žaro ali raztrosom pepela.
POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA
27. člen
V Občini Kostanjevica na Krki je v izjemnih primerih možen tudi pokop zunaj pokopališča, in sicer:
– raztros pepela zunaj pokopališča na podlagi soglasja
pristojnega občinskega organa;
– pokop stanovskih predstavnikov verskih skupnosti v
grobnice verskih skupnosti ali posamezne grobove zunaj pokopališča na podlagi soglasja pristojnega občinskega organa;
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– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC
28. člen
(1) Na pokopališču Kostanjevica na Krki in Oštrc sta mrliški vežici, katerih uporaba je obvezna.
(2) Mrliški vežici obratujeta v času od dovoza pokojnika do
pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljalcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
(3) V času uporabe je mrliška vežica praviloma odprta v
zimskem času to je od 1. oktobra do 31. marca od 9. do 18. ure,
in v letnem času to je od 1. aprila do 30. septembra od 8. do
20. ure. V primeru posebnih ali izrednih okoliščin, je možna
uporaba tudi izven določenih ur.
OBSEG PRVE UREDITVE GROBA
29. člen
(1) Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu
in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče
odpadkov.
(2) Prva ureditev novega groba zajema poleg storitev iz
prvega odstavka še postavitev začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z nasadom peska in lesenim okvirjem.
(3) Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno
cvetje odstraniti v roku 21 dni po opravljenem pogrebu. Cvetje
se lahko na zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem
rokom.
VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
30. člen
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir
na pokopališču tako, da:
– zagotavlja red in čistočo na pokopališčih,
– zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
(2) Upravljavec pokopališča ne odgovarja za morebitne
odtujitve z grobnih prostorov.
31. člen
Na pokopališčih v Občini Kostanjevica na Krki je prepovedano:
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališča in objektov na
območju pokopališča,
– opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela v bližini 50 m od groba in od pogrebnega
sprevoda napovedane pogrebne svečanosti ter ob nedeljah in
praznikih,
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobovih in podobno,
– vodenje živali na pokopališče, razen službenih psov in
psov vodnikov za slepe,
– vožnja s kolesom in drugimi vozili po pokopališču, razen
z delovnimi stroji upravljavca pokopališča ali od njega pooblaščenega izvajalca,
– hoja po vzdrževanih delih groba in pokopališča, poškodovanje nagrobnih spomenikov ter drugih obeležij in znakov, ki
se nahajajo na pokopališču,
– trganje in poškodovanje zelenja in cvetja na drugih
grobovih,
– odtujevanje predmetov z drugih grobov, pokopaliških
prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
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NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
IN NAJEMNA POGODBA
32. člen
(1) Upravljavec pokopališča odda grobove v najem najemniku (nadaljnjem besedilu: najemnik groba) s pogodbo (v
nadaljnjem besedilu: najemna pogodba) za nedoločen čas.
(2) Najemna pogodba mora vsebovati vsaj: subjekte najemnega razmerja, čas najema, velikost grobnega prostora,
obveznosti najemnika glede ureditve grobov, ukrepe v primeru
neizvrševanja obveznosti iz pogodbe, pogoje za razveljavitev
najemne pogodbe, obveznosti najemnika po poteku ali razveljavitvi pogodbe.
(3) Pogodbeni stranki najemno pogodbo sklepata za nedoločen čas, vendar najmanj za deset let.
(4) Oddaja novih grobov se izvede po vrstnem redu prostih grobov. Najemnik ves čas trajanja najemnega razmerja
plačuje grobnino glede na prvoten tip grobnega prostora.
(5) Najemnik se zavezuje, da bo v primeru prenosa pravice do najema groba, skupaj z novim najemnikom pri upravljavcu pokopališča, podpisal ustrezno izjavo o prenosu najemništva. V nasprotnem primeru mu bo upravljavec še naprej
zaračunaval grobnino.
(6) V kolikor gre za najem groba ob pokopališkem zidu najemnik v primeru obnavljanja ali zamenjave zidu nosi stroške, ki
bodo nastali zaradi začasne odstranitve ali ponovne namestitve
spomenika, napisne plošče, če bo to potrebno zaradi obnove
ali zamenjave pokopališkega zidu.

nino.

33. člen
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba letno grob-

(2) Grobnina za grob se lahko plača tudi za več let naprej,
vendar največ za deset let.
(3) Napisna plošča na prostoru za raztros pepela se
naroči in plača ob pogrebu. V ceno je všteta izdelava, napis in
namestitev na prostor za napisne plošče.
34. člen
(1) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij
do enojnega groba, upoštevajo se tudi druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališč.
(2) Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališča
določi s sklepom Občinskega sveta Občine Kostanjevica na
Krki oziroma s koncesijo.
35. člen
(1) Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za
grobove praviloma do 30. junija v tekočem letu.
(2) Če najemnik groba po zapadlosti računa ne plača
grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi opomin. Če po
izstavitvi opomina najemnik ne poravna obveznosti, poda upravljavec pokopališča predlog za izvršbo na sodišče.
36. člen
(1) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– na podlagi volje najemnika,
– če računa za najemnino ni bilo moč izročiti najemniku
grobnega prostora in je preteklo eno leto od dneva zapadlosti
računa,
– če je najemnik umrl, upravičenec do sklenitve najemne
pogodbe pa najemne pogodbe ni sklenil v roku 90 dni po smrti
najemnika.
(2) Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne
stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja v roku 30 dni. Če najemnik tega ne naredi, jih mora na stroške najemnika odstraniti
upravljavec pokopališča po sprejeti tarifi. Najemnik je dolžan
poravnati sorazmerni delež letne grobnine.
(3) Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in
stenske plošče, lučke, vaze in podobno.
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(4) Upravljavec pokopališča mora po prenehanju najemne
pogodbe za grob z žaro, žaro prenesti v anonimno skupno
grobišče. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za raztros
pepela, če to naroči najemnik groba.
(5) Upravljavec pokopališča mora najemnike oziroma njihove morebitne dediče pozvati k ureditvi grobnih prostorov
oziroma pogodbenega razmerja pisno ali s pisnim obvestilom
na grobnem prostoru. V kolikor se nihče ne odzove, občina na
predlog upravljavca pripravi sklep za odstranitev nagrobnega
obeležja, ki se objavi na spletnih straneh občine in upravljavca.
Odstranitev se lahko izvede po preteku 90 dni od objave.
POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV
SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC
TER DRUGI POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU
37. člen
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na
pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavljanje,
spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov
in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču v
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost,
podzakonskimi predpisi in tem odlokom. Pri tem je dolžan
zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti
pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Višina nagrobnega obeležja ne sme
presegati višine pokopališkega zidu na oddelku pokopališča,
kjer se grob nahaja.
(3) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg
v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca
pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti
soglasje upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi
v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko
upravljavec te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika.
(4) Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba
ter grobnicam, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni
spomeniki, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja le v soglasju z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne
dediščine.
(5) Če pri postavljanju, spreminjanju ali odstranitvi spomenikov pride do poškodbe drugih grobov, je potrebno škodo
prijaviti upravljavcu pokopališča. Za škodo je odgovoren izvajalec del.
(6) Napisne plošče z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela odraslih in otrok lahko postavlja
le upravljavec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela
pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan
odstraniti v roku osmih dni.
(7) Napisne plošče na stenskih žarnih nišah lahko postavlja, spreminja, odstranjuje, obnavlja ali izvaja druge posege v
prostor le upravljavec pokopališča. Napisnih plošč na stenskih
žarnih nišah se ne sme odvažati z območja pokopališča. Če se
na stenski žarni niši pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec
pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
(8) Žarne niše lahko vgrajuje le upravljavec pokopališča.
ZVRSTI GROBOV
38. člen
(1) Na pokopališčih iz prvega odstavka 1. člena tega odloka so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi
in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
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– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope in
– prostor za raztros pepela.
(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke
in grobove.
(3) Za vsako pokopališče mora upravljavec pokopališča
imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in zvrsti
grobov na posameznih oddelkih ter imeti vzpostavljeno evidenco grobov, skladno z zakonom in tem odlokom.
OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE
39. člen
(1) Tehnični normativi za grobove:
– enojni grob: širina do 1 m, dolžina do 2,4 m, globina
najmanj 1,80 m,
– dvojni grob: širina do 2 m, dolžina do 2,4 m, globina
najmanj 1,80 m,
– trojni grob: širina do 3 m, dolžina do 2,4 m, globina
najmanj 1,80 m,
– otroški grob: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m, globina
najmanj 1,80 m,
– žarni grob: širina do 1 m, dolžina do 1,2 m, globina
najmanj 0,7 m,
– vrstni grob: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m, globina
najmanj 1,80 m.
(2) Gradnja novih grobnic je dovoljena le, če to določa
ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
40. člen
(1) Grobišča so kostnice, prostori za skupen pokop ob
morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih
razmerah ter skupna grobišča.
(2) Na grobiščih je urejen skupen prostor za polaganje
cvetja in sveč.
41. člen
Minimalne mere grobne jame so: dolžina 220 cm, širina
90 cm in globina 180 cm. Za umrle otroke do 10 let smejo
biti grobne jame odgovarjajoče skrajšane in zožene. Če je v
isti grobni jami predvidenih več zaporednih pokopov je lahko
grobna jama poglobljena največ do 280 cm, plast zemlje nad
zadnjo krsto pa mora biti najmanj 100 cm.
MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE
42. člen
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop
s krsto znaša deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA,
POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE
POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE
43. člen
Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov
in naprav ter druge pokopališke infrastrukture se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki oziroma s
koncesijo. O določitvi in spreminjanju cenika odloča Občinski
svet Občine Kostanjevica na Krki na obrazložen predlog upravljavca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno objavljen in
dostopen.
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RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA
GLEDE NA ENOJNI GROB
44. člen
(1) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne
grobnine in znaša:
– grobnina za otroški, vrstni, žarni (talni) grob je enaka
osnovni grobnini,
– grobnina za dvojni grob je enaka dvakratniku osnovne
grobnine,
– grobnina za povečane grobove je enaka osnovni grobnini, pomnoženi s faktorjem, ki predstavlja število možnih pokopov v tak grob, vendar največ do šest,
– grobnina prostora za žarno nišo (stensko) ne sme presegati sedemdesetih odstotkov osnovne grobnine.
(2) Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne
najemnine za enojni grob.
DRUGA VPRAŠANJA POGREBNE IN POKOPALIŠKE
DEJAVNOSTI TER UPORABNIKOV
Pokopališka dejavnost
45. člen
(1) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč.
(2) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev
obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in
naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču,
razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev
pokopališča.
(3) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje
soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne
jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje
in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih
ostankov.
(5) Cenik storitev grobarjev se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki oziroma s koncesijo.
O določitvi in spreminjanju cenika odloča Občinski svet Občine
Kostanjevica na Krki na obrazložen predlog upravljavca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno objavljen in dostopen.
46. člen
(1) Upravljanje pokopališč se v Občini Kostanjevica na
Krki izvaja kot lokalna gospodarska javna služba. Upravljavec
pokopališča po tem odloku je koncesionar (v nadaljevanju:
upravljavec pokopališča).
(2) Upravljavec pokopališč je dolžan vsako leto pripraviti
predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga
skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega
tekočega leta predložiti pristojnemu občinskemu organu. Letni
program sprejme Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki.
(3) Izvajalec javne službe »upravljanje pokopališč« je
dolžan najkasneje do 28. 2. naslednjega leta pristojnemu občinskemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe v preteklem letu.
47. člen
(1) Upravljanje pokopališč se financira iz:
– grobnin;
– najemnin/plačil za uporabo pokopaliških objektov in
naprav;
– plačil za storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva;

Uradni list Republike Slovenije
– proračuna;
– drugih virov.
(2) Upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebne dejavnosti, v skladu s cenikom, sprejetim na podlagi
tega pokopališkega reda, uporabo pokopaliških objektov in
naprav ter stroške storitev grobarjev in storitev pokopališko
pogrebnega moštva.
Obveznosti upravljavca pokopališč
48. člen
(1) Upravljavec pokopališča mora upravljati pokopališče
tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja mrliške vežice in poslovilne dvorane,
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih
pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko
pogrebnega moštva,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni
dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– vodi elektronski kataster grobov,
– izvaja prvo ureditev groba,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
– postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih
pokopališč,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– beleži termine izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih
nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve) in
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem
odlokom.
(2) Upravljavec pokopališča je dolžan zagotoviti možnost
pokopa vsakega umrlega, ki je imel tik pred smrtjo stalno prebivališče na območju matičnega okoliša pokopališča, razen
v primeru, da na pokopališču ni prostih grobnih prostorov. V
slednjem primeru je dolžan zagotoviti pokop na katerem od
drugih pokopališč v občini.
(3) Upravljavec pokopališča lahko dovoli pokop umrlega,
ki ni imel stalnega prebivališča na matičnem območju pokopališča, če so na pokopališču prosti grobni prostori. Prav tako mora
zagotoviti pokop neidentificirane osebe, ki je umrla na območju,
za katerega je pokopališče namenjeno.
(4) Če upravljavec pokopališča ugotovi, da se na pokopališču izvajajo dela ali opravljajo storitve v nasprotju s tem
odlokom in zakonom, mora o tem obvestiti pristojne inšpekcijske službe.
Evidence upravljavca pokopališča
49. člen
(1) S tem odlokom se upravljavcu pokopališča podeli
javno pooblastilo za vzpostavitev in vodenje trajne evidence
o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajne
evidence grobov – kataster in evidence najemnikov grobov za
obdobje zadnjih deset let.
(2) Kataster vsebuje poleg podatkov, ki jih določa zakon,
še naslednje podatke:
– o vseh grobovih, in sicer po zvrsteh grobov,
– o komunalnih napravah in vodih posameznega pokopališča.
(3) Kataster se vodi v digitalni obliki, za vsako posamezno
pokopališče posebej, in sicer v tekstualni in grafični obliki ter
skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega
sistema.
(4) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine
Kostanjevica na Krki. Kopijo ažuriranih podatkov upravljavec
pokopališča periodično, vendar najmanj enkrat letno, izroča
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občini, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih
izvajalec javne službe brezplačno izroči v celoti v last in posest
občini.
(5) Kataster mora biti voden ažurno.
(6) V evidenci o pokojnikih se vodijo podatki o imenu in
priimku pokojnika, naslov, datum rojstva in smrti pokojnika,
datum pogreba, številka in oznaka groba ter datum in kraj
prekopa.
(7) Upravljavec pokopališča je dolžan s katastrom ravnati
kot s podatki, za katere velja varovanje v okviru varovanja
osebnih podatkov oziroma poslovnih skrivnosti. Posameznemu
uporabniku mora upravljavec pokopališča na njegovo zahtevo
brezplačno omogočiti vpogled v podatke, ki se nanašajo na
grob za katerega ima sklenjeno pogodbo.
(8) Za potrebe obveščanja javnosti o lokaciji groba se
lahko sporočajo podatki o imenu in priimku pokojnika, letnici
rojstva in smrti pokojnika, številki groba in pokopališču. Če je
pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to
prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki
sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih
podatkov pooblaščeni z zakonom.
(9) Za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu se lahko
sporočijo podatki o imenu in priimku pokojnika, starosti pokojnika, datumu pogreba, vežici in pokopališču. Če je pokojnik
pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to prepovedal
naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo
le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov
pooblaščeni z zakonom.
(10) V evidenci najemnikov grobov se vodijo podatki o
imenu in priimku najemnika, EMŠO ali davčna številka, naslov
najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter
višina grobnine. Podatki so dostopni samo tistim uporabnikom,
ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
Izdaja soglasij
50. člen
(1) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev,
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
na območju pokopališča v skladu s zakonom in tem odlokom.
Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(2) Upravljavec pokopališča mora izdati soglasje v treh
dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti
kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
(3) O zavrnitvi soglasja iz prejšnjega odstavka odloči
župan v 15 dneh. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa
je mogoč upravni spor.
(4) Cena za izdajo soglasja zajema le neposredne stroške
izdaje soglasja. Če pri izvedbi del iz prvega odstavka nastanejo
upravljavcu pokopališča stroški, jih mora poravnati naročnik
soglasja.
(5) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in
barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
Obveznosti najemnikov grobov in ostalih
obiskovalcev pokopališč
51. člen
(1) Naročniki pogrebnih storitev morajo, v primeru neporavnanih zapadlih obveznosti, plačati stroške upravljanja
pokopališča pred novim naročilom.
(2) Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni
dovoljena zasaditev dreves in grmičevja. Drevesa in grmičevje
ne smejo presegati meter višine. Nagrobna zasaditev ne sme
presegati dimenzij grobnega prostora.
(3) Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.
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(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega
člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
52. člen
(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo
za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo bivališča. Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz
groba, to pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega
obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in
trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti
za vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, skrbeti
za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke,
ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za
red in čistočo na pokopališču. Najemniki morajo odstranjevati
plevel vsaj 20 cm okoli grobnega prostora, če s tem ne posega
v tuj grobni prostor. Pod pojmom plevel se štejejo predvsem
tujerodne invazivne rastline, ki vsebujejo strupen rastlinski sok
oziroma povzročajo alergijske reakcije ali pa se nekontrolirano
širijo v okolico. Npr: japonski dresnik, ambrozije, orjaški dežen,
topinambur itd.
(2) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in
grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču
pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci
lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja
upravljavca pokopališča.
(3) Izvajalci del so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti
termine izvajanja drugih del, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku,
na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje
spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve)
najmanj 3 dni pred načrtovanim izvajanjem del.
(4) Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališč na enotno urejenem prostoru za raztros pepela ne smejo
postavljati napisnih plošč z imeni pokojnikov in prinašati drugih
stvari. Na zelenico ne smejo polagati ničesar.
(5) Najemnik, ki želi prekop posmrtnih ostankov, mora
podati pristojnemu občinskemu organu vlogo za prekop. Na
podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za izkop umrlega in prenos na drugo pokopališče. Izkop in prenos lahko
naredi samo upravljavec pokopališča.
(6) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka
ali tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju s tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
Prepovedi
53. člen
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na
pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem
do umrlih. Nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje in hoja po grobovih je prepovedana.
(2) Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in
pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
(3) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okolišu parkirišča ni dovoljeno,
razen sporočil upravljavca pokopališča.
(4) Na območju pokopališča je prepovedano:
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora
ter drugo onesnaževanje pokopališkega prostora in objektov,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, drugih naprav in
predmetov na območju pokopališča,
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– vodenje živali v mrliško vežico,
– vožnja s kolesom ali motornimi vozili, kakor tudi njihovo
shranjevanje na območju pokopališča.
(5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim in četrtim
odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 420 evrov.
54. člen
(1) Umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje
samo v času obratovanja mrliških vežic.
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska
in druga dela se ne sme opravljati v času v bližini napovedane
pogrebne svečanosti ter ob nedeljah in praznikih.
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico
izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. V kolikor tega ne
naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca
del.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
55. člen
(1) Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan razen, če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki,
službene pse policije in pse reševalne enote.
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
420 evrov.
56. člen
(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči,
gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in
medobčinskega inšpektorata.
(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko
upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z
motornim vozilom.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega
člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim
ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa
z globo 420 evrov.
Nadzor
57. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine izvaja Občina Kostanjevica na
Krki. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan,
Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki.
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(2) Občina Kostanjevica na Krki lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo,
zavod oziroma drugo primerno institucijo.
(3) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
pooblaščena oseba za nadzor nad izvajanjem odloka, ki je
tudi pristojna za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških
ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem
zakonu.
58. člen
(1) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v
prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca
pokopališča iz prvega odstavka 50. člena tega odloka, inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej,
Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki z odločbo
odredi prepoved izvajanja del.
(2) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje
spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča iz prvega odstavka
50. člena tega odloka, inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke
Toplice in Kostanjevica na Krki z odločbo odredi odpravo
nepravilnosti.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejme elaborat iz drugega odstavka 8. člena tega odloka skupaj s sprejetjem predmetnega odloka.
60. člen
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega
odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki
uporabljajo brez pogodbe in vzpostaviti elektronski kataster
grobov.
61. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih
storitev v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10).
62. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. 7. 2020.
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

1454.

Odlok o javnem parkirišču za avtodome
v Občini Kostanjevica na Krki

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US,
32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US), 9. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14)
je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji
dne 3. 6. 2020 sprejel
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ODLOK
o javnem parkirišču za avtodome
v Občini Kostanjevica na Krki
1. člen
S tem odlokom se določajo splošni in drugi pogoji, organizacija in način vzdrževanja javnega parkirišča za avtodome
v Občini Kostanjevica na Krki.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
– Kratica »PZA« se v nadaljnjem besedilu tega odloka
uporablja za okrajšavo besedne zveze »parkirišče za avtodome«,
– PZA z oskrbo je PZA, na katerem je poleg parkiranja
avtodomov omogočeno tudi oskrba z vsaj eno od naslednjih
storitev: električna energija, voda, odvod fekalij.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski in občinski predpisi
s področja javnih cest, cestnih prevozov, varnosti cestnega
prometa in gradnje objektov.
3. člen
Ta odlok in PZA se pod istimi pogoji kot za avtodome
uporabljata tudi za počitniške prikolice s pripadajočim osebnim
vozilom.
4. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave,
stvarno pristojen za komunalno infrastrukturo in gospodarske
javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Organ, pristojen za nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim
predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice
in Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
5. člen
(1) Izvajanje vzdrževanja PZA z oskrbo zagotovi Občina
Kostanjevica na Krki.
(2) Naloge vzdrževanja PZA z oskrbo so:
– skrb za čistočo in urejenost parkirišča, ki zajema skrb
za površine parkirišča in urbano opremo na njem (urejanje zelenih površin, površin parkirišča, oskrbovalnih površin, skrb za
morebitne mize, klopi, igrala, odvoz odpadkov …) in
– upravljanje s parkiriščem v smislu upravljanja z avtomati
za dobavo elektrike, vode, zagotovitev odvoda odpadne vode
in fekalij, kar zajema nemoteno delovanje avtomatov ter redno
vzdrževanje.
6. člen
(1) Cena za dobavo in oskrbo PZA z oskrbo z električno
energijo, vodo in morebitna parkirnina je določena v ceniku, ki
je priloga tega odloka.
(2) Odvod odpadne vode in fekalij se ne zaračunava.
(3) Cenik lahko občinski svet s sklepom spremeni, nov
cenik pa mora biti pred začetkom veljavnosti in uporabe predhodno objavljen na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki
in na informativni tabli.
7. člen
(1) PZA z oskrbo se vzpostavi ob Krški cesti v Kostanjevici
na Krki na parcelnih številkah 814/3, 814/2, 817/7, 1782/34 in
1740/12, vse k.o. 1331 – Kostanjevica. PZA bo oskrbovan z
električno energijo, vodo ter odvodom odpadne vode oziroma
fekalij. Parkiranje avtodomov na tem PZA se omeji na 72 ur.
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(2) Uporabniki PZA so dolžni čas začetka parkiranja označiti s parkirno uro ali z listom papirja, na katerem je čitljivo
napisan čas začetka parkiranja ter ga voznik namesti na dobro
vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim
steklom vozila. Po izteku dovoljenega časa parkiranja mora
voznik vozilo odpeljati. Podaljšanje parkiranja na istem PZA
ni dovoljeno.
(3) Uporabniki PZA so dolžni skrbeti za red in čistočo na
PZA. Dolžni so tudi strogo namensko, racionalno, gospodarno
in pazljivo ravnati z avtomati za oskrbo.
(4) Na PZA se namesti dobro vidno obvestilo o pravilih
ravnanja, ki veljajo na tem PZA.
8. člen
Z globo v znesku 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik ali lastnik vozila, če:
– parkira z vozili, ki niso avtodomi ali počitniške prikolice
s pripadajočim osebnim vozilom, na mestih, kjer so s predpisano prometno signalizacijo označene parkirne površine za
avtodome,
– z vozili, ki niso avtodomi ali počitniške prikolice s pripadajočim osebnim vozilom kako drugače zasede dostop do PZA
ali njegovo površino,
– parkira z vozili izven parkirnih mest, ki so s predpisano prometno signalizacijo označene kot parkirne površine za
avtodome,
– ne označi na predpisan način začetka parkiranja,
– parkira na PZA dlje od dovoljenega časa,
– na kakršen koli drug način krši pravila na PZA, ki so
zapisana na informativni tabli.
9. člen
(1) Postavitev prometne signalizacije in informativne table
o pravilih ravnanja skladno s tem odlokom mora biti izvedena
najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
(2) PZA na Krški cesti v Kostanjevici na Krki se vzpostavi
najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-19/2014
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič
Priloga: Cenik za dobavo in oskrbo parkirišča za avtodome z oskrbo v Občini Kostanjevica na Krki
Parkiranje
Dobava in oskrba z električno energijo
Dobava in oskrba s pitno vodo
Odvod odpadne vode in fekalij

1455.

brezplačno
0,50 EUR/1 kWh
0,10 EUR/10 l
brezplačno

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Kostanjevica na Krki 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 in 61/20 – ZIUZEOP-A) ter 14. člena Statuta Občine
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet
Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 3. 6. 2020
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) se prvi odstavek 11. člena
spremeni tako, da glasi:
»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se lahko v letu 2020 zadolžijo do skupne višine 16.175,60
evrov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-9/2019-58
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

1456.

Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske
lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja
bioloških odpadkov in obdelave komunalnih
odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini
Kostanjevica na Krki za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16-odl. US
RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. in 83. člena Statuta
Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne
3. 6. 2020 sprejel

SKLEP
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja
bioloških odpadkov in obdelave komunalnih
odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini
Kostanjevica na Krki za leto 2020
I.
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja
bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in
24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za
leto 2020.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja
bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in
24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za
leto 2020.
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Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Oskrba s pitno vodo v m3

Cena v EUR brez DDV
6,3538
19,0614
63,5379
95,3068
0,0000
317,6894
635,3789
0,0000

Cena v EUR z 9,5 % DDV
6,9574
20,8722
69,5740
104,3609
0,0000
347,8699
695,7399
0,0000

0,9879

1,0818

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Odvajanje komunalne odpadne vode v m3

Cena v EUR brez DDV
7,5973
22,7918
75,9725
113,9588
0,0000
0,0000
759,7251
0,0000

Cena v EUR z 9,5 % DDV
8,3190
24,9570
83,1899
124,7849
0,0000
0,0000
831,8990
0,0000

0,4186

0,4584

Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Cena v EUR brez DDV
3,4998
10,4993
34,9976
52,4964
0,0000
0,0000
349,9758
0,0000

Cena v EUR z 9,5 % DDV
3,8323
11,4967
38,3224
57,4836
0,0000
0,0000
383,2235
0,0000

0,6736

0,7376

Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2020 za vse uporabnike:
Prevzem grezničnih gošč v m3

Cena v EUR brez DDV
0,4999

Cena v EUR z 9,5 % DDV
0,5474

Predračunska lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Strošek javne infrastrukture na kg
Strošek izvajanja storitve na kg
Skupaj na kg

Cena v EUR brez DDV
0,0000
0,1339
0,1339

Cena v EUR z 9,5 % DDV
0,0000
0,1466
0,1466

Predračunska lastna cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Strošek javne infrastrukture na kg
Strošek izvajanja storitve na kg
Skupaj na kg

Cena v EUR brez DDV
0,0000
0,0745
0,0745

Cena v EUR z 9,5 % DDV
0,0000
0,0816
0,0816

Predračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Strošek javne infrastrukture na kg
Strošek izvajanja storitve na kg
Skupaj na kg

Cena v EUR brez DDV
0,0000
0,0924
0,0924

Cena v EUR z 9,5 % DDV
0,0000
0,1012
0,1012
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3238 /

Št.

89 / 19. 6. 2020

Uradni list Republike Slovenije

Predračunska lastna in zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne službe za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne dežurne službe
za pokojnika

Cena v EUR brez DDV
263,00

III.
Cene oziroma tarife podane v ponudbi za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo,
ostajajo še naprej v veljavi.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2020 dalje.
Št. 354-4/2019
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

Cena v EUR z 9,5 % DDV
287,98

RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. in 83. člena Statuta
Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne
3. 6. 2020 sprejel

SKLEP
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov,
zbiranja bioloških odpadkov in obdelave
komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe
ter subvencije za izvajanje gospodarske javne
službe odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki
za leto 2020

Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode, zbiranja
komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških
odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov
in 24-urne dežurne službe ter subvencije
za izvajanje gospodarske javne službe
odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020

I.
Občinski svet potrjuje zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in
obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v
Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020 in subvencijo cene za
omrežnino za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki iz sredstev občinskega proračuna.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US

II.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2020:

1457.

OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Oskrba s pitno vodo v m3

Cena v EUR
6,3538
19,0614
63,5379
95,3068
0,0000
317,6894
635,3789
0,0000

Cena v EUR z 9,5 % DDV
6,9574
20,8722
69,5740
104,3609
0,0000
347,8699
695,7399
0,0000

0,9879

1,0818

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode za leto 2020:
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Pridobitna dejavnost
Cena v EUR
Cena v EUR
brez DDV
z 9,5 % DDV
7,5973
8,3190
22,7918
24,9570
75,9725
83,1899
113,9588
124,7849
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
759,7251
831,8990
0,0000
0,0000
0,4186

0,4584

Nepridobitna dejavnost
Cena v EUR
Cena v EUR
brez DDV
z 9,5 % DDV
3,7986
4,1595
11,3959
12,4785
37,9863
41,5950
56,9794
62,3924
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
379,8625
415,9494
0,0000
0,0000
0,4186

0,4584
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Občina bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno omrežnine za dejavnost odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode iz občinskega proračuna v višini
20.166 EUR brez DDV oziroma 22.082 EUR z DDV, in sicer za
dejavnost odvajanja v obdobju januar–junij v višini 13.419 EUR
brez DDV oziroma 14.694 EUR z DDV. V obdobju julij–december pa 6.746 EUR brez DDV oziroma 7.387 EUR z DDV.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode za leto 2020:
OMREŽNINA na mesec

Faktor

OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

1
3
10
15
30
50
100
200

Pridobitna dejavnost
Cena v EUR
Cena v EUR
brez DDV
z 9,5 % DDV
3,4998
3,8323
10,4993
11,4967
34,9976
38,3224
52,4964
57,4836
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
349,9758
383,2235
0,0000
0,0000

Čiščenje komunalne odpadne vode v m3

0,6736

0,7376

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema grezničnih gošč in blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav za leto 2020:
Cena v EUR brez DDV
0,4999

Prevzem grezničnih gošč v m3

Cena v EUR z 9,5 % DDV
0,5474

Prodajna zaračunana cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Strošek javne infrastrukture na kg
Strošek izvajanja storitve na kg
Skupaj na kg

Cena v EUR brez DDV
0,0000
0,1339
0,1339

Cena v EUR z 9,5 % DDV
0,0000
0,1466
0,1466

Prodajna zaračunana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Strošek javne infrastrukture na kg
Strošek izvajanja storitve na kg
Skupaj na kg

Cena v EUR brez DDV
0,0000
0,0745
0,0745

Cena v EUR z 9,5 % DDV
0,0000
0,0816
0,0816

Prodajna zaračunana cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov:
Strošek javne infrastrukture na kg
Strošek izvajanja storitve na kg
Skupaj na kg

Cena v EUR brez DDV
0,0000
0,0924
0,0924

Cena v EUR z 9,5 % DDV
0,0000
0,1012
0,1012

Prodajna zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne službe za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne dežurne službe
za pokojnika

Cena v EUR brez DDV
263,00

III.
Cene oziroma tarife podane v ponudbi za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo,
ostajajo še naprej v veljavi.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2020 dalje.
Št. 354-4/2019
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

Cena v EUR z 9,5 % DDV
287,98

Stran
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Priloga: Pregled višine subvencije
Občina Kostanjevica na Krki bo iz proračuna zaradi zakonsko določene obveznosti za pokrivanje stroška amortizacije
gospodarske javne infrastrukture v letu 2020 skupaj zagotovila
20.166 EUR brez DDV oziroma 22.082 EUR z DDV, in sicer
bo subvencionirala omrežnino za nepridobitno dejavnost za
dejavnosti:
– odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v
višini 100 % v obdobju januar–junij, kar znaša 13.419 EUR brez
DDV oziroma 14.694 EUR z DDV in
– odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v
višini 50 % v obdobju julij–december, kar znaša 6.746 EUR brez
DDV oziroma 7.387 EUR z DDV.
V spodnjih tabelah je za dejavnost odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode prikazan izračun potrebne višine
subvencije brez DDV.
Tabela 1: Pregled izračuna višine subvencije za dejavnost
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v obdobju
januar–junij 2020
1
Vodomer v EUR brez DDV
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65
65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100
100 < / = DN < 150
150 < / = DN
Skupaj

število
vodomerov

2
potrjena cena
iz elaborata

270
2
2
0
0
0
0
0

7,5560
22,6681
75,5604
113,3406
0,0000
0,0000
755,6041
0,0000

3
zaračunana cena
uporabnikom
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

4
subvencija
(potrjena –
zaračunana cena)
7,5560
22,6681
75,5604
113,3406
0,0000
0,0000
755,6041
0,0000

5=1 * 2 * 6
subvencija
12.241
272
907
0
0
0
0
0
13.419

Tabela 2: Pregled izračuna višine subvencije za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v obdobju
julij–december 2020
1
Vodomer v EUR brez DDV
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65
65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100
100 < / = DN < 150
150 < / = DN
Skupaj

1458.

število
vodomerov

2
potrjena cena
iz elaborata

270
2
2
0
0
0
0
0

7,5973
22,7918
75,9725
113,9588
0,0000
0,0000
759,7251
0,0000

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve
Pomoč družini na domu v Občini
Kostanjevica na Krki

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 14. člena Statuta Občine
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski
svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 3. 6.
2020 sprejel

3
zaračunana cena
uporabnikom
3,7986
11,3959
37,9863
56,9794
0,0000
0,0000
379,8625
0,0000

4
subvencija
(potrjena –
zaračunana cena)
3,7986
11,3959
37,9863
56,9794
0,0000
0,0000
379,8625
0,0000

5=1 * 4 * 6
subvencija
6.154
137
456
0
0
0
0
0
6.746

SKLEP
o ceni socialnovarstvene storitve
Pomoč družini na domu
v Občini Kostanjevica na Krki
I.
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k
ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini
21,17 EUR za efektivno uro storitve od 1. 7. 2020 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje 4,19 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa
16,98 EUR/uro.
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II.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj
12,68 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje v višini 4,19 EUR/uro in
– 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 8,49 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 8,49 EUR/uro in se lahko še
dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje,
o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno
delo Posavje.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % od
osnove in tako znaša 11,88 EUR/ uro, ob praznikih pa se cena
za uporabnika poviša za 50 % od osnove, tako da znaša prispevek uporabnika 12,73 EUR/uro.

Št.

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

1459.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu
Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica
na Krki

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZUI, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 55/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A)
ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list
RS, št. 49/14) je Občinski svet občine Kostanjevica na Krki na
9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcu Plavček
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcu
Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 9.
2020 dalje znašajo:
Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur):
570,55 €
3–4-letni otroci (6–9 ur):
445,04 €
Kombiniran oddelek:
460,60 €
Starostna skupina 3–6 let (6–9 ur):
381,43 €
2. člen
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije,
kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje
in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini
Kostanjevica na Krki.
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo
(znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.

Stran
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3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcu Občine Kostanjevica
na Krki znašajo 2,10 € na otroka na dan.
4. člen
Vrtec staršem zaračuna 4,50 EUR za vsako začeto uro
zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2020.
Št. 609-6/2020
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020

IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7.
2020 dalje.
Št. 129-1/2020
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
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Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

1460.

Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun
občinskih taks za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS,
št. 49/14) in tretjega odstavka 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 120/07)
je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji
dne 3. 6. 2020 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih
taks za leto 2020
I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2020
znaša 0,0575 EUR.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen
življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga
objavi Statistični urad Republike Slovenije. Stopnja inflacije v
obdobju od začetka januarja 2019 do konca decembra 2019
znaša 1,8 %.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 032-3/2020
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

KRANJ
1461.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne
Občine Kranj

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
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51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) je Mestni svet Mestne občine
Kranj na 16. seji dne 3. 6. 2020 sprejel

IN

SPREMEMBE
DOPOLNITVE STATUTA
Mestne občine Kranj

1. člen
Statut Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2, v nadaljevanju: Statut) se v
prvem odstavku osmega člena spremeni tako, da se na koncu
besedila doda vejica in besedilo: »v naslednji vrstici, prav tako
vodoravno in sredinsko izpisano, je številka žiga«.
2. člen
V drugem odstavku 18. člena Statuta se na koncu besedila doda:
»Mestni svet lahko odloči, da se seja ali njen posamezni
del opravi brez navzočnosti javnosti in predstavnikov javnega
obveščanja.«
3. člen
V 22. členu Statuta se spremenita 5. in 22. točka, da se
5. točka v celoti glasi: »potrjuje začasne nujne ukrepe iz 19. in
20. točke 39. člena tega statuta«, 22. točka pa se v celoti glasi:
»imenuje in razrešuje predstavnike lokalne skupnosti v
osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOK, in institucijah, katerih MOK ni ustanoviteljica, ob smiselni uporabi 30. člena statuta, če ni s posameznim
aktom o ustanovitvi določeno drugače;«.
4. člen
V 25. členu Statuta se pred besedno zvezo »seji mestnega sveta« doda beseda »redni«.
5. člen
Na koncu prvega odstavka 27. člena Statuta se doda
besedilo »v zvezi z gradivi in predlogi sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda, ki jih obravnava mestni svet na redni
in izredni seji, razen če se seja izvede na daljavo s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije«.
6. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 74. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Sosvet za krajevne skupnosti se sklicuje pred vsako
redno in izredno sejo mestnega sveta, na kateri mestni svet
obravnava zadeve, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, razen če se seja izvede na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.«.
7. člen
Kot novi tretji odstavek se v 116. členu Statuta doda
besedilo:
»Posamični akti začnejo veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se objavijo na uradni spletni strani MOK v roku
treh delovnih dni po sprejemu, če ni z drugim predpisom njihova veljavnost ali način objave določen drugače«.
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Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in na podlagi 22. člena Statuta
Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni
list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj
na 16. seji dne 3. 6. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Simona Jenka Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS,
št. 97/11 – UPB, 39/13, 9/16 – v nadaljevanju: Odlok) se v
2. členu spremeni in dopolni zadnja alineja in se po novem
glasi:
»– oddelki vrtca za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti
in predšolske vzgoje na matični šoli na naslovu Ul. XXXI. Divizije 7a, Kranj, na Podružnični šoli Primskovo, Zadružna ul. 11,
Kranj in na Komenskega ul. 4, Kranj.«
2. člen
Prvi stavek 3. člena Odloka se spremeni in dopolni tako,
da se po novem glasi:
»Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske
vzgoje v upravljanje prenese nepremičnino na naslovu Komenskega ul. 2 in Komenskega ul. 4, Kranj (Podružnična
šola Center), Srednja vas-Goriče 1, Golnik (Podružnična šola
Goriče) in Trstenik 39, Golnik (Podružnična šola Trstenik),
ter za opravljanje osnovnošolske vzgoje in predšolske vzgoje
nepremičnino na naslovu Ul. XXXI. Divizije 7a, Kranj (matična
stavba), Zadružna ul. 11, Kranj (Podružnična šola Primskovo)
in Komenskega ul. 4 (Podružnična šola Center).«
3. člen
Prvi odstavek 9. člena Odloka se spremeni tako, da se
po novem glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen
z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa
osnovnošolskega izobraževanja je skupaj 63 oddelkov, za matično šolo 21 oddelkov, za Podružnično šolo Center 21 oddelkov, za Podružnično šolo Goriče 5 oddelkov, za Podružnično
šolo Primskovo 10 oddelkov in za Podružnično šolo Trstenik
5 oddelkov.«
4. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-44/2020-2-(403003)
Kranj, dne 3. junija 2020
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

8. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj
pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-2/2020-6-(406202)
Kranj, dne 4. junija 2020
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Simona Jenka Kranj

1463.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS –
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list
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RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl.
US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17,
21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP), Zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15) in 22. člena
Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo 2
(Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine
Kranj na 16. seji dne 3. 6. 2020 sprejel

6. člen
V drugem odstavku 14. člena Odloka se spremeni prva
alineja, ki se glasi:
»– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo,
pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje
ustrezne smeri,«

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mestna knjižnica Kranj

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

KONČNA DOLOČBA

Št. 610-67/2020-1-40/30/07
Kranj, dne 3. junija 2020

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica
Kranj (Uradni list RS, št. 53/11, 80/13, 20/18), (v nadaljevanju:
Odlok) se v 9. členu spremeni prva alineja tako, da se glasi:
»– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo,
pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje.«
2. člen
V Odloku se v 9. členu spremeni druga alineja, ki se po
novem glasi:
»– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih s področja kulture in/ali izobraževanja«
3. člen
V Odloku se v 9. členu spremeni zadnja, sedma alineja,
ki se po novem glasi:
»– če bo opravljal tudi vodenje strokovnega dela, mora
imeti opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti
najkasneje v 1 letu po nastopu funkcije.«
4. člen
V prvem odstavku 14. člena Odloka se spremeni prva
alineja, ki se po novem glasi:
»– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo,
pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje
ene izmed strok zastopanih v dejavnosti zavoda,«
5. člen
V prvem odstavku 14. člena Odloka se spremeni četrta
alineja, ki se po novem glasi:
»– ima opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora
opraviti najkasneje v 1 letu po nastopu funkcije.«
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.

183010

183011

2.

183020 183021 C R2 412 Kranj-Sp. Besnica-Njivica

3.

183020 183024 C 348090 Njivica-Nemilje

4.
5.

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

1464.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni
občini Kranj

Na podlagi določil 39. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 8. člena Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 20/00, 20/06, 70/07, 82/12) in 22. člena Statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je
Mestni svet Mestne občine Kranj na 16. redni seji dne 3. 6.
2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest
v Mestni občini Kranj
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 51/12, 86/16 in 22/19, v nadaljevanju:
odlok) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Lokalne ceste (LC) so:
Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta
prometa

C R2 403

7.432

6.087 Škofja Loka

V

C 348090

9.745

V

C 494110

1.871

V

183020 183025 C 494110 Nemilje-Podblica

C R3 635

3.479

V

183030 183031 C R1 210 Žabnica-Sp. Bitnje

C 183250

2.212

V

6.

183030 183032 C 183250 Sp. Bitnje-Stražišče

C 183010

3.260

V

7.

183050 183051 C R2 410 Goriče-Trstenik

C 183100

1.835

8.

183050 183052 C 183100 Trstenik-Bašelj-Preddvor

C R1 210

2.707

5.248 Preddvor

V

951 Preddvor

V

Opis

C R2 412 KR-Stražišče-Bukovščica- Ševlje

V

9.

183060 183061 C 183050 Trstenik-Sp. Bela

C 326020

2.324

10.

183080 183081 C R2 410 Kokrica-Brdo-Britof

C R1 210

3.648

V

11.

183090 183091

C R2 410

999

V

12.

183090 183092 C R2 410 Kranj Z.-Kokrica

C 183080

343

V

13.

183100 183101 C R2 410 Tenetiše-Trstenik

C 183050

2.900

V

C AC A2 Polica-Kranj Z.-Kokrica
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Odsek

Začetek
odseka

Uradni list Republike Slovenije
Opis

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta
prometa

14.

183140 183141 C R2 410 Mlaka-Srakovlje

C 326020

1.124

V

15.

183180 183181 O 183401 Kranj-Britof

C R1 210

2.733

V

16.

183200 183201 C 251040 Breg-R1 211

C R1 211

1.605

V

17.

183200 183202

C R1 210

2.926

V

18.

183230 183231 C R2 410 Mlaka-Tenetiše

C R2 410

2.340

V

19.

183240 183241 C G2 104 Kranj-Hrastje

C 251010

3.139

V

20.

183250 183251 C R1 210 Sp. Bitnje-iz R1 210

C 183030

320

C R1 211 R1 211-Žabnica

2.223

V

1.371 Medvode

V

735 Medvode

V

21.

251010 251012 O 251011 Brezovec-Trboje-Kranj

22.

251040 251041

C R2 413

203

23.

251040 251042 C R2 413 Zbilje-Podreča-Praše-Breg

C 183200

5.779

24.

251040 251043 C 183200 Breg-Labore

C R2 412

3.698

25.

280010

C R2 411

532

2.878 Naklo

V

26.

326020 326021 C 183050 Preddvor-Sp. Bela-Kokrica

C 183080

2.004

3.450 Preddvor

V

27.

348090 348091 C R3 636 Češnjiški most-Njivice

C 183020

1.220

3.842 Radovljica

V

28.

390130 390131 C 390140 Šenčur-Britof

C R1 210

1.350

1.147 Šenčur

V

29.

390160 390161 C R1 210 Visoko-Suha-Predoslje

C 183080

2.020

971 Šenčur

V

30.

401070 401072 C R1 210 Sv. Duh-Žabnica

C R1 210

691

1.150 Škofja Loka

V

31.

401380 401381 C 402040 Trata-Meja

C R1 211

1.467

2.049 Škofja Loka

V

4.873 Železniki

V

32.

280011

C R1 211 Jeprca-Zbilje

C R2 411 Ind. c. Naklo-Okroglo-Polica

C R1 210

V
5.277 Medvode
3.954 Šenčur

494110 494111 C R2 403 Selca-Topolje-Nemilje
C 183020
1.910
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Mestni občini Kranj znaša 80.039 m (80,039 km).«

V

2. člen
V odloku se 6. člen spremeni tako, da se odslej glasi:
»6. člen
Zbirne mestne ceste (LZ) so:
Zap.
št.

Začetek
odseka

Konec odseka

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta
prometa

Odsek

1.

183440

183441

C 183010 Škofjeloška cesta

C R1 210

945

V

2.

183450

183451

C 183020 Gorenjesavska c.-Delavska c.

C 183010

1.446

V

3.

183490

183491

C 183420 Slovenski trg-Gregorčičeva ul.

C 183500

540

V

4.

183510

183511

O 183401 C. Kokrškega o.-C. na Rupo

C 183080

2.294

V

5.

183520

183521

O 183401 Partizanska c.-Rupa

C 183510

1.357

V

6.

183530

183531

C 183180 Jezerska c.-Kurirska pot

C 183520

666

V

7.

183550

183551

O 183401 Jelenčeva ul.-Krašnova ul.

C 183530

619

V

8.

183560

183561

C R1 210 Šuceva ulica I

O 183561

243

V

9.

183560

183562

O 183561 Šuceva ulica II

O 183562

275

V

10.

183560

183563

O 183562 Šuceva ul.-Ul. Mirka Vadnova

C 183400

612

V

11.

183580

183581

O 183401 C. J. Platiše-Planina I

O 183581

473

V

12.

183580

183582

O 183581 C. J. Platiše-Planina II

O 183402

961

V

13.

183580

183583

C R1 210 Cesta Rudija Šeliga I

C 183583

330

V

14.

183580

183584

C 183583 Cesta Rudija Šeliga II

C 183581

135

V

15.

183600

183601

O 183582 Cesta talcev

O 183402

659

V

16.

183610

183611

O 183581 Cesta Rudija Šeliga III

O 183402

620

V

17.

183680

183681

C 183420 Savska cesta

O 183402

1.137

V

18.

183700

183701

C 251010 Grimičeva ul.-Čirče-Savska c.

C 183680

1.730

V

19.

183710

183711

C R2 412 Savska loka-Drulovka

C 251040

2.970

V

20.

183730

183731

C R1 211 Ljubljanska c.-Orehek

C 251040

745

V

21.

183760

183761

C 183450 Tominčeva c.-Ješetova ul.

C 183010

895

V

22.

183860

183861

C R2 410 Ulica XXXI. divizije

C 183510

468

V

23.

187170

187171

C R2 412 Struževo-krožna

O 187171

1.922

V

24.

Opis

Dolžina
[m]

Cesta

187410 187411 C 183080 Cesta na Belo (stara)
C 326020
221
Skupna dolžina zbirnih mestnih cest (LZ) v Mestni občini Kranj znaša 22.263 m (22,263 km).«

V
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3. člen
V odloku se 7. člen spremeni tako, da se odslej glasi:
»7. člen
Mestne in krajevne ceste (LK) so:
Zap.
Začetek
Konec
Dolžina
Preostala dolžina
Cesta
Odsek
Opis
št.
odseka
odseka
[m]
v sos. občini [m]
1. 183850 183851 C 183500 Zoisova ulica
C 183400
280
2. 186020 186021 O 183402 Huje
O 183402
590
3. 186030 186031 O 183401 Žanova ulica
C 188840
420
4. 186040 186041 O 183401 Kajuhova ulica
Z HŠ 31
380
5. 186060 186061 C 183402 Reševa-Tomažičeva-Reševa
Z HŠ 34
385
6. 186070 186071 C 186061 Luznarjeva ul.-Žanova ul.
C 186031
74
7. 186080 186082 O 183402 Luznarjeva ulica
C 186610
259
8. 186100 186101 C R2 410 Gosposvetska ulica
Z HŠ 1
418
9. 186110 186111 C 183420 Stara cesta
C 186120
458
10. 186120 186121 C 183420 Cesta Iva Slavca
C 186110
150
11. 186250 186251 C 183410 Stritarjeva ulica
Z HŠ 8
206
12. 186350 186351 C 188880 Pot na Jošta
Z HŠ 54
283
13. 186380 186382 O 183401 Zoisova ulica
Z HŠ 23
457
14. 186400 186401 C 183410 Nazorjeva ulica
C 183850
202
15. 186450 186451 C 183510 Kopališka ulica
C 183520
286
16. 186520 186521 C 186100 Levstikova ul.-Kidričeva c.
C R2 410
275
17. 186560 186561 C 183010 Jernejeva ulica
C 183760
428
18. 186570 186571 C 183010 Pševska cesta
C 186560
466
19. 186590 186591 C R2 412 Kolodvorska cesta-ŽP
Z ŽP
239
20. 186610 186611 O 183401 Ručigajeva cesta
C 183610
474
21. 186620 186621 C R2 410 Kidričeva c.-Š. center Iskra
O 688011
419
22. 186630 186631 C R2 410 Krožna ulica
O 186631
310
23. 186650 186651 C 186030 Oprešnikova ulica I
O 183402
249
24. 186650 186652 O 183402 Oprešnikova ulica II
C 186610
311
25. 186730 186731 C 183450 Finžgarjeva ulica
Z HŠ 31
213
26. 186740 186741 C 183450 Stražiška ulica
Z HŠ 30
299
27. 186780 186781 C 183450 Bičkova ulica
Z HŠ 18
165
28. 186790 186791 C 183450 Kocjanova ulica
C 183450
335
29. 186930 186931 C 183010 Laze-industrijska cona
Z HŠ 18b
453
30. 186980 186981 C 183760 Benedikova ulica
C 186560
228
31. 187040 187041 C 183010 Bavdkova ulica I
C 186570
207
32. 187040 187042 O 187041 Bavdkova ulica II
C 183010
302
33. 187110 187111 C 183010 Seljakovo naselje
Z HŠ 36
165
34. 187160 187161 C 183710 Drulovka-mala Dela-krožna
C 251040
965
35. 187200 187201 C 183440 Pot v Bitnje
Z HŠ 211
366
36. 187280 187281 C R2 410 Betonova ulica
C 183510
259
37. 187300 187301 C 183510 Kuratova ulica
Z HŠ 56
252
38. 187310 187311 C 187320 Galetova ulica
C 183510
272
39. 187320 187321 C 183080 Grosova ulica
Z HŠ 35
380
40. 187610 187611 C 183730 Zevnikova ulica
C 188530
282
41. 187610 187612 C 183730 Cirilova ulica
O 187611
222
42. 187660 187661 C 183180 Jezerska cesta
Z HŠ 9d
120
43. 187730 187731 C 183180 Tekstilna ulica
C 183550
252
44. 187740 187741 C 183180 Kovačičeva ulica
C 183550
241
45. 187750 187751 C 183180 Zadružna ulica
C 183550
261
46. 187770 187771 C 183550 Ulica Milene Korbarjeve
C 183550
430
47. 187930 187931 C 183180 Kalinškova ulica
C 183180
349
48. 188530 188531 C 251040 Zasavska cesta (stara)
C 183730
390
49. 188540 188541 C 183730 Zasavska c.-Drolčevo naselje
Z HŠ 6
254
50. 188550 188551 C 188540 Drolčevo naselje
Z HŠ 34a
199
51. 188840 188841 O 183402 Cesta na Klanec I
C 186030
228
52. 188840 188842 O 183402 Cesta na Klanec II
C 186610
387
53. 188880 188881 C 183450 Pot na Jošta-Jernejeva ulica
C 183760
449
Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Mestni občini Kranj znaša 16.944 m (16,944 km).«

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran
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4. člen
V odloku se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
Javne poti (JP) so:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Cesta

Odsek

683030
683040
683050
683060
683060
683090
683100
683110
683120
683130
683140
683150
683160
683170
683180
683190
683200
683220
683230
683240
683250
683250
683260
683270
683290
683290
683300
683310
683320
683330
683340
683350
683360
683370
683380
683390
683400
683410
683420
683420
683420
683420
683420
683430
683430
683430
683440
683450
683460
683460
683470
683480

683031
683041
683051
683061
683062
683091
683101
683111
683121
683131
683141
683151
683161
683171
683181
683191
683201
683221
683231
683241
683251
683252
683261
683271
683291
683292
683302
683312
683321
683331
683341
683351
683361
683371
683381
683391
683401
683411
683421
683422
683423
683424
683425
683431
683432
683433
683441
683451
683461
683462
683471
683481

Začetek
odseka
C 251040
C 251040
O 683041
C 251040
O 683061
O 683061
O 683061
C 251040
C 751370
C 251040
O 683131
O 683131
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
O 683201
O 683201
O 683251
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
C 251040
O 683341
O 683361
C 251040
O 683341
C 251040
C 183050
O 683411
O 683421
O 683421
O 683421
O 683421
C 183050
O 683431
O 683431
C 183060
O 683441
C 183050
O 683461
C 183050
O 683461

»8. člen

Opis
Podreča 117
Podreča-krožna nad Savo
Podreča 108
Podreča-preko JP 685641
Podreča 51
Podreča 45
Podreča 50
Podreča 42a
Podreča 118
Mavčiče-mimo HE
Mavčiče-ob jezeru
Mavčiče-priklop do HE
Mavčiče-do jezera
Mavčiče I
Mavčiče II
Mavčiče-povezava
Mavčiče-krožna
Mavčiče III
Mavčiče IV
Mavčiče V
Mavčiče VI
Mavčiče-Meja
Praše-ribiška koča
Praše-krožna
Jama 11
Jama-Glavač
Jama-Hvasti
Breg-Suhadolnik
Breg I
Breg II
Breg-ribiška koča
Breg III
Breg IV
Breg V
Breg VI
Breg-za cerkvijo I
Breg-za cerkvijo II
Goriče-Svarje
Svarje I
Svarje II
Svarje III
Svarje IV
Svarje V
Povlje-do Peskov I
Povlje-do Peskov II
Povlje-do Peskov III
Žablje-Babni vrt
Babni vrt I
Trstenik-Orlove glave I
Trstenik-Orlove glave II
Trstenik-za cerkvijo
Trstenik I

Konec
odseka
Z HŠ 117
C 251040
Z HŠ 108
C 251040
Z HŠ 51
Z HŠ 45
Z HŠ 50
Z HŠ 42a
Z HŠ 118
C 251040
O 683131
Z HE
Z HŠ 57c
Z HŠ 103
Z HŠ 124
Z HŠ 91a
C 251040
O 683201
O 683201
Z HŠ 58
Z HŠ 102a
Z N.H.
Z koča
C 251040
Z HŠ 11
Z HŠ 19
Z HŠ 38
Z N.H.
Z HŠ 85
C 183200
Z koča
O 683341
O 683351
Z HŠ 54
Z HŠ 74
Z HŠ 81
Z HŠ 81d
Z HŠ 12
Z HŠ 61
Z HŠ 44
Z HŠ 25
Z HŠ 34
Z HŠ 13
Z vod.r.
O 683441
O 683432
Z HŠ 10
Z HŠ 7
Z HŠ 126
Z HŠ 99
O 683461
O 683431

Dolžina
[m]
139
504
72
653
57
245
110
51
90
750
339
138
126
65
84
150
577
55
70
171
206
95
330
495
74
25
109
86
93
197
856
176
117
72
46
330
308
1.775
536
47
88
50
221
2.441
500
155
2.373
127
1.663
258
167
957

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Zap.
št.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Cesta

Odsek

683490
683500
683510
683510
683510
683520
683520
683530
683540
683550
683550
683560
683570
683580
683590
683600
683610
683620
683630
683630
683630
683640
683650
683660
683670
683680
683690
683700
683710
683720
683720
683730
683740
683750
683750
683760
683770
683780
683790
683800
683810
683810
683810
683820
683830
683840
683850
683860
683870
683880
683890
683900
683900
683910
683920
683920
683930
683940

683491
683501
683511
683512
683513
683521
683522
683531
683541
683551
683552
683561
683571
683581
683591
683601
683611
683621
683631
683632
683633
683641
683651
683661
683671
683681
683691
683701
683711
683721
683722
683731
683741
683751
683752
683761
683771
683781
683791
683801
683811
683812
683813
683821
683831
683841
683851
683861
683871
683881
683891
683901
683902
683911
683921
683922
683931
683941

Začetek
odseka
O 683461
O 683461
C 183050
O 683511
O 683511
C 183050
C 183050
C 183100
C R2 410
C R2 410
O 683551
C R2 410
C R2 410
C R2 410
C R2 410
C 183100
C 183100
C 183100
C 183100
O 683631
C 183101
C 183050
O 683411
O 683411
O 683411
O 683671
O 685671
O 683691
C R2 410
C R2 410
O 683721
O 685681
O 685681
O 685681
O 685681
C R2 410
O 683761
O 683761
O 683761
O 683761
C 183110
O 683811
O 683811
O 685691
C 183110
C 183140
C 826820
C 183080
O 686671
O 686671
C 326021
O 686671
O 686671
O 686671
O 686671
O 183081
O 686671
C 183080

Št.

Opis
Trstenik II
Trstenik-cerkev
Trstenik III
Trstenik IV
Trstenik V
Trstenik VI
Trstenik-Gregorc
Pangršica-Lovski dom
Tenetiše I
Tenetiše II
Tenetiše 4
Tenetiše III
Tenetiše-mesarija Kern
Tenetiše IV
Tenetiše-NK Podgorje
Tenetiše V
Tenetiše-cerkev
Tenetiše VI
Tenetiše VII
Tenetiše VIII
Tenetiše IX
Goriče-mimo pokopališča
Goriče-Zalog
Zalog-cerkev
Srednja vas-Goriče
Goriče-Medved-Urbanc
Goriče-Golnik-Vevarji
Goriče-Golnik-Dolenci
Golnik-stara cesta do gozda
Golnik-Malijev hrib I
Golnik-Malijev hrib II
Golnik-do Matička I
Golnik-do Matička II
Golnik-do Ribnikarja
Golnik 33
Golnik-preko hriba I
Golnik-preko hriba II
Golnik-preko hriba III
Golnik 117
Golnik 80
Golnik-krožna I
Golnik-krožna II
Golnik-krožna III
Letenice-Kamenjak
Letenice-Tišlar-Malij
Srakovlje-Štrbenc-Hribar
Tatinec
Bobovek-Vile Brdo I
Predoslje-povezava I
Predoslje 167
Bobovek-Vile Brdo II
Predoslje 185
Predoslje 183
Predoslje 138
Predoslje-most-Krištof
Predoslje 12
Predoslje-Krištof
Predoslje-povezava II

Konec
odseka
Z HŠ 53
Z HŠ 23
Z HŠ 39
Z HŠ 62
Z HŠ 39a
Z HŠ 1i
Z N.H.
Z HŠ 17
Z HŠ 3
Z HŠ 9
Z HŠ 4
Z HŠ 13
C R2 410
Z HŠ 41
Z HŠ 20
Z HŠ 78
Z cerkev
Z HŠ 84a
Z HŠ 77
Z HŠ 74
Z HŠ 80a
C 183050
Z gozdna
Z HŠ 6
O 685671
Z HŠ 64
Z HŠ 37
Z HŠ 42a
Z HŠ 3
O 685681
C R2 410
Z HŠ 15
Z HŠ 27
Z HŠ 32a
Z HŠ 33
C 183110
C 183110
C 183110
Z HŠ 117
Z HŠ 80
C 183110
Z HŠ 139
Z HŠ 148
Z HŠ 18
C R2 410
Z HŠ 5
Z HŠ 14
O 683891
O 685752
Z HŠ 167
Z HŠ 20
Z HŠ 185
Z HŠ 183
Z HŠ 138
O 683931
Z HŠ 12
C 183080
O 683931
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Dolžina
[m]
94
93
159
139
86
219
70
607
97
537
79
212
95
85
173
103
274
102
147
31
76
443
168
80
480
187
511
258
393
267
192
629
74
577
185
507
223
215
178
98
371
113
51
935
752
791
130
30
193
176
290
128
157
123
316
81
263
182

Stran

Preostala dolžina
v sos. občini [m]
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Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

Zap.
št.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
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Cesta

Odsek

683950
683960
683970
683980
683990
684020
684030
684030
684040
684040
684050
684060
684070
684080
684090
684100
684110
684120
684130
684140
684140
684150
684160
684170
684180
684190
684200
684220
684220
684230
684240
684260
684270
684280
684280
684290
684300
684300
684300
684310
684320
684330
684340
684350
684350
684360
684370
684370
684380
684380
684390
684400
684410
684420
684430
684450
684460
684470

683951
683961
683971
683981
683991
684021
684031
684032
684041
684042
684051
684061
684071
684081
684091
684101
684111
684121
684131
684141
684142
684151
684161
684171
684181
684191
684201
684221
684222
684231
684241
684261
684271
684281
684282
684291
684301
684302
684303
684311
684321
684331
684341
684351
684352
684361
684371
684372
684381
684382
684391
684401
684411
684421
684431
684451
684461
684471

Začetek
odseka
O 683931
O 686671
O 683961
O 683971
O 686671
C 390160
C 183080
C 183080
C 183080
O 684041
C 390160
C 390160
O 684061
C 390160
O 684081
C 390160
C 183080
O 685701
O 685701
O 684131
O 684131
O 685701
C 183510
C 183510
C 183510
C 183510
C 183510
C 183180
O 686661
C 183180
C 183180
C R1 210
C R1 210
C R1 210
O 686651
O 684282
O 686651
O 684301
O 684301
O 686651
O 686651
O 686651
O 686651
O 686641
O 686641
O 686641
O 686641
O 684371
C R1 210
O 686641
O 686641
O 686641
O 686641
O 686641
C 183180
C 183030
C 183030
C 183030
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Opis

Predoslje 78
Predoslje-krožna
Predoslje-povezava III
Predoslje-povezava IV
Predoslje-nad Oljarico
Predoslje-gasilski dom
Predoslje-osnovna šola
Predoslje-igrišče
Predoslje-povezava V
Predoslje-povezava VI
Suha-Predoslje
Suha I
Suha III
Suha II
Suha-most-gasilski dom
Predoslje-mimo trgovine
Predoslje-Brdski mlin
Ilovka-do Pinca
Ilovka-krožna
Ilovka
Ilovka-povezava
Rupa 32b
Rupa 29a
Rupa 36b
Rupa 14
Rupa-cerkev
Rupa 24
Britof-mimo Pičmana I
Britof-mimo Pičmana II
Britof-Arvaj
Britof-gas. dom-Čira-Čara
Britof-sp. konec III
Britof-sp. konec IV
Britof-gas. dom I
Britof-gas. dom II
Britof I
Britof-trgovina I
Britof-sp. konec I
Britof-sp. konec II
Britof-trgovina II
Britof II
Britof 231d
Britof 220f
Britof-ob avtocesti I
Britof-ob avtocesti II
Britof-pri avtocesti
Britof III
Britof IV
Britof-do Arvaja I
Britof-do Arvaja II
Britof-Hobič
Britof-sp. konec V
Britof-Hobič-Kranj
Britof-sp. konec VI
Britof-proti Kokri
Bitnje-tiskarna Košir
Zg. Bitnje 229
Zg. Bitnje 226

Konec
odseka
Z HŠ 78
O 686671
O 683881
O 686671
Z HŠ 102
Z HŠ 29
Z šola
Z igrišče
O 684051
Z HŠ 32
C 183080
Z HŠ 22
O 684081
Z HŠ 57
Z HŠ 15a
C 183080
Z most
Z HŠ 18
O 685701
Z HŠ 7
O 684141
Z HŠ 32b
Z HŠ 29a
Z HŠ 36b
Z HŠ 14
Z cerkev
Z HŠ 24
O 686661
O 684231
Z HŠ 27
O 686661
O 686651
O 684261
O 686651
C 183180
Z HŠ 340
C 183180
Z HŠ 299
Z HŠ 307
O 684301
Z HŠ 259
Z HŠ 231d
Z HŠ 220f
Z HŠ 130a
Z HŠ 132b
Z HŠ 123
Z HŠ 137
Z HŠ 162a
O 686641
C 183180
Z HŠ 178
Z HŠ 211
Z HŠ 233
Z HŠ 244
Z HŠ 13
Z HŠ 277
Z HŠ 229
Z HŠ 226

Dolžina
[m]
150
194
162
97
166
196
165
169
101
101
1.019
549
76
277
146
51
93
206
138
74
23
102
102
161
187
30
188
177
107
360
279
214
200
157
220
115
256
61
55
273
187
173
182
61
76
85
108
60
341
178
85
108
117
62
186
51
135
133

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Zap.
št.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Cesta

Odsek

684480
684490
684500
684510
684530
684540
684540
684540
684540
684550
684560
684570
684580
684590
684600
684610
684620
684630
684640
684650
684660
684670
684680
684690
684700
684710
684720
684730
684740
684750
684760
684770
684780
684800
684810
684820
684830
684840
684850
684860
684870
684880
684890
684900
684920
684930
684940
684950
684960
684970
684980
684990
685010
685020
685030
685040
685040
685050

684481
684491
684501
684511
684531
684541
684542
684543
684544
684551
684561
684571
684581
684591
684601
684611
684621
684631
684641
684651
684661
684671
684681
684691
684701
684711
684721
684731
684741
684751
684761
684771
684781
684801
684811
684821
684831
684841
684851
684861
684871
684881
684891
684901
684921
684931
684941
684951
684961
684971
684981
684991
685011
685021
685031
685041
685042
685051

Začetek
odseka
C 183030
C 183030
C 183030
C 183030
O 684511
O 684671
O 684541
O 684541
O 684541
C 183030
C R1 210
C R1 210
O 684571
O 684571
O 684621
O 684621
O 684631
O 686146
C 183030
O 684641
O 684641
C 183030
C 183030
C 183030
C R1 210
C R1 210
C R1 210
C R1 210
O 684731
C R1 210
O 684751
C 183250
C 183030
C 183250
C 183250
C 183250
C 183250
O 684751
O 684841
C 183250
C 183250
C R1 210
O 684881
C R1 210
C 183030
O 684921
O 684921
O 684921
O 684951
O 684921
C 183030
C 183030
C R1 210
C 183030
C 183020
C 183010
O 685041
O 685041

Št.

Opis
Zg. Bitnje-krožna I
Zg. Bitnje 129
Zg. Bitnje 243
Zg. Bitnje-Pot v Bitnje
Zg. Bitnje 112
Zg. Bitnje-krožna II
Zg. Bitnje-novo naselje
Zg. Bitnje 326
Zg. Bitnje 313
Zg. Bitnje-krožna III
Zg. Bitnje-pokopališče
Zg. Bitnje-pri HŠ 54
Zg. Bitnje-picerija Antonio
Zg. Bitnje 47
Zg. Bitnje 236b
Zg. Bitnje 45
Zg. Bitnje-krožna V
Zg. Bitnje-krožna IV
Zg. Bitnje-Sr. Bitnje
Sr. Bitnje I
Sr. Bitnje-prečna ulica
Sr. Bitnje-preko JP 684641
Zg. Bitnje-pri HŠ 245
Zg. Bitnje-slepa
Zg. Bitnje-pri gas. domu
Sr. Bitnje-pri HŠ 3
Sr. Bitnje-pri HŠ 6
Sr. Bitnje-pri HŠ 10a
Sr. Bitnje-slepa
Sr. Bitnje-pri HŠ 14
Sr. Bitnje II
Sp. Bitnje-picerija Gala
Sr. Bitnje III
Sr. Bitnje IV
Sr. Bitnje V
Sr. Bitnje VI
Sr. Bitnje VII
Sr. Bitnje-pri transformatorju
Sr. Bitnje-pri HŠ 88
Sr. Bitnje-pri HŠ 81a
Sp. Bitnje 18
Žabnica-pri HŠ 5
Žabnica 2
Žabnica-prečna pri HŠ 9
Šutna-krožna
Šutna I
Šutna II
Šutna-pri HŠ 36
Šutna III
Šutna IV
Šutna V
Šutna VI
Žabnica-pokopališče
Sp. Bitnje-do Mlinarja
Rakovica
Čepulje-Lavtarski vrh
Čepulje-Dežman
Lavtarski vrh I

Konec
odseka
C 183030
Z HŠ 129
Z HŠ 243
O 688172
Z HŠ 112
C 183030
O 684671
Z HŠ 326
Z HŠ 313
O 684511
Z pokop.
O 684611
Z HŠ 44
Z HŠ 47
Z HŠ 236b
Z HŠ 45
C 183030
O 684571
C 183030
Z HŠ 82
O 684671
C 183030
O 684671
Z HŠ 246
C 183030
C 183030
C 183030
C 183250
Z HŠ 123
C 183250
C 183250
Z HŠ 50
Z HŠ 85
Z HŠ 126
Z HŠ 37
Z HŠ 86
Z HŠ 46
C 183250
C 183250
C 183250
Z HŠ 18
C R1 210
Z HŠ 2
O 684881
C 183030
Z HŠ 44
Z HŠ 130
C 183030
Z HŠ 74
Z HŠ 8
Z HŠ 82
Z HŠ 30
Z HŠ 36
Z HŠ 31
Z HŠ 17
Z HŠ 2
Z HŠ 7
Z HŠ 4
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Dolžina
[m]
208
45
49
303
56
271
297
91
70
157
535
291
70
65
60
114
145
155
642
53
149
614
179
256
386
398
424
408
161
398
612
105
106
62
77
123
64
322
165
145
199
625
214
66
536
144
114
200
70
51
151
77
162
569
473
2.703
88
644

Stran

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

3249

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

Zap.
št.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.

3250 /

Št.

89 / 19. 6. 2020

Cesta

Odsek

685060
685070
685070
685080
685080
685080
685080
685080
685080
685090
685100
685110
685120
685130
685140
685150
685160
685170
685180
685190
685210
685220
685230
685240
685250
685260
685270
685280
685290
685300
685310
685330
685330
685340
685350
685360
685370
685380
685390
685400
685410
685420
685430
685440
685450
685460
685480
685490
685500
685510
685520
685530
685550
685560
685560
685570
685580
685590

685061
685071
685072
685081
685082
685083
685084
685085
685086
685091
685101
685111
685121
685131
685141
685151
685161
685171
685181
685191
685211
685221
685231
685241
685251
685261
685271
685281
685291
685301
685311
685331
685332
685341
685351
685361
685371
685381
685391
685401
685411
685421
685431
685441
685451
685461
685481
685491
685501
685511
685521
685531
685551
685561
685562
685571
685581
685591

Začetek
odseka
O 685051
O 685041
O 685071
C 183010
C 183010
O 685082
C 183010
C 183010
C 183010
O 685111
O 685111
C 183020
O 685111
C 183020
O 685131
C 183020
O 685131
O 685131
C 183020
O 685961
C 183020
O 685961
O 685961
O 685961
O 685961
O 685251
O 685251
O 685251
C 183020
C 183020
C 183020
C 183020
O 685941
O 685332
O 685332
O 685351
O 685941
C 183020
C 183020
C 183020
O 685401
C 183020
C 183020
C 183020
O 685921
O 685451
O 685922
O 685922
O 685921
O 685921
C 183020
O 685521
O 685931
O 685931
O 685561
C 183020
C 494110
C 183020

Uradni list Republike Slovenije
Opis

Lavtarski vrh II
Planica
Planica-proti Sv. Gabrielu
Javornik-Jošt
Javornik-Prosen
Javornik-Benedičič
Javornik-Česen
Pševo-Pirc
Pševo-Oražem
Zabukovje 22
Zabukovje 21
Zabukovje 3
Zabukovje 19
Sp. Besnica-Pešnica-krožna
Sp. Besnica-Pešnica I
Sp. Besnica-Pešnica II
Sp. Besnica-Pešnica III
Sp. Besnica-Pešnica IV
Sp. Besnica-Rakovica
Sp. Besnica-tenis
Sp. Besnica-preko LZ 183791
Sp. Besnica-trgovina-HŠ 113
Sp. Besnica-Pešnica V
Sp. Besnica-Pešnica VI
Sp. Besnica-Pešnica VII
Sp. Besnica-Pešnica VIII
Sp. Besnica-Pešnica IX
Sp. Besnica-Pešnica X
Sp. Besnica-Pešnica XI
Sp. Besnica-okoli cerkve
Sp. Besnica I
Sp. Besnica-do JP 685941
Sp. Besnica-preko JP 685941
Sp. Besnica II
Sp. Besnica III
Sp. Besnica-Matija
Sp. Besnica-povezava
Sp. Besnica IV
Sp. Besnica V
Sp. Besnica-žaga
Sp. Besnica-proti ribogojnici
Zg. Besnica-do vikendov
Zg. Besnica 22
Zg. Besnica-prečna povezava
Zg. Besnica-Klinar
Zg. Besnica-Podrovnik
Zg. Besnica-mrliške vežice
Zg. Besnica-pri HŠ 69
Zg. Besnica-do gozdne poti
Zg. Besnica 4
Zg. Besnica-Nova vas I
Zg. Besnica-Nova vas II
Zg. Besnica-Nova vas III
Zg. Besnica-Nova vas IV
Zg. Besnica-Nova vas V
Zg. Besnica-Nova vas-krožna I
Nemilje-krožna skozi vas
Nemilje-Podblica-stara cesta

Konec
odseka
Z HŠ 3a
Z HŠ 2
Z HŠ 7
Z cerkev
Z HŠ 27
Z HŠ 33
Z HŠ 36
Z HŠ 15
Z HŠ 12
Z HŠ 22
Z HŠ 21
Z HŠ 3
Z HŠ 19
O 685151
Z HŠ 35
Z HŠ 42
Z HŠ 28
Z HŠ 10
Z HŠ 46
Z HŠ 10
O 685961
O 685231
Z HŠ 27
Z HŠ 22
Z HŠ 66
Z HŠ 51
Z HŠ 45
Z HŠ 21
Z HŠ 37
C 183020
Z HŠ 4
O 685941
Z HŠ 45
Z HŠ 49
Z HŠ 52
Z HŠ 8
O 685332
Z HŠ 10
Z HŠ 27
Z HŠ 17
Z razcep
Z HŠ 39
Z HŠ 22
O 685921
Z HŠ 101
Z HŠ 109
Z HŠ 8
O 685921
Z gozdna
Z HŠ 4
Z HŠ 18
Z HŠ 16
Z HŠ 92
Z HŠ 118
Z HŠ 90
C 183020
C 494110
C 183020

Dolžina
[m]
214
242
488
1.537
301
212
820
206
302
925
388
1.758
282
462
75
86
148
118
497
258
276
312
223
106
432
49
49
69
65
365
123
286
384
204
331
566
86
118
89
374
167
902
154
184
445
578
369
671
605
276
207
153
118
208
69
170
227
1.837

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.

Cesta

Odsek

685600
685610
685620
685630
685630
685640
685650
685650
685660
685670
685680
685680
685680
685690
685700
685730
685740
685750
685750
685760
685770
685780
685790
685800
685810
685820
685820
685820
685830
685840
685850
685860
685870
685900
685910
685920
685920
685920
685920
685930
685940
685950
685960
685970
685980
685980
686010
686030
686040
686040
686040
686050
686050
686050
686050
686050
686060
686060

685601
685611
685621
685631
685632
685641
685651
685652
685661
685671
685681
685682
685683
685691
685701
685731
685741
685751
685752
685761
685771
685781
685791
685801
685811
685821
685822
685823
685831
685841
685851
685861
685871
685901
685911
685921
685922
685923
685924
685931
685941
685951
685961
685971
685981
685982
686011
686031
686041
686042
686043
686051
686052
686053
686054
686055
686061
686062

Začetek
odseka
O 685591
C 183020
C R3 635
C R3 635
O 685631
C 251040
C 251040
O 685651
C R2 410
C R2 410
C R2 410
O 685681
C R2 410
C 183110
C 183080
C R2 410
C 326020
O 685701
O 685751
O 683341
O 684221
O 686661
C 183080
C 183080
C R1 210
C R1 210
O 685821
O 685821
C R1 210
C R1 210
C R1 210
O 686651
O 686641
O 683431
C R1 210
C 183020
O 685921
O 685922
O 685923
C 183020
C 183020
C 348090
C 183020
C 251040
C 186350
C 183760
C 183080
C 183240
O 686042
O 183582
O 183582
C 183400
C 183400
C 183560
C 183560
C 183560
C 186030
C 186030

Št.

Opis
Podblica-šola
Podblica 26
Podblica 28
Jamnik-vzporednica z R3 635
Jamnik-cerkev
Podreča 73
Praše-Meja
Meja-Sušnik
Tenetiše-povezava z R2 410
R2 410-Goriče
Golnik-bolnica-Malijevo brdo
Golnik 178
Golnik-Letenice
Letenice-jug
Kokrica-Ilovka-Rupa
Mlaka-Bobovek-Brdo
Bobovek-Brdo
Ilovka-polje-Brdo I
Ilovka-polje-Brdo II
Breg-RTV servis
Britof-povezava pri Pičmanu
Britof-nad Oljarico
Britof-zg. konec I
Britof-zg. konec II
Britof-zg. konec III
Britof-zg. konec IV
Britof-zg. konec V
Britof 485
Britof-zg. konec VI
Britof-povezava pri HŠ 371
Britof-zg. konec VII
Britof-sp. konec VII
Britof-pri Hobiču
Povlje-do vikendov
Zg. Bitnje 28
Zg. Besnica-Podrovnik-Dvor
Zg. Besnica-cerkev-LC 183021
Za župniščem I
Za župniščem II
Zg. Besnica-Nova vas-krožna II
Sp. Besnica-Videmce-Trata
Pot do Hlipa
Sp. Besnica-krožna
Zasavska c.-mimo OŠ Orehek
Pot na Jošta-Ješetova ul.
Prečna ulica
Predoslje-pokopališče
Agromehanika-Prebačevo
Planina
Planina-Iskra
Planina-ob toplarni
Primskovo-trgovski c.
Primskovo-kom. cona I
Primskovo-kom. cona II
Ul. Mirka Vadnova 22
Primskovo-hotel
Žanova ul. 3a
Žanova ul.-Kajuhova ul.

Konec
odseka
Z HŠ 3
Z HŠ 26
Z HŠ 28
C R3 635
Z cerkev
Z HŠ 73
C R1 211
Z HŠ 1
C 183100
C 183050
C R2 410
Z HŠ 178
C R2 410
C R2 410
C 183510
C 183080
C 183080
C 183080
O 686671
Z HŠ 75
O 684241
Z HŠ 69a
Z HŠ 416
Z HŠ 108a
Z HŠ 109
Z HŠ 408
Z HŠ 403
Z HŠ 485
Z HŠ 375
C R1 210
Z HŠ 425
Z HŠ 246
Z HŠ 191
Z HŠ 38
Z HŠ 28
C 183020
C 183020
Z HŠ 25
Z HŠ 41c
C 183020
C 183020
Z HŠ 5
C 183020
Z HŠ 53c
C 183760
Z HŠ 24
Z pokop.
C 890100
O 686043
Z HŠ 5
Z HŠ 26
C 183560
C 183560
Z HŠ 23a
Z HŠ 22
Z hotel
Z HŠ 3a
C 186040
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Dolžina
[m]
131
253
205
469
919
211
1.947
489
233
561
1.955
66
3340
805
1.916
1.623
591
976
802
223
162
178
168
67
110
154
61
38
52
122
168
84
59
492
192
1.523
414
146
24
305
716
147
573
410
573
180
155
1.255
154
158
141
269
451
129
183
203
61
64

Stran

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

3251

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

Zap.
št.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.

3252 /

Št.

89 / 19. 6. 2020

Cesta

Odsek

686060
686060
686060
686060
686070
686070
686070
686080
686080
686080
686080
686090
686090
686090
686090
686090
686090
686090
686100
686100
686100
686100
686100
686100
686100
686100
686100
686110
686110
686120
686120
686120
686130
686130
686130
686130
686130
686130
686130
686140
686140
686140
686140
686140
686140
686140
686140
686140
686150
686150
686150
686150
686150
686150
686160
686160
686160
686160

686063
686064
686065
686066
686071
686072
686073
686081
686082
686083
686084
686091
686092
686093
686094
686095
686096
686097
686101
686102
686103
686104
686105
686106
686107
686108
686109
686111
686112
686121
686122
686123
686131
686132
686133
686134
686135
686136
686137
686141
686142
686143
686144
686145
686146
686147
686148
686149
686151
686152
686153
686154
686155
686156
686161
686162
686163
686164

Začetek
odseka
C 186030
C 186030
C 188840
O 686283
O 686293
O 686293
O 686293
C 183680
O 686081
O 686084
C 183680
C 183500
O 686091
O 686281
O 686281
O 686094
O 686094
O 686281
O 687727
O 686101
O 687727
O 686103
C R2 410
O 686105
C 186520
C 186520
C 186520
C R2 412
O 686111
C R2 412
O 686121
C 186590
C 186740
C 186740
C 186730
C 186790
C 186790
O 687487
O 687487
C 183010
C 183010
O 686141
C 183010
O 686144
C 183440
C 183010
O 686145
O 686148
C 186980
C 186560
C 186560
C 186560
C 183010
O 686155
C 188540
C 188550
C 188550
C 188550

Uradni list Republike Slovenije
Opis

Žanova ul.-C. na Klanec
C. na Klanec-Huje
C. talcev
Na skalici-Kokrški breg
Glavni trg-Tomšičeva ul.
Pot na Kolodvor 4
Škrlovec
Savska c.-Sejmišče I
Savska c.-Sejmišče II
Vodopivčeva ul. 3
Sejmišče-Vodopivčeva ul.
Mladinska ul.
Mladinska ul.-Stritarjeva ul.
Gregorčičeva-Partizanska
Partizanska c.
Partizanska c.-Rotarjeva ul.
Jurčičeva ul.
Komenskega ul.-Partizanska c.
Kidričeva ul. I
Kidričeva ul. II
Kidričeva ul. III
Kidričeva ul. IV
Kidričeva ul. V
Kidričeva ul. VI
Kidričeva ul. VII
Kidričeva ul. VIII
Kidričeva ul. IX-krožna
Zlato polje-Struževo I
Zlato polje-Struževo II
Savski log-Zimsko kop. I
Savski log-Zimsko kop. II
Kolodvorska c.-Carinsko s.
Stražiška ul. 17
Stražiška ul. 27
Finžgarjeva ul.-Bičkova ul.
Kocjanova ul.-Bičkova ul.
Kocjanova ul.-povezava
Strmov II
Strmov III
Hafnarjeva pot I
Hafnarjeva pot II
Hafnarjeva pot III
Križnarjeva pot I
Križnarjeva pot II
Zg. Bitnje-Škofjeloška c.
Medetova ul. 12
Križnarjeva pot III
Križnarjeva pot IV
Sitarska pot 17
Sitarska pot 7a
Pante
Skokova ul.
Gasilska ul.
Matajčeva ul.
Zasavska c.-proti stopnišču
Drolčevo naselje I
Drolčevo naselje II
Drolčevo naselje III

Konec
odseka
C 188840
C 186020
C 186020
Z razcep
O 686293
Z HŠ 4
Z HŠ 3
O 686084
O 686084
Z HŠ 3
C 183420
C 183250
C 183250
O 686094
O 686097
O 686094
O 686095
Z HŠ 18
O 687728
C 186620
O 687728
O 687727
Z HŠ 18
Z HŠ 38
Z HŠ 22
Z HŠ 8
C 186520
C 187170
C R2 412
Z HŠ 25a
C R2 412
Z Car.s.
C 186730
C 186730
C 186780
C 186780
C 186790
Z HŠ 12
C 188880
C 183440
O 686141
O 686144
C R1 210
O 686141
C 183030
Z HŠ 12
Z HŠ 40
Z HŠ 24
Z HŠ 17
Z HŠ 7a
O 686155
C 186980
Z HŠ 22
C 186560
Z stopn.
Z HŠ 18
Z HŠ 23
Z HŠ 27

Dolžina
[m]
62
303
319
258
73
33
37
149
52
53
346
241
57
123
333
321
88
383
121
57
200
45
97
106
46
51
117
703
239
164
107
66
101
97
110
104
108
90
41
1.155
147
82
876
103
566
154
134
86
114
100
215
125
342
154
85
72
63
42

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.

Cesta

Odsek

686160
686170
686170
686180
686190
686200
686200
686210
686210
686210
686210
686210
686210
686210
686210
686220
686220
686220
686230
686230
686230
686240
686240
686240
686240
686250
686250
686250
686250
686260
686260
686260
686260
686260
686270
686270
686270
686270
686270
686280
686280
686290
686290
686290
686290
686290
686290
686290
686300
686300
686300
686320
686330
686340
686360
686360
686360
686360

686165
686171
686172
686181
686191
686201
686202
686211
686212
686213
686214
686215
686216
686217
686218
686221
686222
686223
686231
686232
686233
686241
686242
686243
686244
686251
686252
686253
686254
686261
686262
686263
686264
686265
686271
686272
686273
686274
686275
686282
686283
686291
686292
686293
686294
686295
686296
686297
686301
686302
686303
686324
686332
686341
686361
686362
686363
686364

Začetek
odseka
C 188550
O 686514
O 686171
C 183400
C 188840
C 187160
O 686201
C 187300
C 187300
C 187300
C 183510
O 686218
C 187280
C 187280
C 187280
C 183010
C 183010
C 186740
O 687684
O 687684
O 687683
C 186380
C 186380
C 186380
C 186380
C 251010
C 183700
O 686251
C 183680
C 183410
C 186520
C 183400
C 183850
C 183400
C 183400
C 183400
C 186060
C 186060
C 186060
O 686281
O 686281
C 183400
O 686291
O 686292
O 686293
O 686291
O 686293
O 686293
C 186100
O 686301
C 186100
O 686181
C 280010
C 280011
C 186110
C 187170
C 186120
O 686262

Št.

Opis
Drolčevo naselje IV
Ul. Gorenjskega odreda
Ul. Nikole Tesle
Ul. Janka Puclja-Trg Rivoli
Ul. Draga Breznarja
Špikova ul. I
Špikova ul. II
Kuratova ul. 4
Kuratova ul. 3
Kuratova ul. 41
Kuratova ul.-povezava
Betonova ul. 27
Betonova ul. I
Betonova ul. II
Betonova ul. 42
Baragov trg
Baragov trg-Krajevna pot
Šolska ul.
Mlakarjeva ul. 16
Mrakova ul.-povezava
Mencingerjeva ul. 3
Šorlijeva ul. 3
Šorlijeva ul. 24
Bertoncljeva ul. I
Bertoncljeva ul. II
Smledniška cesta (stara) I
Savska cesta
Smledniška cesta (stara) II
Smledniška cesta (stara) III
Stošičeva ul.
Ul. F. Rozmana-Staneta
Dražgoška ul.
Kebetova ul. I
C. Kokrškega odreda 25
Ul. Vide Šinkovčeve
Reševa ul.
Tomažičeva ul.
Luznarjeva ul.
Štirnova ul.
Slovenski trg-mimo MOK
Gregorčičeva ul.-Maistrov trg
Poštna-Tavčarjeva-Maistrov trg
Reginčeva ul. 13
Tomšičeva ul.-Glavni trg
Cankarjeva ul.-Trubarjev trg
Tavčarjeva ul.
Glavni trg-Prešernova ul.
Jenkova ul.
Gosposvetska ul. 13
Gosposvetska ul. 11
Gosposvetska ul. 19
Trg Rivoli VIII
Polica-Struževo
Polica-železnica
Kranj-Struževo
Struževo-pešpot
Stara c.-Koroška c.
Gradnikova ul.-krožna

Konec
odseka
Z HŠ 30
O 686172
Z Topl.
Z HŠ 9
C 188840
Z HŠ 25
O 686201
Z HŠ 4
Z HŠ 3
Z HŠ 41
O 688214
Z HŠ 27
C 187280
C 187280
Z HŠ 42
C 183450
C 183450
O 686221
Z HŠ 16
O 687683
Z HŠ 3
Z HŠ 3
Z HŠ 24
O 686243
O 686244
Z HŠ 6
C 183710
C 183700
Z HŠ 3
C 183420
C 186100
C 186400
O 686265
Z HŠ 25
O 687332
C 186650
C 183400
C 183400
C 183400
C 183420
O 686291
C 183420
Z HŠ 13
O 686291
Z HŠ 7
O 686294
O 686292
O 686296
Z HŠ 13
Z HŠ 11
Z HŠ 19
Z HŠ 9
C 187170
Z železnica
Z HŠ 27
O 686361
C 183420
O 686262

89 / 19. 6. 2020 /

Dolžina
[m]
29
510
594
399
250
180
99
28
50
55
81
68
154
322
157
235
251
137
60
87
66
188
179
406
496
453
414
70
330
193
254
186
181
147
183
187
181
209
215
158
138
489
129
573
139
246
172
83
69
40
41
176
1.338
274
290
863
390
184

Stran

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

3253

Vrsta
prometa
V
B
B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
B
V
V

Stran

Zap.
št.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.

3254 /

Št.

89 / 19. 6. 2020

Cesta

Odsek

686360
686360
686360
686360
686370
686500
686500
686510
686510
686510
686510
686520
686520
686520
686520
686520
686530
686530
686530
686530
686530
686540
686540
686540
686540
686540
686540
686540
686550
686550
686550
686550
686550
686550
686550
686560
686580
686590
686600
686600
686600
686600
686600
686620
686620
686620
686630
686640
686650
686660
686670
686700
686700
686700
686700
686700
686700
686710

686365
686366
686367
686368
686371
686501
686502
686511
686512
686513
686514
686521
686526
686527
686528
686529
686531
686532
686534
686535
686538
686541
686543
686544
686545
686546
686547
686549
686551
686552
686553
686555
686556
686557
686558
686561
686581
686591
686601
686602
686603
686604
686605
686621
686622
686623
686631
686641
686651
686661
686671
686701
686702
686703
686704
686705
686706
686711

Začetek
odseka
C 186520
C 183420
O 686364
O 686261
O 686651
O 686172
C 183600
O 686171
O 686526
C 183400
C 183400
O 686171
C 183400
C 183400
O 686527
C 183400
O 183581
O 686181
O 686531
O 686531
O 686531
O 183581
O 686541
O 686543
O 686181
O 686545
O 686543
O 183581
O 686172
O 686622
C R1 210
C 183600
O 686555
O 686556
O 686555
O 686623
C 686620
O 686622
O 686172
O 686601
O 686601
O 686171
C 183600
C 183600
O 686621
O 686621
O 686291
C 183180
C R1 210
C 183080
C 183080
C 187110
C 187110
C 187110
C 187110
C 187110
O 686701
C R1 210

Uradni list Republike Slovenije
Opis

Ul. 1. avgusta 11
Odcep AMD
Gradnikova ul. 3
Vrtna ul. 7
Britof-sp. konec VIII
Gogalova ul. 2a
Gogalova ul. 10
Gubčeva ul. 1
Gubčeva ul. 2
C. 1. maja-krožna
Župančičeva ul.
Vrečkova ul. I
Vrečkova ul. III
Ul. Gorenjskega odreda
Ob stolpnicah
Vrečkova ul. IV
Trg Prešernove brigade I
Trg Prešernove brigade II
Trg Prešernove brigade III
Trg Prešernove brigade IV
Trg Prešernove brigade V
Trg Rivoli I
Trg Rivoli II
Trg Rivoli III
Trg Rivoli IV
Trg Rivoli V
Trg Rivoli VI
Trg Rivoli VII
Ul. Tončka Dežmana V
Ul. Rudija Papeža II
Cesta Rudija Šeliga IV
Ul. Tončka Dežmana I
Ul. Tončka Dežmana II
Ul. Tončka Dežmana III
Ul. Tončka Dežmana IV
Ul. Juleta Gabrovška I
Ul. Lojzeta Hrovata
Ul. Rudija Papeža I
Ul. Janeza Puharja II
Ul. Janeza Puharja III
Ul. Janeza Puharja IV
Ul. Janeza Puharja V
Ul. Janeza Puharja I
Ul. Tuga Vidmarja I
Ul. Tuga Vidmarja II
Ul. Tuga Vidmarja III
Jahačev prehod
Britof-sp. konec-povezava I
Britof-sp. konec-povezava II
Britof-mimo igrišča
Predoslje-Čira-Čara-krožna
Seljakovo naselje I
Seljakovo naselje II
Seljakovo naselje III
Seljakovo naselje IV
Seljakovo naselje V
Seljakovo naselje VI
Qlandia

Konec
odseka
Z HŠ 11
Z HŠ 53c
Z HŠ 3
Z HŠ 7
Z HŠ 197
Z HŠ 2a
Z HŠ 10
Z HŠ 1
Z HŠ 2
O 686512
C 183600
Z HŠ 5
O 686511
Z HŠ 2
O 686528
Z HŠ 5
Z HŠ 10
Z HŠ 1
Z HŠ 5
O 686181
O 686531
Z HŠ 4
O 686531
O 686181
O 686543
Z HŠ 5
O 686546
O 686541
Z HŠ 2
Z HŠ 2
C 183583
O 686172
Z HŠ 1
Z HŠ 9
Z HŠ 7b
O 968821
Z HŠ 9
O 968821
Z HŠ 1
O 686556
O 686605
O 686172
O 686605
Z HŠ 4c
Z HŠ 1
Z HŠ 11
Z HŠ 1
C 183180
O 686641
C 183180
O 686661
C 187110
O 686701
Z HŠ 1
O 686703
O 686701
Z HŠ 59
Z rondo

Dolžina
[m]
134
46
47
141
81
158
137
164
99
104
327
127
239
320
237
82
171
73
67
328
187
160
184
87
93
75
74
119
191
133
378
209
74
69
52
133
108
130
151
31
42
62
314
151
257
281
35
864
772
515
1.433
380
135
111
132
124
18
276

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
B
V
B
V
V
V
B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
B
B
V
V
V
V
V
B
B
B
B
B
B
B
V
V
B
B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.

Cesta

Odsek

686710
687020
687030
687040
687050
687060
687070
687070
687070
687080
687080
687080
687090
687090
687090
687100
687110
687120
687120
687120
687130
687140
687150
687160
687180
687190
687200
687210
687220
687230
687240
687250
687260
687270
687270
687280
687290
687300
687300
687310
687320
687320
687330
687330
687340
687350
687350
687350
687350
687360
687380
687390
687400
687410
687420
687420
687420
687420

686712
687021
687031
687041
687051
687061
687071
687072
687073
687081
687082
687083
687091
687092
687093
687101
687111
687121
687122
687123
687131
687141
687151
687161
687182
687191
687201
687211
687221
687231
687241
687251
687261
687271
687272
687281
687291
687301
687302
687311
687321
687322
687331
687332
687341
687351
687352
687353
687354
687361
687381
687391
687401
687411
687421
687422
687423
687424

Začetek
odseka
O 686711
C 251040
C 251040
C 251040
C 183710
C 251040
C 251040
O 687071
O 687072
C 251040
O 687081
O 687081
O 685971
O 687091
O 687091
C 251040
C 251040
O 687122
C 183730
O 687122
C 183730
O 688783
O 688782
C 188530
C 183730
C 251040
C R1 211
O 183582
O 183582
C 183600
C 183600
C 183600
C 183600
C 183400
O 687271
C 183400
C 183400
C 183400
O 687301
C 186610
C 188840
C 188840
O 687332
C 186650
C 186650
O 685981
C 183760
C 183760
C 183760
C R2 410
C 183180
C 183180
C 186650
C 183520
C 187160
O 687421
O 686201
O 686201

Št.

Opis
Ul. Angelce Hlebce
Drulovka I
Drulovka II
Drulovka III
Drulovka IV
Drulovka-do HŠ 63
Drulovka V
Drulovka VI
Drulovka VII
Zasavska c. 74
Zasavska c. 60a
Zasavska c. 68
Zasavska c. 62
Zasavska c. 56a
Zasavska c. 54c
Zasavska c. 43e
Zasavska c.-mimo HŠ 34
Kutinova ul. III
Kutinova ul. I
Kutinova ul. II
Dolenčeva ul.
Gregoričeva ul. 25
Retljeva ul. 16
Povezava stara Zasavska
Zevnikova ul.
Pot za krajem-Orehek
Ljubljanska c. 28
Planina-mimo VVZ
Planina-športna dvorana
Cesta talcev I
Cesta talcev I
Ul. Juleta Gabrovška II
Ul. Juleta Gabrovška III
Skalica 11
Skalica 6a
Skalica-OŠ Staneta Žagarja
Ul. Tatjane Odrove I
Ul. Tatjane Odrove II
Ul. Tatjane Odrove III
Oprešnikova ul. 86
C. na Klanec II
C. na Klanec III
Oprešnikova ul. 50
Oprešnikova ul.-C. na Klanec
Oprešnikova ul. 68
Tominčeva c.-iz Poti na Jošta
Tominčeva c. 58
Rožna ul.
Tominčeva c.-Benedikova ul.
Bleiweisova c.-Veliki hrib VI
Jezerska c. I
Jezerska c. II
Oprešnikova ul.-vrtec
Partizanska c.-mimo HŠ 41
Drulovka-v Špik I
Drulovka-v Špik II
Drulovka-v Špik III
Drulovka-v Špik IV

Konec
odseka
C 183400
Z HŠ 48a
Z HŠ 45f
Z HŠ 44c
Z HŠ 37
Z HŠ 63
C 251040
Z N.H.
O 687071
Z HŠ 74
Z HŠ 60a
Z HŠ 68
Z HŠ 62
Z HŠ 56a
Z HŠ 54c
Z HŠ 43e
O 687122
Z HŠ 20
C 251040
C 183730
C 188530
Z HŠ 25
Z HŠ 16
C 251040
C 187610
C 188530
Z HŠ 28
Z HŠ 3b
Z šp.dv.
Z HŠ 81
Z HŠ 63
Z HŠ 20
Z HŠ 3
Z HŠ 11
Z HŠ 6a
O 687291
C 183400
O 687291
Z HŠ 18
Z HP 86
Z HŠ 51
Z HŠ 55a
Z HŠ 50
C 188840
Z HŠ 68
Z HŠ 49
Z HŠ 58
C 186980
C 186980
Z HŠ 65
Z HŠ 8
Z HŠ 22a
Z HŠ 4a
C 183520
Z HŠ 30
O 686201
O 687421
O 687421

89 / 19. 6. 2020 /

Dolžina
[m]
279
117
93
93
56
163
163
245
350
215
29
39
257
70
91
164
127
102
432
70
136
114
69
71
174
82
77
80
62
157
123
140
155
115
79
331
291
158
61
66
57
53
64
153
80
69
68
181
116
108
57
109
30
231
266
70
74
81

Stran

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

3255

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

Zap.
št.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.

3256 /

Št.

89 / 19. 6. 2020

Cesta

Odsek

687430
687430
687440
687460
687460
687470
687470
687470
687480
687480
687480
687480
687480
687480
687480
687480
687490
687500
687510
687520
687530
687540
687550
687560
687580
687590
687590
687590
687600
687610
687620
687630
687650
687660
687670
687680
687680
687680
687680
687680
687680
687680
687680
687680
687690
687690
687690
687690
687690
687690
687690
687690
687700
687700
687700
687700
687700

687431
687432
687441
687461
687462
687471
687472
687473
687481
687482
687483
687484
687485
687486
687487
687488
687491
687501
687511
687521
687531
687541
687551
687561
687581
687591
687592
687593
687601
687611
687621
687631
687651
687661
687671
687681
687682
687683
687684
687685
687686
687687
687688
687689
687691
687692
687693
687694
687695
687696
687697
687698
687701
687702
687703
687704
687705

Začetek
odseka
C 183710
O 687431
C 183110
O 687462
C R2 410
O 686112
O 687471
C 187170
O 687482
C 183450
C 188880
C 186350
C 188880
C 186350
C 183450
O 687487
C R2 410
C 183030
C R1 210
C R1 210
C 183400
C 186610
O 683451
O 683441
C 183050
C 183060
C 183060
O 687592
C 183060
C 183060
C 183060
O 685671
C 183050
C 187170
O 686232
O 687684
C 183520
C 183510
C 183510
C 183510
O 687685
C 183510
C 186380
C 186380
O 687687
O 687694
O 687694
C 183510
O 687696
C 183860
O 687696
O 687696
O 686264
O 686264
O 686264
O 687688
C 183500

Uradni list Republike Slovenije
Opis

Drulovka-v Graben I
Drulovka-v Graben II
Letenice-mimo HŠ 15
Mlaka
Pokopališka ulica
Zlato polje I
Zlato polje II
Koroška c.-pizzerija Gorenc
Trojarjeva ul. 12
Trojarjeva ul. I
Trojarjeva ul. II
Šempeterska ul. I
Šempeterska ul. II
Detelova ul.
Strmov I
Šiškovo naselje
Bleiweisova c.-Veliki hrib I
Zg. Bitnje 88
Zg. Bitnje 43
Zg. Bitnje 41
C. na Klanec I
Ručigajeva c. I
Babni vrt II
Babni vrt III
Trstenik-do mini ranča
Čadovlje I
Čadovlje II
Čadovlje III
Žablje-krožna mimo HŠ 1
Žablje I
Žablje II
Goriče-krožna okoli cerkve
Goriče-Bajt-Žogar
Struževo-Korotan
Mrakova ul.-Mlakarjeva ul. II
Mlakarjeva ul.-bloki
Partizanska c.-C. Kokrškega o.
Ul. Mladinskih brigad
Mrakova ul.-Mlakarjeva ul. I
Vidmarjeva ul.
Mandeljčeva pot
Begunjska ul. 42
Kebetova ul. II
Valjavčeva ul.
Begunjska ul. I
Begunjska ul. II
Begunjska ul. III
Begunjska ul. IV
Begunjska ul. V
Begunjska ul. VI
Begunjska ul. VII
Begunjska ul. VIII
Kebetova ul. 6
Kebetova ul. 3
Kebetova ul. 9
Kebetova ul. 11
C. Kokrškega odreda

Konec
odseka
Z HŠ 23
Z HŠ 25a
O 685691
Z HŠ 58
C 183080
Z HŠ 15c
C 187170
Z HŠ 61a
Z HŠ 12
C 188880
O 687484
C 188880
C 183450
C 188880
O 687486
Z HŠ 16
Z HŠ 62
Z HŠ 88
Z HŠ 43
Z HŠ 41
Z HŠ 8g
Z HŠ 36
Z HŠ 5a
Z HŠ 5
Z HŠ 1d
Z HŠ 15
Z HŠ 20
Z HŠ 24
C 183060
Z HŠ 4
Z gozdna
O 685671
Z HŠ 4
Z HŠ 20
O 687684
Z HŠ 23
C 183510
C 183520
C 186450
Z HŠ 14
O 687706
Z HŠ 42
C 183860
C 186380
O 687687
O 687691
O 687687
O 687687
O 687694
O 687694
Z HŠ 50
Z HŠ 11
Z HŠ 6
Z HŠ 3
Z HŠ 9
Z HŠ 11
O 686097

Dolžina
[m]
389
52
104
114
775
155
134
104
73
164
104
214
194
289
234
195
77
88
103
134
107
104
89
210
158
41
150
68
103
99
138
113
35
94
88
135
175
189
285
160
194
281
211
437
190
59
62
120
99
78
67
29
27
30
99
79
102

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.

Cesta

Odsek

687700
687710
687710
687720
687720
687720
687720
687720
687720
687720
687750
687750
687760
687770
687770
687800
687810
687810
687820
687830
687840
687850
687860
687870
687880
687890
687900
687910
687920
687930
687940
687940
687940
687950
687950
687950
687950
687950
687950
687950
687950
687950
687960
687960
687960
688010
688020
688020
688020
688020
688030
688030
688030
688040
688040
688050
688050

687706
687711
687712
687722
687723
687724
687725
687726
687727
687728
687751
687752
687761
687771
687772
687801
687811
687812
687821
687831
687841
687851
687861
687871
687881
687891
687901
687911
687921
687931
687941
687942
687943
687951
687952
687953
687954
687955
687956
687957
687958
687959
687961
687962
687963
688011
688021
688022
688023
688024
688031
688032
688033
688041
688042
688051
688052

Začetek
odseka
C 183510
O 687712
C 186400
C R2 410
C R2 410
C 186620
C 186620
C 186620
C R2 410
C 186620
O 685332
O 685341
O 685351
C 183050
C 183050
C 251010
C 251010
O 687811
C 251010
C 251010
C 251010
C 251010
C 251010
C 251010
C 251010
C 251010
C 251010
C 251010
C 251010
C R1 210
O 687931
O 687941
O 687941
O 687931
O 687951
O 687951
O 687951
O 687951
O 687951
O 687951
O 687951
O 687951
O 687951
O 687951
O 687951
C R2 410
O 686112
O 688021
O 688022
O 688022
O 686111
O 688031
O 688031
O 685981
O 685981
O 685981
O 685981

Št.

Opis
C. Kokrškega odreda-stadion
Nazorjeva ul.-bloki
Nazorjeva ul. 6
Kidričeva c.-toplarna
Kidričeva c.-OŠ Helene Puhar
Kidričeva ul. 63
Kidričeva c.-FOV
Kidričeva c.-ESIC
Kidričeva c. I
Kidričeva c. II
Sp. Besnica VI
Sp. Besnica VII
Sp. Besnica VIII
Trstenik VII
Trstenik-Verlič
Hrastje I
Hrastje II
Hrastje-povezava zg. del
Hrastje III
Hrastje IV
Hrastje V
Hrastje VI
Hrastje VII
Hrastje VIII
Hrastje IX
Hrastje X
Hrastje XI
Hrastje XII
Hrastje XIII
Voge I
Voge II
Voge III
Voge IV
Voge V
Voge VI
Voge VII
Voge VIII
Voge IX
Voge X
Voge XI
Voge XII
Voge XIII
Voge XIV
Voge XV
Voge XVI
C. čez K. polje-mimo vrtnarije
Zlato polje-SPIZ I
Zlato polje-SPIZ II
Zlato polje-SPIZ III
Zlato polje-SPIZ IV
Zlato polje III
Zlato polje IV
Zlato polje V
Pot na Šmarjetno-mimo kapele
Cicibanova ul. 7
Pot v Torklo
Pod gradom

Konec
odseka
Z stadi.
Z HŠ 10
Z HŠ 6
Z N.H.
Z HŠ 51
Z HŠ 63
Z HŠ 55a
Z HŠ 65
C R2 410
O 687727
O 685341
O 685351
O 685341
Z HŠ 37
Z HŠ 37b
C 251010
Z HŠ 13
O 687801
Z KS H.
Z HŠ 176a
Z N.H.
Z HŠ 146a
Z HŠ 136
Z HŠ 136a
Z HŠ 115
Z HŠ 87a
Z HŠ 97
Z HŠ 86
Z HŠ 67
C R1 210
O 687931
Z HŠ 454
Z HŠ 448
O 687931
Z HŠ 544
Z N.H.
Z N.H.
Z N.H.
Z HŠ 538
Z N.H.
Z N.H.
Z HŠ 531
Z HŠ 517
Z HŠ 525
Z HŠ 522
C R2 412
Z HŠ 2d
Z HŠ 2c
O 688021
Z HŠ 3
O 686112
Z HŠ 11b
Z HŠ 14c
Z razcep
Z HŠ 7
Z HŠ 6
Z HŠ 8
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Stran

Dolžina
Preostala dolžina
[m]
v sos. občini [m]
245
48
144
64
72
127
78
165
176
147
68
196
184
303
292
661
359
22
234
232
183
143
116
240
164
212
110
212
260
323 289 Šenčur
203 23 Šenčur
85
47
503
38
36
43
89
25
59
58
43
56
63
40
1.217
198
148
35
34
135
70
107
654
158
414
147

3257

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

Zap.
št.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.

3258 /

Št.

89 / 19. 6. 2020

Cesta

Odsek

688060
688070
688070
688070
688070
688070
688070
688070
688070
688080
688090
688090
688100
688100
688110
688120
688130
688140
688150
688160
688170
688170
688180
688180
688190
688200
688210
688210
688210
688210
688220
688230
688240
688250
688250
688260
688270
688280
688290
688290
688300
688310
688320
688320
688330
688340
688340
688340
688340
688340
688350
688360
688370
688380
688390
688390
688400

688061
688071
688072
688073
688074
688075
688076
688077
688078
688081
688091
688092
688101
688102
688111
688121
688131
688141
688151
688161
688171
688172
688181
688182
688191
688201
688211
688212
688213
688214
688221
688231
688241
688251
688252
688261
688271
688281
688291
688292
688301
688311
688321
688322
688331
688341
688342
688343
688344
688345
688351
688361
688371
688381
688391
688392
688401

Začetek
odseka
O 685981
O 688061
O 685981
O 685981
C 183760
C 186570
C 186570
O 688078
C 186570
C 183010
C 183440
O 688091
O 688102
C 183010
O 688102
C 183450
C 183440
C 183440
C 187200
C 183440
C 183440
C 187200
C R2 410
O 688181
C R2 410
C R2 410
C 183510
C 187300
C 187300
C 187300
C 183510
C 183510
C 183510
C 183510
C 183510
C 183510
C 183080
O 688292
O 688292
C 187410
C 187410
C R2 410
O 688322
C R2 410
C R2 410
C 183230
C 183230
C R2 410
O 688345
C 388340
C R2 410
C R2 410
C R2 410
C 183230
C 183230
C R2 410
O 688392
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Opis

Na Vinograde
Pot na Jošta 61
Ješetova ul. 89
Ješetova ul. 77
Ješetova ul. 59
Pševska c. I
Pševska c. II
Zlatnarjeva pot 6
Zlatnarjeva pot 11
Škofjeloška c. 48
Škofjeloška c. 92
Škof. c. 90-Ješetova ul. 2
Nartnikova ul. 7
Stražišče-Nartnikova ul.
Žeškova ul. 5
C. na Šmarjetno goro
Pot v Bitnje-Bantale
Pot v Bitnje-pri HŠ 13
Pot v Bitnje-Križnarjevo p.
Pot v Bitnje-krožna
Pot v Bitnje-pri HŠ 152
Pot v Bitnje-Bantale
Bleiweisova c.-Veliki hrib IV
Bleiweisova c.-Veliki hrib V
Bleiweisova c.-Veliki hrib II
Bleiweisova c.-Veliki hrib III
C. na Rupo I
Kuratova ul. 14
Kuratova ul. 36
Kuratova ul. 39
Dežmanova ul.
Okornova ul.
C. na Rupo II
C. na Rupo III
Galetova ul. 2
Snediceva ul.
Dolžanova pot
Partizanska pot 12a
Partizanska pot 6
Partizanska pot-Čukova jama
C. na Belo
Golniška c. 7
Pestotnikova ul. 26
Pestotnikova ul. 21
Golniška cesta I
Nedeljska vas
Benedičičeva pot
Dolenčeva pot
Zagrajškova ul. I
Zagrajškova ul. II
Golniška cesta II
Golniška cesta III
Golniška cesta IV
Golniška cesta V
Štefetova ul.
Mlaška cesta
Na Griču I

Konec
odseka
Z HŠ 4
Z HŠ 61
Z HŠ 89
Z HŠ 77
Z HŠ 59
Z HŠ 38
C 183010
Z HŠ 6
Z HŠ 11
Z HŠ 48
Z HŠ 92
C183011
Z HŠ 7
C R2 412
Z HŠ 5
Z HŠ 6
Z HŠ 26
C 187200
Z HŠ 12
C 187200
C 187200
O 686146
Z HŠ 102
Z HŠ 108
Z HŠ 90
Z HŠ 72
Z HŠ 22
Z HŠ 14
Z HŠ 36
Z HŠ 39
C 187320
C 187320
Z HŠ 29
Z HŠ 41a
Z HŠ 2
C 187320
Z HŠ 8
Z HŠ 12a
Z HŠ 6
Z HŠ 17
Z HŠ 13
Z HŠ 7
Z HŠ 26
Z HŠ 21
Z HŠ 12
O 688344
O 688344
O 688345
Z HŠ 27
O 688341
Z HŠ 20
Z HŠ 41
Z HŠ 55
Z HŠ 69
O 688392
C 183230
Z HŠ 17

Dolžina
[m]
880
71
126
143
83
116
108
70
144
104
142
120
96
132
83
2.055
281
96
130
351
231
354
139
94
87
111
71
81
74
110
242
206
72
132
124
186
309
82
83
611
180
65
70
171
79
159
143
222
266
196
65
99
82
144
379
505
224

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Zap.
št.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.

Cesta

Odsek

688400
688410
688420
688430
688430
688430
688440
688440
688440
688450
688450
688450
688450
688450
688460
688460
688470
688470
688480
688490
688500
688510
688510
688520
688520
688530
688540
688550
688560
688560
688560
688560
688570
688580
688590
688600
688600
688610
688620
688630
688640
688650
688660
688670
688680
688680
688690
688700
688710
688710
688720
688730
688740
688740
688750
688760
688770

688402
688411
688421
688431
688432
688433
688441
688442
688443
688451
688452
688453
688454
688455
688461
688462
688471
688473
688481
688491
688501
688511
688512
688521
688522
688531
688541
688551
688561
688562
688563
688564
688571
688581
688591
688601
688602
688611
688621
688631
688641
688651
688661
688671
688681
688682
688691
688701
688711
688712
688721
688731
688741
688742
688751
688761
688771

Začetek
odseka
O 688401
O 688392
C 183230
C 183230
O 688431
O 688431
C 183230
O 688441
O 688441
C 183230
C 183230
C 183230
C 183230
C 183230
C R2 410
O 688461
C R2 410
O 688471
C 183090
C 187170
C 187170
C 187170
O 688511
C R2 412
C R2 412
C 187750
C 183550
C 183180
O 688551
O 688561
O 688561
O 688561
C 183550
C 183180
O 688581
C 183180
C 183180
O 688602
O 688602
C 183180
C 183180
C 183180
C 183180
C 183180
C 187930
O 688681
C 187930
C 183400
O 688712
C 251010
O 688742
O 688742
O 688742
C 251010
O 688782
O 688783
O 688782

Št.

Opis
Na Griču II
Mlaška c. 93
Na Griču III
Mlaka-novo naselje I
Mlaka-novo naselje II
Mlaka-novo naselje III
Na Griču (Mlaška c.) I
Na Griču (Mlaška c.) II
Na Griču (Mlaška c.) III
Pot na Zelenec I
Pot na Zelenec II
Pot na Zelenec III
Pot na Zelenec IV
Pot na Zelenec V
Oretnekova pot I
Oretnekova pot II
Golniška cesta-za lekarno I
Golniška cesta-za lekarno II
Konjederec-trim steza
Struževo-strelišče
Struževo 47
Struževo-ob železnici I
Struževo-ob železnici II
Ljubljanska c. 19b
Povezava Remont Labore
Zadružna ul.-Jezerska c.
Jelenčeva ul.
Kurirska pot
Kokrški log I
Kokrški log-Z. krak
Kokrški log II
Kokrški log III
Krašanova ul.
Jezerska c. III
Jezerska c. IV
Jezerska c. V
Šuceva ul.
Šuceva ul. 15
Šuceva ul. 10
Jezerska c.-mimo HŠ 78b
Jezerska c. VI
Jezerska c.-pri HŠ 94
Jezerska c. VII
Jezerska-mimo gostilne
Kalinškova ul.-krožna
Kalinškova ul. 17
Kalinškova ul. 31
Ručigajeva c. II
Smledniška c.-naselje Iskra II
Smledniška c.-naselje Iskra I
Smledniška c.-Šmidova ul.
Smledniška c. 124
Smledniška c. 122
Pot v gozdičku-Luznar
Gregoričeva ul. 21
Retljeva ul. 11
Šmidova ul. 15

Konec
odseka
Z HŠ 40
Z HŠ 93
Z HŠ 12
Z N.H.
Z HŠ 83
Z HŠ 88
Z HŠ 69
Z HŠ 64
Z HŠ 67
Z HŠ 8
Z HŠ 40
Z HŠ 57
Z HŠ 39
Z HŠ 19
O 688391
O 688461
Z HŠ 95
Z HŠ 81
Z HŠ 114
Z strel.
Z HŠ 47
C 187170
Z HŠ 47f
Z HŠ 19b
C 251040
C 183180
C 183530
C 183530
Z HŠ 3a
O 688551
Z HŠ 8
C 183530
Z HŠ 23
Z HŠ 62b
Z HŠ 60b
Z HŠ 56a
C 183560
Z HŠ 15
Z HŠ 10
C R1 210
Z HŠ 74c
Z razcep
Z HŠ 104a
Z HŠ 93c
C 187930
Z HŠ 17
Z HŠ 31
C 183180
O 688711
C 251010
Z HŠ 132
Z HŠ 124
Z HŠ 122
Z HŠ 144
Z HŠ 21
Z HŠ 11
Z HŠ 15
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Dolžina
[m]
113
127
108
167
123
135
164
33
46
129
41
71
139
96
313
90
132
35
410
761
125
400
198
129
128
113
250
159
241
63
97
154
178
114
66
159
299
62
72
780
117
189
82
49
201
36
60
288
301
288
104
53
43
337
50
95
146

Stran

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

3259

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

3260 /

Št.

89 / 19. 6. 2020
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Zap.
Začetek
Konec
Dolžina
Cesta
Odsek
Opis
št.
odseka
odseka
[m]
803. 688770 688772 O 688771 Šmidova ul. 8
Z HŠ 8
114
804. 688770 688773 O 688771 Šmidova ul. 3
Z HŠ 3
68
805. 688780 688781 C 251010 Smledniška c. 82
Z HŠ 82
101
806. 688780 688782 C 251010 Gregorčičeva ul.
Z HŠ 31
244
807. 688780 688783 C 183700 Retljeva ul.
O 688782
198
808. 688790 688791 O 686253 Pintarjeva ul.
O 688801
238
809. 688800 688801 O 688821 Staretova ul. I
C 183700
189
810. 688800 688802 O 688801 Staretova ul. II
C 183700
116
811. 688800 688803 C 183700 Staretova ul. 58
Z HŠ 58
282
812. 688800 688804 O 688803 Staretova ul. 46
Z HŠ 46
46
813. 688800 688805 O 688803 Staretova ul. 40
Z HŠ 40
43
814. 688810 688811 C 183080 C. na Brdo
C 183090
221
815. 688820 688821 O 686251 Staretova ul.-mimo cerkve
C 183700
307
816. 688830 688831 O 686251 Smledniška c. 11
Z HŠ 11
66
817. 688840 688841 O 686251 Smledniška c. 16
Z HŠ 16
67
818. 688850 688851 O 686251 Mlekarska ul.
O 686251
291
819. 688850 688852 O 688851 Mlekarska ul. 9
Z HŠ 9
64
820. 688880 688881 O 686251 Smledniška c. 9
Z HŠ 9
120
821. 688890 688891 O 686251 Staretova ul.-ob g. Krtina
O 686251
228
822. 688890 688893 O 686251 Smledniška c.-Čirče
C 183700
129
823. 688900 688901 O 686251 Nadižarjeva ul.
O 688801
227
824. 688900 688902 O 688801 Nadižarjeva ul. 31
Z HŠ 31
97
825. 688910 688911 C 183700 Čirče
Z HŠ 43
168
826. 688920 688921 C 183700 Grmičeva ul. 27
Z HŠ 43
59
827. 688930 688931 C 251040 Sorška ul. I
C 187160
287
828. 688930 688932 O 688931 Sorška ul. II
Z HŠ 15
86
829. 688930 688936 O 688931 Sorška ul. III
Z HŠ 5
59
830. 688940 688941 C 187160 Kališka ul. I
O 688941
190
831. 688940 688942 O 688941 Kališka ul. II
O 688941
127
832. 688940 688943 O 688941 Kališka ul. III
O 688942
124
833. 688940 688944 O 688941 Kališka ul. IV
Z HŠ 8
186
834. 688950 688951 C 187160 Grintovška ul. I
C 187160
265
835. 688950 688952 O 688951 Grintovška ul. II
O 688951
63
836. 688950 688953 O 688951 Grintovška ul. III
O 688952
68
837. 688950 688954 O 688951 Grintovška ul. IV
O 688951
132
838. 688950 688955 O 688951 Grintovška ul. V
O 688951
115
839. 688960 688961 C 187160 Kriška ul. I
O 688964
260
840. 688960 688962 O 688961 Kriška ul. II
O 688961
73
841. 688960 688963 O 688962 Kriška ul. III
O 688961
131
842. 688960 688964 O 688961 Kriška ul. IV
O 688961
147
843. 688970 688971 C 187160 Storžiška ul. I
C 187160
239
844. 688970 688972 O 688971 Storžiška ul. II
O 688971
89
845. 688970 688973 O 688971 Storžiška ul. III
O 688972
48
846. 688970 688975 O 688971 Storžiška ul. IV
O 688971
102
847. 688980 688981 C 187160 Triglavska ul. I
Z HŠ 13
84
848. 688980 688982 O 688981 Triglavska ul. II
O 688981
64
849. 688990 688991 C 187160 Zariška ul. I
O 688991
264
850. 688990 688993 O 688991 Zariška ul. II
O 688991
55
851. 688990 688994 O 688991 Zariška ul. III
O 688991
68
852. 688990 688995 O 688991 Zariška ul. IV
O 688991
100
853. 751370 751371 C R2 413 Zbilje-Podreča
C 251040
692
854. 826820 826821 C 326020 Sp. Bela-Hraše-Tatinec
C 326020
948
855. 826870 826871 C 326060 Hraše-Čadovlje
C 183060
1.034
856. 902380 902382 C 401380 Trata-Žabnica
C 401070
679
857. 902840 902841 C R1 210 Dorfarje-Šutna
C 183030
75
858. 928260 928261 C 183111 LC 111-Novake
Z HŠ 4
44
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Mestni občini Kranj znaša 203.090 m (203,090 km).«

Preostala dolžina
v sos. občini [m]

471 Medvode
1.443 Preddvor
996 Preddvor
1.352 Škofja Loka
245 Škofja Loka
819 Tržič

Vrsta
prometa
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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5. člen
V odloku se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, so bila v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10)
pridobljena soglasja Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2012162(507) z dne 8. 6. 2012, št. 37162-3/2016-157(507) z dne
10. 8. 2016, št. 37162-3/2016-198(507) z dne 22. 11. 2016,
št. 37162-3/2018-202(507) z dne 17. 12. 2018, št. 371624/2019-34(507) z dne 14. 10. 2019, št. 37162-3/2020-35(507)
z dne 24. 2. 2020 in št. 37162-3/2020-52(507) z dne 5. 3.
2020.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2019-5-402101
Kranj, dne 3. junija 2020
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

Št.
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Stran

3261

Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda investitorice: VESENJAK, Mirjam, Jagoče 5,
3270 Laško.
Pravna podlaga:
– Občinski prostorski načrt Občine Laško (Uradni list RS,
št. 3/18),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17,
ZUreP-2),
– Zakon 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 in 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE).
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na območje enote urejanja prostora EUP LAU-73, in
sicer parc. št.: 1327/1, k.o. Rifengozd
– okvirna površina območja je 3800 m2.
Točno območje obdelave se določi v postopku priprave
OPPN in se lahko tekom postopka spremeni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

LAŠKO
1465.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta na območju LAU-73-del

Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2), Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18)
župan Občine Laško sprejme

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta na območju LAU-73-del
1. člen
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
enote urejanja prostora LAU-73.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ocena stanja:
Za enoto urejanja prostora LAU-73 je treba izdelati občinski podrobni prostorski načrt. Območje predstavlja nepozidano
stavbno zemljišče s plansko namensko BT – POVRŠINE ZA
TURIZEM, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim
objektom za turistično ponudbo in nastanitev.
V skladu z OPN je območje namenjeno gradnji:
– počitniških objektov za namene začasnega prebivanja
– 8 do 9 objektov
– prometne ureditve znotraj območja OPPN (posamični
dostopi do objektov)
– nezahtevni in enostavni objektu v skladu z uredbo.
Ureditve bodo upoštevale optimalno izrabo prostora v
skladu z usmeritvami in omejitvami OPN-ja:
– etapnost izvedbe
– tipologijo gradnje
– usmeritve za lociranje objektov
– etažnost.

Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v
primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže
kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen
(roki za pripravo sprememb odloka)
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave
in sprejemanja sprememb odloka:
1. Potrditev pobude s strani Občine – julij 2020 (pripravljavec Občina)
2. Vključevanje udeležencev urejanja prostora (nosilci
urejanja prostora, javnost) pri oblikovanju izhodišč za pripravo
prostorskega akta – avgust 2020 (pripravljavec Občina)
3. Priprava sklepa o pripravi prostorskega akta in pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta – 7 dni od
potrditve pobude (pripravljavec Občina)
4. Objava sklepa in izhodišč na spletni strani Občine –
3 dni od potrditve sklepa in pridobitve identifikacijske številke
prostorskega akta (pripravljavec Občina)
5. Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov
na okolje ter pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja
prostora (NUP) – zakonsko določen rok 30 dni (pripravljavec
Občina oziroma po pooblastilu izdelovalec)
6. Pridobitev odločitve o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje – zakonsko določen rok 21 dni (pripravljavec Občina oziroma po pooblastilu izdelovalec)
7. Izdelava osnutka – 10 dni od pridobitve odločbe o (ne)
potrebnosti izvedbe CPVO (izdelovalec)
8. Uskladitev osnutka z Občino – 5 dni
9. Objava osnutka na spletni strani občine – 2 dni od
potrditve osnutka (pripravljavec Občina)
10. Pridobitev mnenj NUP na osnutek – zakonsko določen rok 30 dni (možno podaljšanje za še 30 dni) (pripravljavec
Občina oziroma po pooblastilu izdelovalec)
11. Izdelava dopolnjenega osnutka in gradiva za javno
razgrnitev …
12. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji
Občinskega sveta Občine Laško
13. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije (pripravljavec Občina Laško)
14. Izdelava končnega dokumenta v štirih izvodih (izdelovalec).
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6. člen

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge
tehnične ukrepe;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, sektor območja Savinje;
3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo;
4. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
7. JP Komunala Laško d.o.o.;
8. Elektro Celje d.d.;
9. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
10. Telemach d.o.o.;
11. Občina Laško;
12. KS Laško;
13. Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov
na okolje).
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce
urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev
urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško;
– izdelovalec OPPN:
ARHIKA, arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek s.p.,
Sp. Rečica 104, 3270 Laško.
7. člen
(obveznosti financiranja odloka)
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila,
morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki
jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bosta financirala investitorica: VESENJAK, Mirjam, Jagoče 5,
3270 Laško.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3504-01/2019(ID 1681)
Laško, dne 2. junija 2020

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje
na območju Ureditvenega načrta starega
mestnega jedra Laško – prizidava
k OŠ Primoža Trubarja v Laškem
1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za individualno odstopanje na območju Ureditvenega načrta starega
mestnega jedra Laško – prizidava k OŠ Primoža Trubarja
v Laškem (v nadaljnjem besedilu: lokacijska preveritev), ki
se nanaša na zemljišče, ki obsega del parcele št. 345/3,
k.o. Laško (995). Območje se ureja po določilih Odloka o
ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško (Uradni
list SRS, št. 26/92, 40/02 in 83/13 – obvezna razlaga) – v
nadaljevanju UN.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v UN, in sicer tako, da se poleg navedenih
posegov v UN dopusti tudi:
– Gradnja prizidka ob zahodni strani obstoječega objekta
šole, na delu parcele št. 345/3, k.o. Laško. Prizidek je namenjen za potrebe šole za umestitev kuhinje. Maksimalne tlorisne
dimenzije prizidka znašajo: 12,60 m x 10,70 m. Etažnost je
pritličje, streha je ravna z minimalnim naklonom. Maksimalna
višina je 4,70 m. Dostop v prizidani del je iz notranjosti obstoječe šole (nov prehod iz obstoječe kuhinje) in iz ploščadi na
zahodni strani šole. Vhod v novo kuhinjo bo na južni strani
prizidka. Ob severni strani prizidka se izvede talna plošča, tlorisne dimenzije 6,80 m x 2,20 m, za postavitev novega klimata
za potrebe prezračevanja kuhinje.
3. člen
Ta sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne
vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v
dveh letih od dneva njegove izdaje ali s potekom veljavnosti
na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu za
okolje in prostor.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1552.
Št. 350-03/2020
Laško, dne 4. junija 2020

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

1466.

Sklep o lokacijski preveritvi za individualno
odstopanje na območju Ureditvenega načrta
starega mestnega jedra Laško – prizidava
k OŠ Primoža Trubarja v Laškem

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17)
ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15
– UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na
2. dopisni seji dne 4. 6. 2020 sprejel

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

1467.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta
Komunala Laško

Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2)
in na podlagi 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je župan Občine Laško
dne 2. 6. 2020 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta Komunala Laško
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Komunala Laško (v nadaljevanju:
SD UN). Spremeni in dopolni se veljavni prostorski izvedbeni
akt Odlok o ureditvenem načrtu Komunala Laško, Uradni list
RS, št. 26/92.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
(1) V naravi je zahodni del območja Ureditvenega načrta
strm teren, katerega je potrebno geološko stabilizirati in utrditi
zaradi povečane možnosti plazenja zemljine. Umestiti je potrebno oporni zid, ki lahko služi kot osnovna nosilna konstrukcija za del predvidenega prizidka obstoječega proizvodnega
kompleksa.
(2) Obstoječi izvedbeni akt, Odlok o ureditvenem načrtu
Komunala Laško, Uradni list RS, št. 26/92 ne predvideva izgradnje opornih zidov, tudi v tolerancah ne dopušča izvedbo
opornih zidov, čeprav je celotno ureditveno območje opredeljeno kot stavbno zemljišče z namensko rabo gospodarska cona.
(3) Meja veljavnega UN se s predlaganimi spremembami
in dopolnitvami UN ne spreminja, prav tako ne potek obstoječe
in predvidene infrastrukture.

Št.

5. člen
(roki in postopek)
(1) Za potek priprave in sprejema SD UN bo upoštevan
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17).
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave SD UN:
– priprava in objava sklepa v Uradnem listu RS,
– priprava osnutka SD UN / 15 dni,
– pridobitev odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje
vplivov SD UN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
– izdelava dopolnjenega osnutka SD UN / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR,
– priprava predloga SD UN / 15 dni po potrditvi stališč do
pripomb in predlogov,
– izdelava usklajenega predloga SD UN / 15 dni,
– sprejem odloka SD UN na občinskem svetu / 30 dni.
(3) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo
ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki
od faze ustrezno spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilcev urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja
na SD UN zaradi narave sprememb navedenih v 2. členu tega
sklepa, ne bo potrebno ponovno pozvati.
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(2) Z javno objavo sklepa v prostorskem informacijskem
sistemu občine bodo obveščeni o objavi državni nosilci urejanja
prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da
podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD UN na
okolje.
(3) Če se v postopku SD UN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora,
se jih v postopek vključi naknadno.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost bo vključena v času javne razgrnitve in javne
obravnave.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravo SD UN, ki se nanaša izključno na tekstualno
spremembo odloka, financira Občina Laško.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2020(ID 1682)
Laško, dne 2. junija 2020
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

3. člen
(območje prostorskega akta)
Območje SD UN zajema celotno območje, kot ga določa
UN in se nanaša izključno na tolerance.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Izhodišča za izdelavo SD ZN so v veljavnem Odloku o
občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS,
št. 3/18).
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LJUBLJANA
1468.

Zaključni račun proračuna Mestne Občine
Ljubljana za leto 2019

Na podlagi drugega odstavka 96. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji
dne 15. 6. 2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne Občine Ljubljana za leto 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2019.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za
leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne
občine Ljubljana za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz
programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter
realizacija v letu 2019.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za
leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splo-
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Uradni list Republike Slovenije

šni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na
spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

731 Prejete donacije iz tujine
74

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Št. 410-81/2020-37
Ljubljana, dne 15. junija 2020
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna Evropske unije

1469.

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij in iz drugih držav

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2020

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 –
uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 15. 6. 2020 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana
za leto 2020

788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna
Evropske unije

A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

4.256.250
0
24.020.209
16.680
16.680

31.399.584
440.739
0
440.739
0

40

TEKOČI ODHODKI

51.763.755

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

17.850.258

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

42

TEKOČI TRANSFERI

391.664.663

2.780.424
26.269.902
1.303.161
3.560.010
178.744.514

410 Subvencije

10.102.723

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

62.162.986

412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

13.499.322

413 Drugi tekoči domači transferi

92.979.482

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

143.291.571

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

143.291.571

INVESTICIJSKI TRANSFERI

17.864.822

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

3.823.010

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

14.041.812

III.

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

–5.335.965

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

Rebalans
proračuna
2020

29.470.346
375.000
4.163.000
457.076
24.016.000
28.276.459

9.295.849

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

43

386.328.698
258.417.965
168.890.165
82.436.000
7.091.800
0
58.481.422

40.695.433

II.

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2020 (Uradni list RS, št. 77/19) se 3. člen spremeni tako, da
se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.

0

V.

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

2.400.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.400.000

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

Uradni list Republike Slovenije
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti

Št.

0

2.400.000

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

20.000.000

50

ZADOLŽEVANJE

20.000.000

500 Domače zadolževanje

20.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

12.521.643

55

ODPLAČILA DOLGA

12.521.643

550 Odplačila domačega dolga

12.521.643

–2.400.000

IX.

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

–257.608

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

7.478.357

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

5.335.965

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 konte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto
2020 se določa v višini 406.586.306 eurov.«.
2. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do
višine 20.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih
z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za
finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 10.150.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih
stanovanj,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega
sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko
v letu 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
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– zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
– za obdobje: odplačilo glavnice do 5 let, predviden je
moratorij na odplačilo glavnice,
– za namen: izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje
voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko
v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.295.400 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu
2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.968.880 eurov,
– za obdobje: odplačilo glavnice do sedem let, predviden
je moratorij na odplačilo glavnice,
– za namen: financiranje izgradnje kogeneracijskega
agregata SPTE-TOŠ,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu
2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 34.054.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2020
dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do sedem let,
– za namen: financiranje investicij,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2020
likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o. se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.«
3. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot
priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani
Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-117/2020-23
Ljubljana, dne 15. junija 2020
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
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METLIKA
1470.

41

Zaključni račun proračuna Občine Metlika
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16)
je Občinski svet Občine Metlika na 12. redni seji dne 10. 6.
2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Metlika za leto 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za
leto 2019.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2019
obsega:
v EUR
brez centov
A.

70

71

72

73

74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sredstev prorač. EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

Leto 2019
7.326.986
6.469.166
5.439.816
4.819.707
498.774
121.335
0
1.029.350
837.968
10.979
12.563
0
167.840
474.352
0
474.352
0
0
0
383.468
341.356
42.112
7.321.230
2.068.074
110.070
71.470
1.546.191
7.916
1.427

TEKOČI TRANSFERI
3.206.317
410 Subvencije
498.532
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.685.743
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
298.712
413 Drugi tekoči domači transferi
732.330
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.735.591
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.735.591
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
311.248
431 Investicijski transferi
106.881
432 Investicijski transferi PU
204.367
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
5.756
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102)–(II. 403–404) (Skupaj prihodki
brez prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)
13.200
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.194.774
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
214.217
50
ZADOLŽEVANJE
214.217
500 Domače zadolževanje
214.217
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
366.247
55
ODPLAČILA DOLGA
366.247
550 Odplačila domačega dolga
366.247
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–146.274
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–152.030
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–5.756
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
980.427
D) Proračunska rezerva občine na dan 31. 12. 2019
znaša 90.972 EUR.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del
zaključnega računa proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2020
Metlika, dne 10. junija 2020
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik
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pogodbe, in v okviru katerega storitev plačuje sorazmerno s
stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s
koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost (na primer finančni
prihranki, stopnja udobja itd.).
(2) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo enako, kot
je določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06), v Energetskem zakonu (Uradni list RS,
št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) ter v predpisih in drugih
aktih, izdanih na njuni podlagi.
II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA

NOVA GORICA
1471.

Koncesijski akt o javno-zasebnem
partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega
pogodbeništva na objektih Šolskega centra
Nova Gorica

Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP)
ter sklepa Vlade RS številka 41100-1/2020/3 z dne 4. 6. 2020 je
svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolskega centra
Nova Gorica je na 5. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel

KONCESIJSKI AKT
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi
projekta energetskega pogodbeništva
na objektih Šolskega centra Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina akta)
(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra
Nova Gorica, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva,
določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06).
(2) Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnih in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek
izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta energetskega
pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica.
(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka
sveta zavoda.
2. člen
(opredelitev izrazov)
(1) Izrazi, opredeljeni v tem aktu, pomenijo:
a) »(drug) javni partner« oziroma »koncedent« je Šolski
center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica;
b) »uporabniki objektov« so osebe javnega prava, ki za
izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so opredeljeni
v 6. členu tega akta;
c) »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična
ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega
partnerstva;
d) »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v
skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 5. členu tega
akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;
e) »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je pogodbeni dogovor med koncedentom, koncesionarjem in uporabniki objektov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se
preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske

3. člen
(javni interes)
Na podlagi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti,
spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES, Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove
stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje
2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Operativnega programa
ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020,
Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k
energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi
okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski
listini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na
njeni podlagi izdelane investicijske dokumentacije: ENERGETSKA SANACIJA STAVB ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA
SKLOPA A in B izdelane v agenciji Golea septembra 2019,
Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu
javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na
njegovi podlagi izdelane ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva ENERGETSKO
UPRAVLJANJE STAVBE MIC ŠOLSKEGA CENTRA NOVA
GORICA PO MODELU JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA – SKLOPA A in B izdelane v agenciji Golea septembra
2019, se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta
energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov
Šolskega centra Nova Gorica, v obliki javno-zasebnega partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 4., 5. ter 6. člena
tega odloka, saj se bo s predmetnim projektom pripomoglo
k uresničitvi ciljev glede izboljšanja energetske učinkovitosti
iz 5. člena Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU),
spodbudilo energetsko pogodbeništvo in zmanjšalo emisije
toplogrednih plinov.
III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS
TRAJANJA JAVNO-ZASEBENEGA PARTNERSTVA
4. člen
(vrsta javno-zasebnega partnerstva)
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo
storitev.
5. člen
(predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega
pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih iz 6. člena tega akta.
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(2) Predmet koncesije koncedent in koncesionar podrobneje opredelita v koncesijski pogodbi.
6. člen
(območje izvajanja)
(1) Celovita energetska prenova se predvidoma izvaja v
sledečih objektih:
OBJEKT

NASLOV

Strojna, prometna
in lesarska šola

Erjavčeva ulica 4a,
5000 Nova Gorica

Elektrotehniška
in računalniška šola
Srednja ekonomska
in trgovska šola
Kovinarske delavnice

Cankarjeva ulica 10,
5000 Nova Gorica
Cankarjeva ulica 10,
5000 Nova Gorica
Cankarjeva ulica 10,
5000 Nova Gorica

ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
Številka stavbe 547 in 550, obe k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 650/2, 654/2, 654/4, 657/11,
obe k.o. 2304 Nova Gorica
Številka stavbe 313, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 631/3, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka stavbe 554, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 654/1, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka stavbe 3126, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 657/8, k.o. 2304 Nova Gorica

UPORABNIKI
OBJEKTOV
Šolski center
Nova Gorica
Šolski center
Nova Gorica
Šolski center
Nova Gorica
Šolski center
Nova Gorica

(2) Delna energetska prenova se predvidoma izvaja v
sledečih objektih:
OBJEKT
Medpodjetniški
izobraževalni center

NASLOV
Cankarjeva ulica 8a,
5000 Nova Gorica

ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
Številka stavbe 3121, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 650/1, 631/3 k.o. 2304 Nova Gorica

(3) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane
enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega
podatka iz prvega odstavka tega člena.
(4) Posamezne objekte iz prvega in drugega odstavka
lahko koncedent v fazi priprave in izvedbe javnega razpisa s
sklepom direktorja Šolskega centra Nova Gorica lahko razvršča med seznami iz prvega in drugega odstavka tega člena, v
kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev
v posamezen seznam negospodarna ali bi njegova uvrstitev v
posamezen seznam v tolikšni meri ovirala izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
(5) V fazi pripravi ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje
končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom direktorja Šolskega centra Nova Gorica nabor objektov iz prvega in drugega
odstavka tega člena zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt
izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi
usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v
tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
7. člen
(čas trajanja)
(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se
opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let.
(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne
zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi, vendar upoštevajoč določbo drugega odstavka
71. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu največ za
polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo.
Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je
treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.
IV. FINANCIRANJE
8. člen
(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti)
(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se financirajo iz:

UPORABNIKI
OBJEKTOV
Šolski center
Nova Gorica

a) sredstev koncesionarja,
b) sredstev koncedenta in
c) sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov
ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva s strani koncedenta ali koncesionarja.
(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega
odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega
razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva
koncesionarja biti večinski vir financiranja.
9. člen
(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti)
(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavnosti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar
preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.
(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, mu pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo.
Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu
z določili koncesijske pogodbe.
(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki
energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(4) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti
se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v
koncesijski pogodbi.
V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE
10. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane
dejavnosti zagotoviti:
a) izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti
v objektih, opredeljenih v 6. členu tega akta;
b) pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in
obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;
c) izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane
z obveznostmi iz prve točke (na primer vodenje evidenc, obve-
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ščanje itd.), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja
in koncesijska pogodba;
d) izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanem koncesije
najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.
(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje
koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih
določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.
11. člen
(obveznosti koncedenta)
Obveznosti koncedenta so zlasti:
a) zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje koncesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski
pogodbi;
b) koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih
pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti
samostojno ali brez pomoči koncedenta;
c) v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) in pogoji, določenimi v koncesijski
pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je
v lasti koncedenta, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (na
primer služnost, stavbna pravica itd.) tako, da se koncesionarju
omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
d) v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati
plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
12. člen
(druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja)
Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja
se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
13. člen
(obveznosti uporabnikov objektov)
Uporabniki objektov imajo zlasti dolžnost:
a) upoštevati navodila koncesionarja in koncedenta in
jima omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske
pogodbe;
b) v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesijski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentu dostop do
vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in
naloge iz te uredbe in koncesijske pogodbe;
c) prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog
koncesionarja in koncedenta oziroma sporočiti koncesionarju
in koncedentu vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;
d) obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja.
VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA
14. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega
razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a) navedbo pravne podlage, vključno s to uredbo;
b) predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;
c) ime in sedež koncedenta;
d) predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;
e) začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
f) postopek izbire koncesionarja;
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g) pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;
h) kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
i) zahteve glede vsebine vlog;
j) pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o
njihovem izpolnjevanju;
k) pogoje za predložitev skupne vloge;
l) merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m) naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
n) rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega
razpisa;
o) druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev.
Za ta namen morajo biti v javni razpis vključeni najmanj pogoji,
ki zagotavljajo, da:
a) je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,
b) ima koncesionar ustrezne reference s področja predmeta koncesije,
c) ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sredstev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
(4) Pri izbiri koncesionarja se morajo upoštevati naslednja
merila po padajočem zaporedju njihove pomembnosti:
a) višina prihrankov,
b) obseg ponujenih ukrepov,
c) trajanje koncesijskega razmerja in
d) višina investicije.
(5) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro koncesionarja koncedent določi v razpisni
dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
15. člen
(strokovna komisija)
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje direktor Šolskega
centra Nova Gorica.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj tri
člane.
(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti
najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) in najmanj
dve leti delovnih izkušenj s svojega delovnega področja, da
lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.
16. člen
(postopek izbire)
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po postopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:
a. faza preverjanja usposobljenosti,
b. faza dialoga,
c. ponudbena faza.
(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposobljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem
prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje
iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti.
Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem
razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem
pregledu in presoji prijav strokovna komija sestavi poročilo v
katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, in
v njem predlaga katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost
za sodelovanje v fazi dialoga.
(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega
odstavka direktor Šolskega centra Nova Gorica izda sklep o
priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga.
(4) Med prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana
usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem
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besedilu: kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen
ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev
za zadovoljitev ciljev in potreb koncedenta. Faza dialoga se
lahko izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandidati se vodi vse dotlej, dokler se ne najde rešitve (rešitev), ki
ustreza(-jo) ciljem in potrebam koncedenta.
(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in
ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k predložitvi
končne ponudbe.
(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih
ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in oceni
ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem pregledu
in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem
navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve,
razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj
ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni
red glede na ustreznost postavljenim merilom.
(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila
strokovne komisije iz prejšnjega odstavka sprejme direktor
Šolskega centra Nova Gorica.
(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega
odstavka tega člena posreduje svetu zavoda.
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(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
21. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
a) s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b) z odkupom koncesije,
c) z odvzemom koncesije ali
d) s prevzemom koncesije,
na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko
pogodbo.
X. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(uveljavitev)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

17. člen

Št. 34/2016
Nova Gorica, dne 12. junija 2020

(koncesijska pogodba)
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene koncedent, pri čemer je za podpis pooblaščen direktor
Šolskega centra Nova Gorica.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki,
sicer nima pravnega učinka.
(3) V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem
predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso urejene v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni
mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ
18. člen
(prilagoditev razmerij)
(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi
prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem.
(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij
med koncesionarjem in koncedentom se uredijo v koncesijski
pogodbi.
VIII. POROČANJE IN NADZOR
19. člen
(dolžnost poročanja)
(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo,
predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne
evidence in koncedentu predložiti poročila in drugo potrebno
dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.
(2) Vsebina dolžnosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v
koncesijski pogodbi.
20. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti
opravlja koncedent v skladu s 135. in 136. členom Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in
koncesijsko pogodbo.

Direktor ŠC Nova Gorica
mag. Miran Saksida

PODČETRTEK
1472.

Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2020

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17,
21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na
11. redni seji dne 12. 6. 2020 sprejel

ODLOK
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020
(Uradni list RS, št. 77/19) se spremeni prvi odstavek 2. člena
tako, da se glasi:
»
Skupina/Podskupina kontov
A.
I.
70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

Proračun
leta 2020
V EUR
6.215.898
4.557.567
3.752.591
2.901.421
279.200
571.970
–
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71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva državnega pror.
iz sr. EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
X.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

Št.
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341.000
3.500
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–
451.976
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–
–
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Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020.
Št. 410-0005/2020
Podčetrtek, dne 12. junija 2020
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja

87.000
–

1.571.331
508.869
1.062.462
6.270.561
1.467.797
200.140
31.290
1.145.357
16.010
75.000
1.766.844
18.000
1.081.050

REČICA OB SAVINJI
1473.

Zaključni račun proračuna Občine Rečica
ob Savinji za leto 2019

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je občinski svet na
9. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob
Savinji za leto 2019.

138.374
529.420
–
2.935.920
2.935.920
100.000
100.000
–54.663

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za
leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica
ob Savinji za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

–

3. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob
Savinji za leto 2019 z naslednjo vsebino:
v EUR

–
–

–
165.915
165.915
–220.578
220.578

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

2.261.152,08
1.786.407,91
1.614.977,13
1.420.001,00
124.566,07
72.761,32
–2.351,26
171.430,78

Stran

3272 /

Št.
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710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
130.835,71
711 Takse in pristojbine
1.715,06
712 Globe in druge denarne kazni
2.870,59
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
3.012,02
714 Drugi nedavčni prihodki
32.997,40
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
1.510,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
1.510,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
473.234,17
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
473.234,17
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
2.250.820,28
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
594.241,05
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
175.213,47
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
28.360,53
402 Izdatki za blago in storitve
365.300,92
403 Plačila domačih obresti
3.399,33
409 Rezerve
21.966,80
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
750.328,55
410 Subvencije
84.108,92
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
379.713,65
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
69.044,33
413 Drugi tekoči domači transferi
217.461,65
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
886.264,76
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
886.264,76
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
19.985,92
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi
19.985,92
432 Investicijski transferi
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
10.331,80
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
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V.

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44

0

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

PREJETA – DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

VI.

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

53.174,00

ZADOLŽEVANJE

53.174,00

500 Domače zadolževanje

53.174,00

50
VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

130.770,46

ODPLAČILA DOLGA

130.770,46

550 Odplačila domačega dolga

130.770,46

55
IX.

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

–67.264,66

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–77.596,46

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

–10.331,80

9009 STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo

69.217,39

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za
leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-6
Rečica ob Savinji, dne 4. junija 2020
Županja
Občine Rečica ob Savinji
Ana Rebernik

SODRAŽICA
1474.

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica
za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14
– ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18,
75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE)) in
15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11)
je Občinski svet Občine Sodražica na 11. redni seji dne 4. 6.
2020 sprejel
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Št.

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Sodražica za leto 2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70

1.835.252

DAVČNI PRIHODKI

1.658.393
97.869

704 Domači davki na blago in storitve

46.816

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredstev

74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

133.313
2.370
17.821
1.503
21.852
1.497
1.497
1.032.483
502.869
529.614
2.821.866
661.281
154.507
25.171
475.186
3.417

409 Rezerve

3.000

TEKOČI TRANSFERI

651.096
103.450

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI

III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

269.821

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

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

0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

55

140.367
1.202.125
1.202.125
54.310

431 Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso proračunski upor.

17.500

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

36.810

83.911

ZADOLŽEVANJE

83.911

500 Domače zadolževanje

83.911

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

155.113

ODPLAČILA DOLGA

155.113

550 Odplačila domačega dolga

155.113

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

–23.836

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–71.202

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

–47.366

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

15.690

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za
leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah
tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/20
Sodražica, dne 5. junija 2020
Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec

9.237

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
INVESTICIJSKI ODHODKI

50.783

904.150

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

413 Drugi tekoči domači transferi

43

176.859

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

699

47.366

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ

C. RAČUN FINANCIRANJA

1.513.009

703 Davki na premoženje
706 Drugi davki

72

2.869.232

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
700 Davki na dohodek in dobiček

71

Zaključni
račun 2019

3273

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
proračuna Občine Sodražica so bili v letu 2019 realizirani v
naslednjih zneskih:

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

Stran

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

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica
za leto 2019.

Skupina/podskupina kontov
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1475.

Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi
epidemije COVIDA-19

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/19, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18), 15. člena Statuta Občine Sodražica, (Uradni list RS,
št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 11. redni seji
dne 4. 6. 2020 sprejel

Stran

3274 /
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ODLOK
o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi
epidemije COVIDA-19
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
S tem odlokom se določijo ukrepi pomoči na področju gospodarstva na območju Občine Sodražica z namenom blaženja
posledic epidemije Covid-19.
Namen ukrepov je preložitev posameznih občinskih davčnih obveznosti in dodelitev izrednih finančnih pomoči poslovnim subjektom v malem gospodarstvu, ki so utrpeli poslovno
izgubo ali so se jim bistveno poslabšali poslovni pogoji zaradi
epidemije Covid-19, ki je bila razglašena z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na
območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) z dne
12. 3. 2020.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za ukrepe iz tega odloka se zagotovijo v proračunu Občine Sodražica.
3. člen
(pravna podlaga de minimis)
Sredstva po tem odloku se dodelijo le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitev sheme državne pomoči de minimis v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/13 z dne 18. 12. 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimi (Uradni list EU, št. L 352) ter Zakona o
spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
4. člen
(oblika pomoči)
Preložitev posameznih občinskih davčnih obveznosti se
določi s preložitvijo veljavnosti oziroma uporabe predpisa, ki
jih določa, finančne pomoči pa se dodelujejo kot nepovratna
sredstva v obliki dotacije.
5. člen
(omejitve de minimis)
Pomoči se lahko dodeljujejo le pod pogoji, ki veljajo na
področju Evropske unije za pomoč de minimis oziroma v skladu
z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, ki določajo državno
pomoč. Pravila o pomoči de minimis se podrobneje določi v
pravilniku.
6. člen
(upravičenci)
Do pomoči po tem odloku so upravičeni samostojni podjetniki posamezniki, mikro in mala podjetja po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo z nadaljnjimi spremembami) s sedežem, podružnico
ali poslovno enoto na območju Občine Sodražica, če svojo
dejavnost opravljajo tudi na tem območju.
7. člen
(omejitve pomoči)
Pomoč iz občinskega proračuna se lahko dodeli le enkrat.
Stroški, ki se kot upravičeni uveljavljajo za subvencioniranje
(pomoč), se ne smejo (so)financirati iz več javnih sredstev
(občinskih, državnih, evropskih itd.).
Do pomoči niso upravičeni poslovni subjekti, ki:
a) So v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
b) So v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje
in prestrukturiranje;
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c) So že prejeli pomoč po tem odloku in sredstev niso
koristili namensko ali niso izpolnili obveznosti pravil državnih
pomoči;
d) Nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Občine Sodražica;
e) So bili izbrisani iz Poslovnega registra RS v obdobju
od dneva začetka epidemije do dneva uveljavitve tega odloka.
II. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ
8. člen
(preložitev uporabe)
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 77/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi: Ta
odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za odmerno leto 2021.
III. FINANČNE POMOČI
9. člen
(vrste pomoči)
Po tem odloku se lahko dodeljuje finančna pomoč za
naslednje ukrepe:
1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v jedru
Sodražice;
2. Spodbujanje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.
10. člen
(pravilnik)
Podrobnejše pogoje oziroma kriterije dodelitve pomoči,
postopek, višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči in ostali pogoji se opredelijo v pravilniku.
11. člen
(nadzor)
Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih pomoči po
tem odloku preverja organ občinske uprave na način obveznega poročanja in preverjanja pri prejemniku. Nadzor se lahko
podrobneje določi v pravilniku.
12. člen
(sankcije za kršitelje)
V primeru nenamenske porabe sredstev pomoči, navajanja neresničnih podatkov, ugotovljenega dvojnega financiranja,
neizvedenih zavez oziroma obveznosti je prejemnik dolžan
vrniti neupravičeno prejeta sredstva v celoti ali sorazmerni del
skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva vračila. Sankcije in postopek ugotavljanja
se lahko podrobneje določijo v pravilniku.
IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 411-1/20
Sodražica, dne 5. junija 2020
Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec

Uradni list Republike Slovenije
1476.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o določanju plač in drugih
prejemkov občinskih funkcionarjev, članom
nadzornega odbora, volilne komisije in članov
delovnih teles občinskega sveta in župana

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 –
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10,
85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 –
ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314,
46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14,
25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16,
88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 –
ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A) in
15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11)
je Občinski svet Občine Sodražica na 11. redni seji dne 4. 6.
2020 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določanju plač in drugih prejemkov občinskih
funkcionarjev, članom nadzornega odbora,
volilne komisije in članov delovnih teles
občinskega sveta in župana
1. člen
Spremeni se naslov Pravilnika o določanju plač in drugih
prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta
in župana (Uradni list RS, št. 41/09), v nadaljevanju Pravilnik,
tako da se novi naslov glasi:
»Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov nadzornega odbora, civilne zaščite,
volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in
župana«
2. člen
Besedilo 1. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni
samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana,
podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Sodražica,
kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora,
sejnine za predsednike in člane komisij in odborov oziroma
drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Sodražica, ter sejnine članov štaba civilne zaščite.«
3. člen
V 2. členu se v tretjem stavku pred besedo »in« naredi
vejica, za besedo »odbora« pa se doda besedilo »ter članom
štaba civilne zaščite«.
4. člen
V 6. členu se v prvem stavku briše besedilo »in Odloka o
plačah funkcionarjev«.
5. člen
(1) V 7. členu se v drugem odstavku spremenijo višine
odstotkov za obračun sejnin članu občinskega sveta, in sicer:
– Udeležba na redni seji občinskega sveta se določi v
višini 2,20 %
– Udeležba na izredni seji občinskega sveta se določi v
višini 1,80 %
– Predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega
sveta se določi v višini 1,8 %

Št.
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Stran

3275

– Udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je, se
določi v višini 1,5 %
– Dodatek za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi
zaradi odsotnosti župana in podžupana se določi v višini 1,0 %.
(2) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Sejnina vključuje stroške prihoda na sejo.«
6. člen
(1) V 10. členu se v prvem stavku številka »2,005 %«
nadomesti s številko »2,50 %«, v drugem stavku pa se številka
»2,005 %« nadomesti s številko »2,20 %«.
(2) Na koncu člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Sejnina vključuje stroške prihoda na sejo.«
7. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(1) Poveljnik civilne zaščite ima za vodenje seje štaba
civilne zaščite pravico do bruto nagrade v obliki sejnine v višini
2,50 % od županove osnovne mesečne bruto plače, za udeležbo na seji občinskih organov pa v višini 1,50 % od županove
osnovne mesečne bruto plače.
(2) Namestnik poveljnika ima za udeležbo na seji štaba
civilne zaščite pravico do bruto nagrade v obliki sejnine v višini
2,30 % od županove osnovne mesečne bruto plače, za udeležbo na seji občinskih organov pa v višini 1,50 % od županove
osnovne mesečne bruto plače.
(3) Člani štaba civilne zaščite imajo za udeležbo na seji
štaba civilne zaščite pravico do bruto nagrade v obliki sejnine
v višini 2,20 % od županove osnovne mesečne bruto plače.
(4) Izplačila poveljniku, namestniku poveljnika in članom
civilne zaščite se izplačujejo na podlagi evidence prisotnosti,
ki jo vodi poveljnik civilne zaščite oziroma občinska uprava.
(5) V kolikor se posameznik udeležuje iste seje v različnih funkcijah, je upravičen do izplačila sejnine, ki je za njega
najugodnejša.
(6) Sejnina vključuje stroške prihoda na sejo.«
8. člen
Spremeni se besedilo 12. člena, tako da se glasi:
»12. člen
(1) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter
njihovi namestniki imajo ob vsakih splošnih lokalnih volitvah
pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa Zakon
o lokalnih volitvah.
(2) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter
njihovi namestniki za vse volitve in referendume, ki potekajo
na območju Občine Sodražica in niso zajete v prvem odstavku
tega člena, prejmejo nadomestilo na podlagi meril za določitev
višine nadomestila članom volilnih organov Občine Sodražica,
ki jih s sklepom določi Občinski svet.
(3) Nadomestilo se izplača na podlagi sklepa o imenovanju.«
9. člen
Spremeni se naslov V. poglavja, tako da se namesto
»V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI« glasi
»V. POVRAČILA IN NADOMESTILA«
10. člen
(1) V 13. členu se v prvem odstavku za besedo »župana«
doda besedilo »in člani štaba Civilne zaščite«, briše pa se besedilo »in drugih prejemkov«.
(2) V drugem odstavku se črta besedilo četrte alinee.
(3) V tretjem odstavku se za besedo »odbora« doda besedilo »in člana štaba civilne zaščite«.
11. člen
V 15. členu se briše beseda »sejnin«.
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12. člen
V 16. členu se briše beseda »nadomestila«, vejico pred
besedo »povračila« nadomesti beseda »in«, briše se besedilo
»in drugi prejemki«.

A.

13. člen
V 17. členu se besedilo »Plače članom občinskega sveta
in nagrade – sejnine članom delovnih teles« nadomesti z besedilom »Plačila, nagrade in povračila«

I.

70

14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2020 dalje.
Št. 110-4/2009
Sodražica, dne 4. junija 2020

71

Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec

ŠMARJE PRI JELŠAH
1477.

72

Zaključni račun proračuna Občine Šmarje
pri Jelšah za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) in 84. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri
Jelšah na 10. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel

73

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019

78

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri
Jelšah za leto 2019.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarje
pri Jelšah za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2019 ter
o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni
podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se
objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.

74

II.
40

41

42

43

Št. 0321-0003/2020-3
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2020
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

III.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
PREJETA SREDSTVA IZ EU
IN IZ DRUGIH DRŽAV
7821 Prejeta sredstva iz proračuna
EU iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I-II)

Znesek
v EUR
10.525.489,10
8.320.054,26
7.433.422,68
6.625.776,00
609.884,38
197.762,30
886.631,58
636.365,69
9.395,55
9.769,55
1.671,08
229.429,71
115.954,00
110.200,00
5.754,00
1.000,00
1.000,00
2.083.653,28
1.475.306,65
608.346,63
4.827,56
4.827,56
10.983.281,49
2.164.992,18
659.317,10
114.283,21
1.244.602,13
42.589,74
104.200,00
4.027.433,56
80.323,28
2.563.681,79
268.806,00
1.114.622,49
3.481.319,64
3.481.319,64
1.309.536,11
1.182.624,40
126.911,71
–457.792,39
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV–V)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI+VII-VIII-IX=-III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
31. 12. PRETEKLEGA LETA (2018)

Št.

B.

1478.

601,48
601,48
–
601,48
1.615.653,93
1.615.653,93
519.099,90
519.099,90
639.363,12
1.096.554,03
457.792,39
358.892,31

Pravilnik o sofinanciranju objektov kulturne
dediščine v Občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 8. in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19), 66. in 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17
in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZUJIK) ter prvega odstavka
40. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in
21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZVKD-1) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 10. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju objektov kulturne dediščine
v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje pogoje za pridobitev sredstev,
izvedbo postopka ter način izvajanja nadzora pri izvajanju
ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine, ki se
sofinancira iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah na podlagi
javnega razpisa ali javnega poziva (v nadaljevanju: javni razpis)
in izvaja na njenem območju.
Sredstva se oblikujejo na ustrezni postavki proračuna
Občine Šmarje pri Jelšah. Višino sredstev določi občinski svet
z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Sredstva so namenjena ohranjanju, vzdrževanju in urejenosti nepremične kulturne dediščine.
Mednje sodijo:
– kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, ki
so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– nepremična dediščina (enote, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine).
Predmet sofinanciranja so projekti, ki imajo dokazano
vsebinsko upravičenost.
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Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo določeno tehnično funkcijo in ima opredeljene cilje, na
podlagi katerih je mogoče presojati ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt je časovno, krajevno, vsebinsko
in finančno zaokrožena celota in vsebuje stroške za izvedbo
prijavljene vsebine, ki jo bo upravičenec izvedel v tekočem letu
javnega razpisa.
3. člen
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– enota je razglašena za kulturni spomenik državnega ali
lokalnega pomena na območju Občine Šmarje pri Jelšah oziroma je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana
v Register kulturne dediščine),
– predlagatelj mora imeti zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta,
– predlagatelj mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg
v skladu z zakonom o graditvi objektov, če je to potrebno,
– predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstvene pogoje
oziroma soglasje pristojnega ZVKDS; OE Celje,
– predlagatelj si mora za izvedbo projekta pridobiti soglasje ostalih lastnikov, če ni 100 % lastnik nepremične kulturne
dediščine, oziroma gre za etažno lastnino.
Do sredstev so upravičeni dejanski oziroma zemljiškoknjižni lastniki, posestniki ali upravljavci kulturne dediščine.
Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi
projekti na drugih razpisih Občine Šmarje pri Jelšah.
II. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
4. člen
Občina Šmarje pri Jelšah vsako leto objavi javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje projektov ohranjanja in
vzdrževanja nepremične kulturne dediščine v Občini Šmarje
pri Jelšah, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna.
Postopek za dodelitev sredstev poteka po naslednjem
zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje projektov,
– zbiranje projektov,
– obravnava projektov in izbor,
– obveščanje vlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz
proračuna.
5. člen
Postopek javnega razpisa, strokovne presoje in ocenjevanje projektov v skladu s tem pravilnikom in veljavnimi predpisi
o izvrševanju proračuna ter s predpisi s področja kulture opravi
tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom.
6. člen
Besedilo javnega razpisa se javno objavi na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah, lahko pa tudi v drugih medijih.
Podrobnejši pogoji, merila in kriteriji se določijo v razpisni
dokumentaciji.
Objava javnega razpisa mora določati predvsem:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– namen javnega razpisa,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– upravičence do razpisnih sredstev,
– višino razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– obravnavo vlog in rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
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– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– druge potrebne podatke.
Rezultati javnega razpisa se objavijo na spletni strani
Občine Šmarje pri Jelšah.
7. člen
Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter izbor
se poleg razpisne dokumentacije uporabljajo določbe veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov, zlasti na področju
izvrševanja proračuna, splošnega upravnega postopka in
kulture.
8. člen
Sklepanje pogodb z izbranimi prijavitelji se opravi takoj po
pravnomočni odločbi o izboru. Če kateri od prijaviteljev v roku
petnajstih dni od prejema osnutka pogodbe podpisane ne vrne,
se šteje, da odstopa od pogodbe o sofinanciranju projekta in ni
upravičen do pravic po odločbi o sofinanciranju.
9. člen
Pogodbeni znesek bo prijavitelj prejel načeloma v enkratnem znesku, in sicer po presoji strokovne komisije o skladnosti
izvedbe, na podlagi vsebinskega in finančnega poročila o izvedeni investiciji, priloženih dokazil o izvedbi, v roku, ki je določen
z veljavnimi predpisi o izvajanju proračuna Republike Slovenije
in Občine Šmarje pri Jelšah.
V primeru, da prejemnik sredstev ne more dokazati porabe sredstev v višini zneska določenega v finančni konstrukciji,
se odobri izplačilo sorazmerno v višini dokazane in upravičene
porabe.
V primeru da sredstva ostanejo neporabljena, se javni
razpis lahko ponovi.
10. člen
Kot upravičeni stroški se upoštevajo:
– stroški za pridobitev projektne dokumentacije ter stroški
za izdelavo konservatorskega načrta oziroma projekta,
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na ovoju oziroma strehi objekta,
– konservatorsko-restavratorski posegi.
III. KRITERIJI IN MERILA
11. člen
Merila in kriterije se podrobneje določi v vsakoletni razpisni dokumentaciji.
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V. PRITOŽBENI POSTOPEK
13. člen
Za vodenje pritožbenega postopka se uporabljajo določila
predpisa, ki ureja splošni upravni postopek. Pritožba zoper
odločbo se vloži v 15 dneh. O pritožbi odloča župan.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila in kriteriji za ocenjevanje vlog.
VI. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0003/2020-5
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2020
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

1479.

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 16. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17,
54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 10. redni
seji 11. 6. 2020 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko
prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
1597 v naselju Lemberg pri Šmarju
(parc. št. 483, k.o. 1184 – Lemberg trg)
1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1597 se nanaša na del
zemljiške parcele št. 483, k.o. 1184 – Lemberg trg v Občini
Šmarje pri Jelšah v velikosti 475,63 m2, ki ga določajo nasled
nje koordinate:
X

Y

T1

124992.22

542649.83

T2

124992.30

542671.12

T3

124982.96

542676.45

T4

124973.56

542676.56

T5

124973.25

542650.06

IV. NADZOR IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV
12. člen
Prejemniki sredstev poročilo o izvedenih projektih oddajo
na obrazcih, ki jih pripravi strokovna komisija in so del razpisne
dokumentacije.
Prejemniki sredstev izbrani na javnem razpisu, so dolžni
projekte izvajati v skladu s tem pravilnikom ter področnimi
predpisi.
Prejemnik sredstev je na zahtevo občine dolžan predložiti
dokazila o namenski porabi sredstev.
Če je ugotovljena nenamenska poraba sredstev iz proračuna občine, se sofinanciranje takoj prekine, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od prejema.
Oseba, ki namerno ovira razpisni postopek ali krši pogodbene določbe, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem
javnem razpisu občine.

Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 1597 v naselju Lemberg pri Šmarju
(parc. št. 483, k.o. 1184 – Lemberg trg)

2. člen
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči
širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve
po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost
je 2826,97 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno
z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine
Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na
obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja
velikost in obliko.
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Št.

3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se
sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo
vzpostavljen.
(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki
Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni
obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih
zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega
prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina
Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0321-0003/2020-6
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2020
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

1480.

SKLEP
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko
prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
1575 v naselju Belo (parc. št. 342/2, 1119/3,
k.o. 1190 – Preloge)
1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1575 se nanaša na del
zemljiških parcel št. 342/2, 1119/3, k.o. 1190 – Preloge v Občini
Šmarje pri Jelšah v velikosti 387,08 m2, ki ga določajo naslednje koordinate:
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

X
121742.339
121751.035
121757.332
121752.586
121735.031
121738.638
121736.373
121738.503

Y
541773.486
541779.903
541797.592
541804.881
541791.922
541786.335
541783.732
541779.142

2. člen
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči
širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve
po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost
je 2508,19 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno
z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine

Stran

3279

Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na
obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja
velikost in obliko.
3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se
sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo
vzpostavljen.
(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki
Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni
obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih
zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega
prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina
Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0321-0003/2020-7
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2020
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 1575 v naselju Belo (parc. št. 342/2,
1119/3, k.o. 1190 – Preloge)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 16. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17,
54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 10. redni
seji 11. 6. 2020 sprejel
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1481.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča
v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine
Šmarje pri Jelšah na 10. redni seji 11. 6. 2020 sprejel

SKLEP
1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na nepremičninah z ID znaki parcela 1202 627/6, parcela 1202 627/7, parcela
1202 634/4, parcela 1202 634/5, parcela 1202 634/6 in parcela
1202 634/7.
2. Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina Šmarje pri Jelšah.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0003/2020-11
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2020
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

AJDOVŠČINA
1482.

Odlok o spremembi Odloka o porabi sredstev
proračunske rezerve Občine Ajdovščina
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

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

in 30/18), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju:
ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. korespondenčni seji dne 19. 6. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o porabi sredstev
proračunske rezerve Občine Ajdovščina
za leto 2020
1. člen
V Odloku o porabi sredstev proračunske rezerve Občine
Ajdovščina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 43/20) se spremeni
2. člen tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve v višini 152.150,36 eur se
namenijo za financiranje izdatkov za izvajanje intervencijskih
ukrepov ob epidemiji koronavirusa.
Sredstva proračunske rezerve v višini 27.223,69 eur se
namenijo za financiranje izdatkov nujnih intervencijskih ukrepov, potrebnih za sanacijo kategorizirane javne poti JP 501 711
'Stomaž – pri mlinu', na parc. št. 1334 k. o. Stomaž.«.

15.091.633,96

DAVČNI PRIHODKI

13.113.537,77

700

Davki na dohodek
in dobiček

11.441.049,00

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago
in storitve

289.000,00

NEDAVČNI PRIHODKI

1.978.096,19

Udeležba na dobičku
in dohodki
od premoženja

1.169.300,00

70

71
710

Takse in pristojbine

20.000,00

712

Globe in denarne kazni

31.500,00

713

Prihodki od prodaje blaga
in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

683.896,19

KAPITALSKI PRIHODKI

870.000,00

Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev

120.000,00

722

Prihodki od prodaje
zemljišč
in neopredmetenih
dolgoročnih sred.

750.000,00

730
74

1483.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter
111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
13. seji dne 17. 6. 2020 sprejel

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto
2020 (Uradni list RS, št. 16/19 in 73/19) se drugi odstavek
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

889.193,00

PREJETA SREDSTVA
IZ EVU IN IZ DRUGIH
DRŽAV

106.568,08

786

Ostala prejeta sredstva
iz proračuna EU

106.568,08

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

20.237.907,27

TEKOČI ODHODKI

5.424.243,69

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, ZAP.
PODSK.
ŠT.
1

2
I.

REBALANS
2020
3
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

4
16.957.395,04

400

Plače in drugi izdatki
zaposlenim

913.320,00

401

Prispevki delodajalcev
za socialno varstvo

143.733,00

402

Izdatki za blago
in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

v EUR

42

0,00
889.193,00

40

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ivančna Gorica za leto 2020

0,00

Prejete donacije
iz domačih virov

Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih
institucij

78

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ivančna Gorica za leto 2020

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI
PRIHODKI
740

IVANČNA GORICA

73.400,00

720

73

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

1.383.488,77

711

72

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4102-2/2020
Ajdovščina, dne 19. junija 2020

TEKOČI PRIHODKI
(70+71)

TEKOČI TRANSFERI

4.181.190,69
0,00
186.000,00
6.074.743,04

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

79.900,00

412

Transferi neprofitnim
organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači
transferi

1.752.885,04

INVESTICIJSKI
ODHODKI

8.512.679,54

3.573.658,00

668.300,00

Uradni list Republike Slovenije
420
43

Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI
TRANSFERI

431

Invest. transferi pravnim
in fizičnim osebam,
ki niso proračunski
uporabniki

432

Investicijski transferi
proračunskim
uporabnikom

III.

PRESEŽEK ALI
PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

Št.

89 / 19. 6. 2020 /

226.241,00

178.000,00

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0036/2020
Ivančna Gorica, dne 17. junija 2020

48.241,00

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

–3.280.512,23

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

0,00

PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL

0,00

750

Prejeta vračila danih
posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih
deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova
privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

0,00

440

Dana posojila

0,00

VI.

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

0,00

75

KRANJSKA GORA
1484.

ODLOK
o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora
za leto 2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2020
(Uradni list RS, št. 79/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

ZADOLŽEVANJE
PRORAČUNA (500)

245.897,00

ZADOLŽEVANJE

245.897,00

500

Domače zadolževanje

245.897,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA
(550)

50

55

97.001,46

ODPLAČILA DOLGA
550

Odplačila domačega
dolga

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

XII.

STANJE SRED.
NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA
LETA

97.001,46

–3.131.616,69
148.895,54
3.280.512,23

3.131.616,69
«.

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine
Kranjska Gora za leto 2020

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi
spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je občinski svet Občine Kranjska Gora na 10. seji dne 17. 6. 2020 sprejel

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

3281

2. člen
V 13 členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina se lahko za izgradnjo kanalizacije Stična
(V. faza) zadolži v višini 245.897,00 evrov, oziroma do višine
določene na podlagi sprejete povprečnine.«.

8.512.679,54

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

Stran

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

9.590.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.197.867

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

6.130.737

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

4.012.147

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.350.580

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

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

2.067.130

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.543.750

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

15.000

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

77.000

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

425.380

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

117.200

768.010
0

6.000

Stran
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Št.

89 / 19. 6. 2020

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

Uradni list Republike Slovenije
17.200
0

100.000

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

1.274.933

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

1.274.933

741

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

0

78

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

0

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE

0

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

11.681.142

787
II.

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

3.893.993

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

3.893.993

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

646.859

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

529.000

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

117.859

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

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

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

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

0

44

IV.

V.

VI.

40

III.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

500
55

3.428.139

68.350

229.300

211.500
1.341.852
523.475
1.635.324

–2.091.143

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

0

–2.091.143

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

0

XI.

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

2.091.143

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

2.091.143

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

0

3.712.151

0

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX.

2.684.512

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

550

445.978

0

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

let.«

Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih

2. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del
skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se določa
s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini
125.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do
višine 50.000,00 € v posameznem primeru župan. O uporabi
sredstev s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2019-13
Kranjska Gora, dne 17. junija 2020
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
1485.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU)
2020/568 o določitvi obvezne predložitve
izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih
izdelkov

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 prenehanju veljavnosti Uredbe o izvajanju
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568
o določitvi obvezne predložitve izvoznega
dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi
obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih
izdelkov (Uradni list RS, št. 64/20).
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-21/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-2130-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1486.

Uredba o spominskem znaku »Za
požrtvovalnost v boju proti COVID-19«

Na podlagi 91. člena Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spominskem znaku »Za požrtvovalnost v boju
proti COVID-19«
1. člen
Ta uredba ureja podelitev spominskega znaka »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, ki se podeli za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
2. člen
Spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti
COVID-19« se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom Civilne zaščite, Policije in Slovenske vojske ter drugim
domačim in izjemoma tudi tujim posameznikom, skupinam,
samoupravnim lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam,
zavodom, društvom, nevladnim in drugim organizacijam.
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3. člen
(1) Spominski znak je kovinska značka okrogle oblike
premera 25 mm, debeline 2 mm in srebrne (bele) barve na
dveh metuljčkih z iglama oziroma magnetom. Na njej so v štirih
barvah upodobljeni antikorona, okoli nje venec lovorjevih listov
(simbol zmage) in državni grb, ki ga sklepa.
(2) Antikorona simbolično prikazuje upanje, ki združuje
vse ljudi v zmagi nad COVID-19. Na belem polju je postavljen
simbol zdravstvenih delavcev Asklepijeva palica, ki se vzpenja
nad prevrnjeno in premagano krono.
(3) Na hrbtni strani je na levi strani igel letnica 2020, na
desni pa serijska številka znaka. Ta se začenja za medicinsko
osebje s številko 1 (ena), pripadnike Civilne zaščite 2 (dve),
pripadnike Policije 3 (tri), pripadnike Slovenske vojske 4 (štiri)
in druge 5 (pet).
(4) Letnica se lahko spreminja glede na morebiten nov
pojav epidemije.
(5) Spominski znak se podeljuje v plastični šatulji s prozornim pokrovom.
(6) Nadomestna oznaka standardnih slovenskih dimenzij
za uniformirane osebe je bele barve, na obeh straneh obrobljena z nacionalnimi barvami v primernem zaporedju, na sredi pa
je kovinska priponka v podobi antikorone. Po podelitvi spominskega znaka jo je možno pridobiti na lastni strošek.
4. člen
(1) Kot kandidate za podelitev spominskega znaka se
lahko predlaga fizične in pravne osebe iz 2. člena te uredbe
(v nadaljnjem besedilu: kandidati za spominski znak), ki so
aktivno sodelovale pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.
(2) Kandidate za spominski znak lahko predlagajo državni
organi, samoupravne lokalne skupnosti, gospodarske družbe,
zavodi, društva, nevladne in druge organizacije (v nadaljnjem
besedilu: predlagatelj).
5. člen
Predlog za podelitev spominskega znaka mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju (ime in priimek oziroma naziv
in sedež);
– podatke o kandidatu za spominski znak, in sicer za
fizične osebe ime in priimek, naslov, datum in kraj rojstva, za
pravne osebe pa naziv in sedež;
– naziv in naslov delodajalca, pri katerem je kandidat za
spominski znak zaposlen, oziroma druge organizacije, v okviru
katere je kandidat za spominski znak deloval pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19;
– opis del in nalog, ki jih je kandidat za spominski znak
opravljal, oziroma opis njegovega prispevka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19;
– utemeljitev predloga.
6. člen
Predloge za podelitev spominskega znaka obravnava
komisija, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije s sklepom.
7. člen
Spominski znak podeljuje predsednik Vlade Republike
Slovenije ali predstojniki organizacij na posebni svečanosti ali
med drugimi primernimi dogodki.
8. člen
Sredstva za izdelavo in podeljevanje spominskega znaka
se zagotavljajo v Generalnem sekretariatu Vlade Republike
Slovenije.
9. člen
Evidenco o podeljenih spominskih znakih vodi in hrani
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije skladno s
predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.
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uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih
ukrepov za zagotovitev izredne priložnosti pri uporabi evropskih
strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19
(UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1);
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);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne
7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 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, o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju
podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti
v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za
strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014,
str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe
določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v
okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade
(UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 215/2014/EU);
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) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in
(EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva
izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L 130
z dne 24. 4. 2020);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne
11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem

10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Uredba o izvajanju ukrepa zdravje in varnost
iz Operativnega programa za izvajanje
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

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 izvajanju ukrepa zdravje in varnost
iz Operativnega programa za izvajanje
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa zdravje in varnost iz
Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
potrjenega 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 in zadnjič
spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije 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 št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020). OP ESPR 2014–2020
je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter
na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) Ta uredba za ukrep iz prejšnjega odstavka določa
pristojne organe, predmet podpore, upravičence, upravičene
stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje
vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičenca in
finančne določbe za izvajanje:
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
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi
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skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti
ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje
simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne
22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 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
v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja
in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014,
str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 260 z
dne 7. 10. 2015, str. 31), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1014/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1232/2014 z
dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332
z dne 19. 11. 2014, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1232/2014/EU);
9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 z
dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU)
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo
ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L št. 334
z dne 21. 11. 2014, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1242/2014/EU);
10. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 z
dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU)
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki
jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in
sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 334 z
dne 21. 11. 2014, str. 39), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo (EU) št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z
Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po
podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L
št. 119 z dne 9. 5. 2017, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1243/2014/EU);
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. 321
z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
288/2015/EU);
12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/531 z dne
24. novembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in
delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske
raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb
ter izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil (UL L
št. 86 z dne 31. 3. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2015/531/EU);
13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1970 z dne
8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju
o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni
razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in
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Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 293 z dne
10. 11. 2015, str. 1) in
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1974 z dne
8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj,
Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo v skladu z Uredbo (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z
dne 10. 11. 2015, str. 20).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. upravičenec je subjekt, ki so mu odobrena sredstva
po tej uredbi;
2. prednostne naloge so prednostne naloge EU iz 6. člena
Uredbe 508/2014/EU;
3. ukrep je sklop operacij iz točke (13) drugega odstavka
3. člena Uredbe 508/2014/EU;
4. operacija je projekt, pogodba, ukrep ali skupina projektov, ki ga izbere organ upravljanja v okviru posameznega
ukrepa v skladu s točko(9) 2. člena Uredbe 1303/2013/EU;
5. mali priobalni ribolov je ribolov z ribiškimi plovili, katerih
skupna dolžina ne presega dvanajst metrov in ki ne uporabljajo
vlečnega ribolovnega orodja; ribolovna orodja določa Uredba
Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v
Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 409 z dne
30. 12. 2006, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2019/1154 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija
2019 o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske
mečarice ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006
in Uredbe (EU) 2017/2107 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 1);
6. vloga za povračilo sredstev je zahtevek, ki ga predloži
upravičenec za povračilo sredstev za izvedbo dela operacije ali celotne operacije, sofinancirane iz ukrepa OP ESPR
2014–2020;
7. mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu:
MSP) so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila
Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za
mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne
20. 5. 2003, str. 36);
8. priznana vrednost operacije je tista vrednost, od katere
se izračuna delež javnih sredstev;
9. koledarsko leto je obdobje od 1. januarja do 31. decembra;
10. končana operacija pomeni operacijo, ki je bila fizično
zaključena ali popolnoma izvedena, za katero so upravičenci
izvršili vsa zadevna izplačila, njim pa je bil izplačan ustrezen
javni prispevek;
11. primerljive ponudbe so tiste ponudbe, za katere je
upravičenec ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek
oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbrana;
12. študija izvedljivosti je dokument, iz katerega je razvidno, ali je neka operacija izvedljiva glede na tržne in finančne
razmere, in vlagatelju pomaga pri odločitvi za naložbo. Študija
izvedljivosti je sestavljena iz analize trga, tehnološko-tehnične
analize, analize lokacije, organizacijske analize ter analize
gospodarskih in finančnih kazalnikov;
13. dovoljenje za gospodarski ribolov je uradni dokument,
ki imetniku podeljuje pravico do uporabe določenih ribolovnih
zmogljivosti za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov v
skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo;
14. višja sila ali izjemne okoliščine za namen te uredbe
pomenijo predvsem hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene gospodarsko dejavnost upravičenca (na primer potop
plovila).
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(pristojni organi in odbor)
(1) Organ upravljanja OP ESPR 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OU) iz prvega odstavka 123. člena Uredbe
1303/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). OU opravlja naloge iz 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in 97. člena Uredbe
508/2014/EU.
(2) Posredniški organ OU je Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
ARSKTRP). Posredniški organ opravlja naloge v zvezi z izborom operacij, preverjanjem zahtevkov za povračilo sredstev
s strani upravičenca, beleženjem podatkov o operacijah in
spremljanjem njihovega izvajanja ter izvajanjem izplačil upravičencem. Posredniškemu organu so naloge prenesene v skladu
s šestim odstavkom 123. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(3) Organ za potrjevanje iz drugega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je ARSKTRP. Organ za potrjevanje
opravlja naloge iz 126. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(4) Revizijski organ iz četrtega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Revizijski organ opravlja naloge iz 127. člena Uredbe
1303/2013/EU.
(5) Odbor za spremljanje iz prvega odstavka 47. člena
Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Operativnega
programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020. Odbor za
spremljanje opravlja naloge iz 49. člena Uredbe 1303/2013/EU
in 113. člena Uredbe 508/2014/EU.
4. člen
(ukrep)
V skladu z 32. členom Uredbe 508/2014/EU se sredstva iz te uredbe namenijo za ukrep zdravje in varnost prve
prednostne naloge EU iz prvega odstavka 6. člena Uredbe
508/2014/EU (v nadaljnjem besedilu: ukrep zdravje in varnost).
5. člen
(finančne določbe)
(1) Za celotno programsko obdobje 2014–2020 je za izvajanje ukrepa zdravje in varnost namenjenih skupaj 160.000
eurov javnih sredstev, pri čemer je 120.000 eurov evropskih
sredstev, 40.000 eurov pa sredstev iz proračuna Republike
Slovenije.
(2) Sredstva iz te uredbe se odobrijo v obliki nepovratnih
sredstev.
(3) Sredstva za sofinanciranje ukrepa zdravje in varnost
se določijo v javnih razpisih, in sicer do višine, opredeljene za
prednostno nalogo EU iz 4. člena te uredbe.
(4) Najvišja stopnja intenzivnosti javne podpore je v skladu s prvim odstavkom 95. člena Uredbe 508/2014/EU 50 %
skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, ki jo zagotovita
EU in Republika Slovenija, preostalih 50 % skupnih upravičenih
odhodkov za operacijo zagotovi upravičenec.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka 95. člena Uredbe 508/2014/EU in v skladu z Izvedbeno uredbo 772/2014/EU
se uporabijo dodatne odstotne točke intenzivnosti javne pomoči za posebne vrste operacij v zvezi z malim priobalnim
ribolovom, kot so določene v Prilogi I Uredbe 508/2014/EU,
in se stopnja javne podpore lahko poveča za 30 % ter tako
lahko znaša 80 % skupnih upravičenih odhodkov za operacijo,
preostalih 20 % skupnih upravičenih odhodkov za operacijo pa
zagotovi upravičenec.
(6) Najnižji znesek podpore je 1.000 eurov na posamezno
vlogo. Najvišji znesek podpore je 50.000 eurov na posamezno
vlogo.
(7) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega ukrepa pridobi največ 50.000 eurov
podpore.
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(8) Do podpore iz te uredbe so upravičene operacije,
katerih vloge so popolne in vsebinsko ustrezne ter so v skladu
z določbami 6. do 11. člena te uredbe.
(9) Upravičencu se podpora izplača na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu z 22. členom te
uredbe. Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ
štiri zahtevke za povračilo sredstev.
(10) Sredstva, namenjena za izvajanje tega ukrepa, se
zagotovijo iz sredstev EU v višini 75 % in iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 %.
II. UKREP
6. člen
(predmet podpore)
Predmet podpore iz te uredbe je izvajanje operacij za
izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila oziroma opremo
za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava EU
ali nacionalnega prava.
7. člen
(upravičenci)
Upravičenci do podpore so pravne osebe, samostojni
podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z
zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali
uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.
8. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški operacij so v skladu z Delegirano
Uredbo Komisije (EU) št. 2015/531 z dne 24. novembra o dopolnitvi 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) 1198/2006 in (ES) 791/2007 in Uredbe (EU)
št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ter 6. členom
te uredbe naslednji:
a) za izboljšanje varnostnih pogojev za ribiče na ribiških
plovilih sta upravičena nakup in namestitev naslednjih predmetov:
1. rešilni splavi in hidrostatične sprožilne enote za rešilne
splave,
2. osebni označevalci, kot so radijske naprave za samodejni klic v sili (Emergency Position Indicating Radio Beacon
– EPIRB), ki jih je mogoče vgraditi v rešilne jopiče in delovna
oblačila ribičev,
3. osebni plavajoči pripomočki (Personal Flotation Devices – PFD), zlasti potapljaške obleke ali obleke za preživetje,
rešilni pasovi in jopiči,
4. signalne bakle in rakete,
5. naprave za metanje vrvi,
6. sistemi za reševanje ljudi iz vode (Man-Overboard –
MOB),
7. gasilska oprema, kot so gasilni aparati, ognjevarne
odeje, detektorji ognja in dima, dihalni aparati,
8. protipožarna vrata,
9. zaporni ventili rezervoarja za gorivo,
10. detektorji plina in alarmni sistemi za javljanje prisotnosti plina,
11. drenažne črpalke in alarmi,
12. oprema za radijsko in satelitsko komunikacijo,
13. vodotesne lopute in vrata,
14. varovala na napravah, kot so vitli ali koluti za mrežo,
15. mostovi in dostopne lestve,
16. razsvetljava za iskanje, na krovu ali zasilna razsvetljava,
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17. varnostni sprostitveni mehanizmi za primere, ko ribolovno orodje naleti na podvodno oviro,
18. varnostne kamere in zasloni,
19. oprema in elementi, potrebni za izboljšanje varnosti
na krovu;
b) za izboljšanje zdravstvenih pogojev za ribiče na ribiških
plovilih so upravičene naslednje operacije:
1. nakup in namestitev opreme za prvo pomoč,
2. nakup zdravil in pripomočkov za nujno zdravljenje na
ribiških plovilih,
3. zagotavljanje medicine na daljavo, vključno z elektronsko tehnologijo, opremo in medicinskim slikovnim materialom
za posvetovanje na daljavo s plovil,
4. zagotavljanje navodil in priročnikov za izboljšanje
zdravja na ribiških plovilih;
c) za izboljšanje higienskih pogojev za ribiče na ribiških plovilih sta upravičena nakup in namestitev naslednjih predmetov:
1. sanitarna oprema, kot so stranišča in umivalniki,
2. kuhinjska oprema in oprema za shranjevanje zalog hrane,
3. naprave za prečiščevanje pitne vode,
4. čistilna oprema za vzdrževanje ustreznih sanitarnih
pogojev na ribiških plovilih,
5. navodila in priročniki za izboljšanje higiene na ribiških
plovilih, vključno s programskimi orodji;
č) za izboljšanje delovnih pogojev za ribiče na ribiških plovilih sta upravičena nakup in namestitev naslednjih predmetov:
1. ograje na krovu,
2. zatočišča na krovu in posodobitev kabin za zagotovitev
zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami,
3. predmeti za izboljšanje varnosti v kabinah in zagotovitev skupnih prostorov za posadko,
4. oprema za zmanjšanje ročnega dvigovanja težkih bremen, razen naprav, ki so neposredno povezane z ribolovnimi
operacijami, kot so vitli,
5. protizdrsna barva in protizdrsne gumijaste podloge,
6. izolacijska oprema za zaščito pred hrupom, vročino ali
mrazom ter oprema za izboljšanje prezračevanja,
7. delovna oblačila in varnostna oprema, kot so nepremočljivi varovalni čevlji, zaščita za oči in dihala, zaščitne rokavice,
čelade in zaščitna oprema proti padcem,
8. znaki za opozarjanje v izrednih razmerah, varnostni
opozorilni znaki,
9. analize in ocene tveganja za prepoznavanje tveganj za
ribiče v pristanišču ali med plovbo, da se sprejmejo ukrepi za
preprečitev ali zmanjšanje tveganj,
10. navodila in priročniki za izboljšanje delovnih pogojev
na ribiških plovilih.
(2) Poleg stroškov iz prejšnjega odstavka so upravičeni
tudi splošni stroški, neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, in sicer plačila projektantom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobitve tehnične dokumentacije, plačila
za svetovanje v zvezi z okoljsko trajnostjo, stroški za študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti ter stroški informiranja
in obveščanja javnosti. Višina upravičenih splošnih stroškov
znaša do vključno 10 % upravičenih stroškov naložbe.
(3) Do podpore iz OP ESPR 2014–2020 so upravičeni
samo stroški, potrebni za namestitev predmetov in neposredno
povezani z namestitvijo.
(4) Kadar operacija vključuje naložbo v ribiško plovilo,
se podpora v skladu z 32. členom Uredbe 508/2014/EU za
posamezno plovilo dodeli le enkrat v programskem obdobju za
isto naložbo. Kadar operacija vključuje naložbo v individualno
opremo, se v skladu z 32. členom Uredbe 508/2014/EU podpora posameznemu upravičencu dodeli le enkrat v programskem
obdobju za isto opremo.
(5) Upravičeni stroški se lahko podrobneje določijo v
javnem razpisu.
9. člen
(neupravičene operacije in stroški)
(1) Neupravičene operacije so določene v 11. členu Uredbe 508/2014/EU.
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(2) Neupravičeni stroški operacij so:
a) DDV, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi, ki
urejajo DDV;
b) prispevek v naravi;
c) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
č) obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
d) upravni stroški in takse;
e) vavčersko svetovanje;
f) stroški javne uprave;
g) nakup rabljene opreme;
h) operativni stroški, vključno s stroški tekočega poslovanja (na primer stroški vzdrževanja in najema);
i) stroški promocije;
j) stroški operacij, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacijo pred dokončanjem projekta;
k) stroški operacij, katerih predmet so naložbe, ki niso
sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju;
l) stroški operacij, ki se sofinancirajo v okviru drugih
evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov
financiranja EU ali nacionalnih instrumentov financiranja ali iz
drugih javnih sredstev;
m) stroški za plačilo storitev inženirjev in svetovalcev,
študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 10 % priznane vrednosti
naložbe;
n) stroški lizinga in zakupa objektov, naprav in opreme;
o) stroški pridobitve patentnih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic ter blagovnih in storitvenih znamk, nakupa
»know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
p) drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so
marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski
stroški in stroški zavarovanja.
(3) Poleg neupravičenih stroškov in operacij iz prejšnjega
in prvega odstavka tega člena se podpora ne dodeli tudi za:
a) nakup motorjev;
b) naložbe v plovila, ki so registrirana zunaj Republike
Slovenije;
c) naložbe v plovila, ki niso vpisana v evidenco ribiških
plovil;
č) nakup ribiških plovil;
d) stroške nakupa nadomestnih delov in servisiranja;
e) naložbe v povečanje ribolovnega napora;
f) potrošni material ter stroške nakupa primarnih surovin
in materiala, razen če je drugače določeno v prejšnjem členu;
g) stroške načrtovanega ali preventivnega vzdrževanja
kateregakoli dela opreme, s katerim se naprava ohranja v
delovnem stanju;
h) stroške amortizacije;
i) stroške, ki niso potrebni za namestitev predmetov in
niso neposredno povezani z namestitvijo iz prejšnjega člena;
j) vse stroške, povezane z nakupom standardne opreme
in opreme, ki je na dan predložitve vloge za določeno plovilo
obvezna v skladu s predpisi EU oziroma nacionalnimi predpisi.
(4) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po
tej uredbi, že prejel sredstva EU ali druga javna sredstva Republike Slovenije. Vlagatelj ob vložitvi vloge priloži podpisano
izjavo, da za iste upravičene stroške še ni pridobil sredstev.
(5) Neupravičeni stroški se lahko podrobneje določijo v
javnem razpisu.
10. člen
(pogoji za pridobitev podpore ob vložitvi vloge)
(1) Pogoji za pridobitev podpore so:
a) ribiško plovilo, na katerem se bo izvedla naložba, je
registrirano za dejavnost morskega gospodarskega ribolova
in imeti mora veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov ter
veljavno plovno dovoljenje in biti vpisano v evidenco ribiških
plovil, ki jo vodi MKGP;
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b) vlagatelj je lastnik ali uporabnik ribiškega plovila, na
katerem se bo izvajala naložba. Če je vlagatelj uporabnik
ribiškega plovila, predloži overjeno soglasje lastnika, da se
naložba na plovilu lahko izvede;
c) oddanih ima vsaj 46 ladijskih dnevnikov v zadnjih treh
koledarskih letih pred oddajo vloge za plovilo, s katerim se
vlagatelj prijavlja, kar izkazuje aktivnost plovila;
č) vlagatelj se z izjavo obveže, da bo ostal lastnik ali
uporabnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po
zadnjem izplačilu sredstev ter bo z njim izvajal gospodarski
ribolov na morju. Vlagatelj, ki je uporabnik aktivnega ribiškega
plovila, pa ni lastnik, priloži tudi izjavo lastnika;
d) vlagatelj ne sme biti v konfliktu interesov z izvajalci
oziroma ponudniki blaga in del, ki so predmet podpore, kar
izkaže z izjavo;
e) za predvideno naložbo vlagatelj predloži preprost načrt
obnove plovila, s katerim se prijavlja, v katerem navede popis
del in opreme ter stroškovno opredelitev cen (predračuni treh
ponudb). Naložba mora biti zaključena celota. Vlagatelj predloži
tudi skico plovila z vrisano lokacijo naložbe;
f) vlagatelj v vlogi kot izhodiščno stanje prikaže naslednje
kazalnike:
– skupno število poškodb in nesreč za zadnje polno
koledarsko leto pred oddajo vloge; ciljno vrednost poškodb in
nesreč ter okvirni rezultat poškodb in nesreč,
– število ribičev, vključenih v operacijo za zadnje polno koledarsko leto pred oddajo vloge; ciljno vrednost ribičev, vključenih v operacijo, in okvirni rezultat ribičev, vključenih v operacijo;
g) vlagatelj se z izjavo obveže, da ni:
– storil hude kršitve iz 42. člena Uredbe 1005/2008/ES ali
prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES;
– bil udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških
plovil, vključenih na seznam plovil, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov EU iz tretjega odstavka 40. člena
Uredbe 1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav,
ki so opredeljene kot nesodelujoče tretje države iz 33. člena
Uredbe 1005/2008/ES;
– storil hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki je kot
taka opredeljena v predpisih Evropskega parlamenta in Sveta;
– storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo in
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
(2) Podrobnejši pogoji za pridobitev podpore se določijo
v javnem razpisu.
11. člen
(priloge k vlogi na javni razpis)
Priloge k vlogi na javni razpis se podrobneje določijo v
javnem razpisu.
12. člen
(merila za ocenjevanje vlog)
(1) Merila za ocenjevanje vlog so:
– varnostni vidik,
– ekonomski vidik in
– mali priobalni ribolov.
(2) Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog
se določijo v javnem razpisu.
13. člen
(pogoji ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev)
(1) Operacija mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega
zahtevka za povračilo sredstev. Operacija mora biti končana v
času, določenem v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevku se
priložijo dokazila o izvedenih dejavnostih.
(2) Za zaključek operacije se štejejo:
– namestitev opreme v/na plovilo in
– predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo z začetkom izvajanja gospodarskega ribolova z novo opremo.
(3) Podrobnejši pogoji ob vložitvi zadnjega zahtevka za
povračilo sredstev se določijo v javnem razpisu.
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14. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Upravičenec mora od datuma končnega izplačila izpolnjevati naslednje obveznosti:
– vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev po javnem razpisu, mora hraniti še najmanj pet let od
datuma končnega izplačila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki,
kopije izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov,
vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali
dokumentov, ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
– kadar so dokumenti samo v elektronski obliki, morajo
računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske zahteve in da se je nanje možno
sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena
Uredbe 1303/2013/EU;
– omogočiti mora dostop do dokumentacije o operaciji ter
preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, ki ga je pooblastil MKGP,
ter drugim nadzornim organom EU in Republike Slovenije;
– obveščati mora javnost o pridobitvi podpore iz OP ESPR
2014–2020 pet let od datuma končnega izplačila upravičencu
v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o
operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020,
objavljenimi na spletni strani http://www.ribiski-sklad.si/Oznacevanje_aktivnosti_1/.
(2) V skladu z 10. členom Uredbe 508/2014/EU v času
izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev
upravičenec ne sme:
– storiti hude kršitve iz 42. člena Uredbe 1005/2008/ES ali
prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES;
– biti udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov EU iz tretjega odstavka
40. člena Uredbe 1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče tretje države iz
33. člena Uredbe 1005/2008/ES;
– storiti hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki je
opredeljena v predpisih Evropskega parlamenta in Sveta;
– storiti goljufije v okviru Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo.
(3) Upravičenec mora o kazalnikih iz točke f) 10. člena
te uredbe poročati ARSKTRP enkrat, in sicer za obdobje od
začetka izvajanja operacije do vključno konca naslednjega koledarskega leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo pošlje
do 31. marca drugega koledarskega leta po zadnjem izplačilu
na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.
(4) Za operacije, katerih predmet so naložbe iz te uredbe,
se mora podprta operacija uporabljati v skladu s predmetom
podpore ukrepa, za katero so bila sredstva po tej uredbi dodeljena, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega
izplačila.
(5) Za operacije, katerih predmet so naložbe iz te uredbe,
morajo upravičenci izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe
1303/2013/EU še pet let od datuma končnega izplačila upravičencu.
(6) Upravičenec mora voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo od začetka izvajanja operacije in še pet
koledarskih let od datuma končnega izplačila sredstev.
(7) Upravičenec je obvezan, da bo z ribiškim plovilom, na
katerega se vloga nanaša, aktiven vsaj še pet let po izplačilu
sredstev. Aktivnost se meri z oddanimi ladijskimi dnevniki. V
obdobju petih let po izplačilu sredstev bo moralo biti za plovilo,
za katerega so bila namenjena sredstva, oddanih vsaj 75 ladijskih dnevnikov.
(8) Ribiško plovilo, ki je predmet podpore, ne sme biti
premeščeno zunaj Evropske unije pet let po zadnjem izplačilu.
(9) Opreme, ki je bila predmet naložbe, upravičenec ne
sme prodati, uporabljati za namen, ki ni predmet podpore, dati
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v najem ali v uporabo drugim pravnim in fizičnim osebam pet
let po zadnjem izplačilu.
(10) Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo je
prikazal v vlogi.
(11) Podrobnejše obveznosti upravičenca od datuma
končnega izplačila upravičencu se določijo v javnem razpisu.
III. VLOGA IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
15. člen
(javni razpis)
(1) Sredstva se razpišejo z delno odprtim javnim razpisom
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) MKGP objavi javni razpis v Uradnem listu Republike
Slovenije in v njem določi tudi datum začetka elektronske oddaje vlog in datum, do katerega se oddajajo vloge na javni razpis.
(3) MKGP na osrednjem spletnem mestu državne uprave
objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo
in zaprtje javnega razpisa.
(4) V javnem razpisu se podrobneje določijo višina razpisanih sredstev, upravičeni in neupravičeni stroški, pogoji za
dodelitev sredstev in podrobna merila ter točkovnik za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, postopki za vložitev
vloge in zahtevka za povračilo sredstev, datum za zaključek
operacije ter podrobnejše obveznosti upravičenca.
(5) Za priloge, ki jih je treba priložiti vlogi na posamezni
javni razpis, se lahko v javnem razpisu določi obdobje veljavnosti, če to ni predpisano z drugimi predpisi.
(6) Sredstva za ukrep zdravje in varnost se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev v skladu s točko (a) prvega odstavka
67. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(7) Vloge in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente (na primer predračun, račun), predložene v tujem jeziku, vlagatelj oziroma upravičenec zagotovi
slovenski prevod na zahtevo ARSKTRP.
16. člen
(vlaganje vlog in zahtevkov za povračilo)
(1) Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca in prilog.
(2) Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnjega odstavka prijavi pri ARSKTRP.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu
http://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s sredstvi elektronske
identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drugih načinov elektronske identifikacije za dostop do elektronskih
storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi
na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja prijavi
v informacijski sistem ARSKTRP.
(4) Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski
vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP
ter ga podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge
se predložijo kot skenogram.
(5) Vlogi priloženi predračuni, posamični upravni akti in druga dokazila se morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca.
(6) Podrobnejša navodila za elektronsko izpolnjevanje
vloge pripravi ARSKTRP in se objavijo na osrednjem spletnem
mestu državne uprave.
(7) Zahtevki za povračilo se vlagajo v elektronski obliki na
način, določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena.
17. člen
(nedopustnost vlog)
Vloge za operacije za ukrep zdravje in varnost so nedopustne v obdobju in pod pogoji, določenimi v Uredbi (EU)
št. 288/2015 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in
datumov za nedopustnost vlog.
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18. člen
(obravnava in izbor vlog)
(1) Prispele vloge obravnava ARSKTRP, ki jih odpira
in obravnava ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti v
obdobjih, določenih v javnem razpisu. Vloge se odobravajo
in sredstva, razpisanih z javnim razpisom, se dodeljujejo do
njihove porabe. Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene
popolnosti in ustreznosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami iz te uredbe.
(2) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP
vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi.
(3) Vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva,
se pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na način
in v času, določenem v zahtevi za pojasnitev.
(4) Vloga na javni razpis, ki je popolna in ustrezna, se
oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje v
javnem razpisu. Sredstva se odobrijo za vloge, prispele na javni
razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in dosežejo
vsaj vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni
prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(5) Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima
enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev
obeh oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Pri žrebu so lahko
navzoči tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga
vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP.
Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se
z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira
žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti
komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi
žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko
izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in
vlagatelji, če so navzoči.
(8) Vloga na javni razpis, ki je popolna in ustrezna ter
izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se v celoti
zavrne.
(9) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, ki jo izda
ARSKTRP.
(10) Vloge se odobravajo do porabe sredstev.
IV. OMEJITVE PRI ODOBRAVANJU SREDSTEV
19. člen
(izjave vlagatelja glede dopustnosti vlog)
(1) Vlagatelj vlogi priloži:
– podpisano izjavo, s katero izjavlja, da spoštuje merila iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 10. člena Uredbe
508/2014/EU, in
– podpisano izjavo, s katero izjavlja, da ni storil goljufije
v okviru evropskega sklada za ribištvo ali evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo iz tretjega odstavka 10. člena Uredbe
508/2014/EU.
(2) ARSKTRP in MKGP preverita pristnost izjav iz prejšnjega odstavka v okviru svojih evidenc.
20. člen
(datum upravičenosti stroškov)
(1) Upravičeni stroški operacij so stroški, ki so nastali od
datuma vložitve vloge do dokončanja operacije oziroma najpozneje do 30. junija 2023.
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(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so upravičeni stroški lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo operacije, nastali od 1. januarja 2014
naprej.
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(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Če se naknadno ugotovi, da so bili pogoji umetno ustvarjeni, se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
(4) Podrobnejši pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati za
odobritev in porabo sredstev, se določijo v javnem razpisu.

V. POGOJI ZA ODOBRITEV IN PORABO SREDSTEV
(splošni pogoji za odobritev vloge na javni razpis)

VI. VLAGANJE ZAHTEVKA ZA POVRAČILO SREDSTEV
IN OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA
MED IZVAJANJEM OPERACIJE

(1) Poleg pogojev za pridobitev in porabo sredstev za
ukrep zdravje in varnost mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
a) operacija je izvedena na plovilu, registriranem v Republiki Sloveniji;
b) če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali
izbrisa iz registra;
c) če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni podjetnik
posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
č) vlagatelj ima lahko do 50 eurov neporavnanih zapadlih
finančnih obveznosti do države ob oddaji vloge;
d) vlagatelj poda izjavo, da lahko zagotovi sredstva za
sofinanciranje operacije;
e) ob oddaji 1. zahtevka ima za nakazilo dodeljenih sredstev vlagatelj odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki
ureja kmetijstvo;
f) vlogi priloženi računi in predračuni se morajo glasiti na
vlagatelja oziroma upravičenca;
g) vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek
odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani
ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 Priloge V Uredbe
508/2014/EU;
h) pred datumom upravičenosti stroškov iz prvega odstavka prejšnjega člena vlagatelj ne sme začeti del niti prevzeti
nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev,
kot je sklenitev katere koli pogodbe ali naročanje materiala,
opreme, storitev ali del. Splošni stroški, kot so stroški za pripravljalno delo, pridobivanje dovoljenj ter izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja operacije. Vlagatelj,
ki se šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, pred dnem vložitve vloge ne sme začeti postopka
javnega naročanja;
i) če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje, mora biti postopek izbire dobavitelja
oziroma izvajalca izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje;
j) v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;
k) če vlagatelj ni naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo
javno naročanje, mora za dobavo blaga oziroma izvedbo storitve, katerih vrednost je višja od 5.000 eurov brez DDV, predložiti tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne
dokumentacije, razen za splošne stroške. Ponudbe morajo
biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov, pri čemer vlagatelj
izbere najugodnejšo. Biti morajo primerljive, kar pomeni, da
mora vlagatelj vsem možnim ponudnikom poslati enako povpraševanje, v katerem navede minimalne pogoje, ki jih mora
blago ali storitev vsebovati, da bo lahko izbrana. Če ponudba
ne vsebuje minimalnih pogojev, ki jih mora blago oziroma storitev vsebovati, je vlagatelj ne sme izbrati. Vlagatelj predloži
ustrezno utemeljitev izbora ponudbe, če ne izbere najugodnejše. Ponudbe lahko ARSKTRP dodatno preveri in v skladu z
ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije, če oceni, da so
predvideni stroški za neko operacijo glede na njeno vrednost
nerealni oziroma previsoki.
(2) Za izvajanje ukrepa zdravje in varnost vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz točk b), c), č) in d) prejšnjega
odstavka predloži pisno izjavo. Vlagatelj priloži tudi izjavo, ali
spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij.

22. člen
(zahtevek za povračilo sredstev in obveznosti
upravičenca med izvajanjem operacije)
(1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca
za povračilo sredstev.
(2) Zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec na
način določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku 16. člena
te uredbe.
(3) Ob vložitvi posameznega zahtevka za povračilo sredstev mora biti posamezno obdobje operacije zaključeno in vsi
računi, ki se nanašajo na posamezno obdobje, plačani. Pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija
v celoti zaključena in vsi računi plačani.
(4) Računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za
povračila sredstev, se morajo glasiti na upravičenca.
(5) Upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
a) končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj sklenil
pogodbe ali naročil opremo ali storitev, je treba priložiti skupaj
z obrazložitvijo, iz katere so razvidni povpraševanje, prejete
ponudbe, odločitev za nakup in utemeljitev izbora;
b) račune ali račune s specifikacijo, iz katerih je razvidna
vrsta opreme, kamor sodijo tudi elektronski in e-računi;
c) dokazila o plačilu računov;
č) poročilo o opravljenem delu, vključno s ciljnimi kazalniki
iz 10. člena te uredbe;
d) fotografije izvedbe operacij;
e) fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično
dokumentacijo opreme ob vgradnji pri operacijah, v katerih gre
za naložbe z vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi
ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji
med preverjanjem na kraju samem ni več dostopa);
f) izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
g) izjavo o vključitvi opreme v proces, kadar gre za nakup
opreme;
h) pri operacijah, katerih predmet je nakup opreme, za
katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi
o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na
kraju samem ter ga predloži na zahtevo ARSKTRP;
i) če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje, mora ob uveljavitvi stroškov predložiti
kopijo dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje, oziroma
zagotoviti odstop omenjene dokumentacije.
(6) Upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi in pravili skrbnega računovodenja, za kar predloži dokazilo ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih
na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem.
(7) Upravičenec za vsako finančno, vsebinsko in časovno
spremembo operacije poda obrazložen zahtevek za spremembo
obveznosti v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
(8) Podrobnejše določbe glede zahtevanih prilog in dokazil
ob vlaganju zahtevka za povračilo sredstev se določijo v javnem
razpisu.
(9) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz 24. člena te uredbe
se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca.

21. člen
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(10) Upravičenec mora v skladu z Uredbo 763/2014/EU
izpolnjevati zahteve glede označevanja operacij. Te zahteve
so opredeljene tudi v navodilih za informiranje in obveščanje
javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–
2020, objavljenih na spletni strani ribiškega sklada.
23. člen
(časovna dinamika vlaganja zahtevka za povračilo sredstev)
(1) Upravičenec vloži zahtevke za povračilo sredstev v
skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na
datum, določen v odločbi o pravici do sredstev. Skrajni datum
za oddajo zadnjega zahtevka za povračilo je 30. junij 2023.
(2) Upravičenec lahko vloži največ štiri zahtevke za povračilo sredstev na posamezno vlogo.
(3) Kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo
iz sedmega odstavka 22. člena te uredbe, lahko ARSKTRP
podaljša razpoložljivi čas za vložitev zahtevka za največ dvanajst mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem razpisu.
24. člen
(preverjanje zahtevkov za povračilo sredstev)
(1) ARSKTRP izvaja upravna preverjanja pred izplačilom
sredstev za ukrep zdravje in varnost v skladu s točko (a) petega
odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(2) Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za izvajanje preverjanj operacij na kraju samem pred izplačilom
sredstev in preverjanj po izplačilu sredstev v skladu s točko (b)
petega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(3) ARSKTRP z ustrezno organiziranostjo zagotavlja ločeno
izvajanje nalog upravnih preverjanj in preverjanj na kraju samem.
(4) Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz te uredbe, javnega
razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in
izplača sredstva v skladu s 132. členom Uredbe 1303/2013/EU
na transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo
zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
(5) Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz te uredbe,
javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z
odločbo zavrne. Če so neupravičeni samo določeni stroški, se
zahtevek zavrne samo v delu, v katerem je neupravičen.
(6) Če se pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na
kraju samem ugotovijo nepravilnosti, ARSKTRP sredstev ne
izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že izplačana
upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov
dodeljene podpore.
(7) Preverjanja zahtevkov na kraju samem pred zadnjim
izplačilom sredstev oziroma ob zaključku operacije se izvajajo
v najmanj petih odstotkih vseh odobrenih operacij v tekočem
koledarskem letu.
(8) Služba za kontrolo ARSKTRP izvaja naknadna preverjanja investicijskih dejavnosti, za katere še velja obveznost,
v obsegu najmanj enega odstotka izplačanih sredstev vsako
koledarsko leto.
VII. OBVEZNOSTI OD DATUMA KONČNEGA
IZPLAČILA UPRAVIČENCU
25. člen
(poročilo o uresničevanju obveznosti)
(1) Poročilo o uresničevanju obveznosti predloži upravičenec v skladu s tretjim odstavkom 14. člena te uredbe.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih
obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega sklada in
osrednjem spletnem mestu državne uprave.
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VIII. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI
26. člen
(izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti
ter sistem kršitev in sankcij)
(1) Za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tej uredbi, je pristojna ARSKTRP.
(2) Preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za
ukrep zdravje in varnost izvaja ARSKTRP za vsako operacijo.
Ob tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti 14. člena te uredbe.
(3) MKGP kot OU preverja pravilnost izvajanja ukrepa
zdravje in varnost.
(4) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz te uredbe se
sankcionira v skladu z 41.a členom ZKme-1 in določbami te
uredbe.
(5) Za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev,
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki
ureja kmetijstvo.
27. člen
(kršitve in sankcije za kršitve)
(1) Pri očitno namerni vložitvi neupravičene vloge ali zahtevka za povračilo, očitno namerni nepravilnosti v skladu s
predpisi EU in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali
lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo že izplačanih sredstev
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov,
evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Finančne uprave Republike Slovenije in drugih dostopnih uradnih
podatkov ugotovi nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s to uredbo, se vloga zavrne.
(3) Če upravičenec zamudi datum za vložitev zahtevka za
povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev,
ni upravičen do sredstev, določenih po tem zahtevku.
(4) Če upravičenec ne uporablja predmeta podpore v
skladu s četrtim odstavkom 14. člena te uredbe še najmanj pet
let od datuma končnega izplačila, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(5) Če upravičenec v petih letih od datuma končnega
izplačila ne upošteva določb petega odstavka 14. člena te
uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva sorazmerno glede na mesece neuporabe predmeta
operacije, pri čemer se vsak začeti dan v mesecu neuporabe
šteje za celoten mesec neuporabe. Upravičenec se izključi iz
prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu
ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s četrtim odstavkom 71. člena Uredbe
1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če dejavnost
morskega gospodarskega ribolova preneha zaradi stečaja, ki
ni posledica goljufij ali višje sile.
(7) Upravičencu, ki ne vodi ločenega knjigovodstva in ne
poroča o izpolnjenih obveznostih za ukrep zdravje in varnost,
se določijo sankcije, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino
izplačanih sredstev.
(8) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu s prvim odstavkom 14. člena te uredbe, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov
izplačanih sredstev,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti dvajset odstotkov
izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med skupno višino izplačanih sredstev in vrnjenimi sredstvi.
(9) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči
preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do dokumentacije
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o operaciji iz prvega odstavka 14. člena te uredbe, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) Če upravičenec ne označi operacije ali označenosti
ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja v skladu
s prvim odstavkom 14. člena te uredbe:
– po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
– po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi mora v
proračun Republike Slovenije vrniti po deset odstotkov skupnih
izplačanih sredstev.
28. člen
(javna objava upravičencev)
Seznam operacij in podatki o upravičencih se objavijo
na spletni strani ribiškega sklada v skladu s prvim odstavkom
Priloge V Uredbe 508/2014/EU.
29. člen
(spremljanje izvajanja operacij in informacijska podpora)
(1) Podatke o posameznih operacijah v skladu z zahtevami iz Uredbe 1014/2014/EU, Uredbe 1242/2014/EU, Uredbe
1243/2014/EU, Uredbe 480/2014/EU, Uredbe 215/2014/EU,
Uredbe 1232/2014/EU in Uredbe 616/2015/EU zagotavlja ARSKTRP.
(2) Informacijska podpora za spremljanje podatkov o
operacijah se zagotovi v informacijskem sistemu OU za računalniško beleženje in shranjevanje podatkov z namenom
shranjevanja podatkov o posameznih operacijah, potrebnih
za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje
in revizijo, vključno s podatki o posameznih udeležencih v
operacijah.
(3) Informacijska podpora iz prejšnjega odstavka zagotavlja vnos vseh potrebnih podatkov za spremljanje operacij in
sledljivosti podatkov v skladu z Uredbo 480/2014/EU, Uredbo
1242/2014/EU in Uredbo 1243/2014/EU.
(4) ARSKTRP zagotavlja sproten vnos podatkov o operacijah v informacijski sistem za računalniško beleženje in
shranjevanje podatkov.
30. člen
(obdelava osebnih podatkov)
V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne
4. 5. 2016, str. 1) so informacije za posameznike, katerih
osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni
strani ARSKTRP na enotnem državnem portalu.
31. člen
(hramba dokumentacije)
MKGP in ARSKTRP morata v skladu s 140. členom
Uredbe 1303/2013/EU hraniti vso dokumentacijo o dodeljenih
nepovratnih sredstvih v skladu s to uredbo in dokumente iz
141. člena Uredbe 1303/2013/EU.
IX. KONČNA DOLOČBA
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-27/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2019-2330-0111
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
1488.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih
in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 –
popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07,
33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10,
17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13,
59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16,
44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19 in
67/19) se v 13. členu v 12. točki črta tretja alineja.
2. člen
V 25. členu se v tretjem odstavku za vejico za besedo
»resorja« doda besedilo »ki nima državnega sekretarja,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Ministrstva za zdravje se s to uredbo uskladi v 90 dneh od
njene uveljavitve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-9/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-3130-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1489.

Uredba o spremembi Uredbe o pogodbenem
opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi
Slovenske vojske

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in
95/15) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi Uredbe o pogodbenem opravljanju
vojaške službe v rezervni sestavi
Slovenske vojske
1. člen
V Uredbi o pogodbenem opravljanju vojaške službe v
rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02,

Uradni list Republike Slovenije
122/04, 119/07, 30/09 in 97/12) se v 19. členu v drugem
odstavku besedilo »0,64 odstotka« nadomesti z besedilom
»0,8 odstotka«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija
2020.
Št. 00718-4/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1911-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1490.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva
in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva
in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva
in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17,
38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna
sredstva, podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov
in podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti iz programa, ki ureja razvoj podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem
besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na
osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani
programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba za ukrep in podukrepa iz prejšnjega odstavka določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške,
pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, splošne
in skupne določbe za izvajanje:
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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
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi
uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih
ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih
strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19
(UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013
in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih
plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020
(UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1305/2013/EU);
3. 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
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/531 z dne 16. aprila
2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka
člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in
ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi,
ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017
o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega
sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne
kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne
25. 4. 2017, str. 1);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz
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Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane
uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19
z dne 22. 1. 2019, str. 5);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str.
18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb
(EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede
finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov
za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od
izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU)
št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274,
(EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z
nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem,
ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L
št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
809/2014/EU);
9. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU);
10. Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim
trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne
19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, o
določitvi nekaterih vrst pomoči na kmetijskem, gozdarskem in
podeželskem območju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 702/2014/EU) in
11. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od
2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic
Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020
(UL C št. 403 z dne 9. 11. 2018, str. 10), (v nadaljnjem besedilu:
Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje).
(3) Ta uredba določa tudi odstopanja glede obdobja upravičenosti stroškov za izvajanje Uredbe (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi
uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih
ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih
strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19
(UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2020/558/EU).«.
2. člen
V 2. členu se v 14. točki kratica »MKGP« nadomesti z
besedilom »Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: MKGP)«.
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Na koncu 24. točke se pika nadomesti s podpičjem ter
dodata novi 25. in 26. točka, ki se glasita:
»25. odvzemni objekt je črpališče, vodnjak ali objekt za
odvzem vode iz akumulacije;
26. sredstvo elektronske identifikacije je sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka
oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do
elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v
skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(vrste ukrepov, podukrepov in operacij)
S to uredbo se ureja:
1. v okviru ukrepa naložbe v osnovna sredstva iz 17. člena Uredbe 1305/2013/EU izvajanje podukrepov:
a) podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva;
b) podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov;
c) podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva,
z naslednjimi vrstami operacij:
– izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih,
– gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom,
– tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so
namenjeni več uporabnikom,
– ureditev gozdne infrastrukture;
2. v okviru podukrepa podpora za naložbe v gozdarske
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih
proizvodov iz 26. člena Uredbe 1305/2013/EU izvajanje operacij:
– naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa,
– naložbe v pred-industrijsko predelavo lesa;
3. izvajanje podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev
in razvoj nekmetijskih dejavnosti iz točke (b) prvega odstavka
19. člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
4. člen
V 5. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam (ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev ZNS ter nakup namakalne opreme)
in naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po
naravnih nesrečah (ureditev hmeljišč);«.
V 5. točki se besedilo »(ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme)« nadomesti z besedilom »(ureditev hlevov in
drugih gospodarskih poslopij in nakup pripadajoče opreme,
nakup in postavitev mobilnih objektov in pripadajoče opreme
za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev objektov in nakup
pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev
odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil ter nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika)«.
Na koncu 6. točke se beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Na koncu 7. točke se pika nadomesti s podpičjem ter
dodajo nove 8., 9. in 10. točka, ki se glasijo:
»8. naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih
živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi
elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih
pojavljanja medveda in volka iz predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: območje pojavljanja medveda in volka);
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9. naložbe v nakup in postavitev ograje, ki preprečuje
stike prašičev z divjimi prašiči v skladu s predpisom, ki ureja
biovarnostne ukrepe, ter
10. naložbe v ureditev zbirnih centrov, skladišč, hladilnic,
pakirnih linij in nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja
priprava primarnih kmetijskih proizvodov članov skupine ali
organizacije proizvajalcev, zadruge oziroma skupine kmetov iz
sedmega odstavka 6. člena te uredbe za namen prve prodaje v
skladu z 12. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo
in podeželje.«.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev,
kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka, imajo majhno udeležbo na trgu in šele z naložbo iz tega podukrepa postanejo
gospodarsko vitalna. Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih
gospodarstev so naložbe do vključno 50.000 eurov skupne
priznane vrednosti;«.
Pod 2 se:
– v točki č) beseda »ter« nadomesti z vejico,
– v točki d) v deveti alineji podpičje nadomesti z vejico,
– za točko d) dodata novi točki e) in f), ki se glasita:
»e) zaščita domačih živali oziroma gojenje divjadi na
območjih pojavljanja medveda in volka ter
f) zaščita prašičev pred divjimi prašiči;«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naložbe iz 1. do 9. točke prvega odstavka tega člena
se izvajajo kot individualne naložbe, ki jih izvaja nosilec posameznega kmetijskega gospodarstva, ali kolektivne naložbe, ki
jih izvajajo subjekti iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe,
razen naložb v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč
po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega odstavka tega člena,
ki se lahko izvajajo samo kot individualne naložbe, ki jih izvaja
nosilec posameznega kmetijskega gospodarstva. Naložbe iz
10. točke prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo samo
kot kolektivne naložbe, ki jih izvajajo subjekti iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe.«.
5. člen
V 6. členu se v drugem odstavku kratica »RTG« nadomesti s kratico »RKG«.
V dvanajstem odstavku se 4. točka spremeni tako, da
se glasi:
»4. vloži poročilo na ARSKTRP, kot to določata 11. točka
prvega odstavka 27. člena in 103. člen te uredbe;«.
6. člen
V 7. členu se v prvem odstavku v 4. točki besedilo »(zemeljska dela)« nadomesti z besedilom »(odstranitev nasada in
zemeljska dela)«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur
spadajo priprava zemljišča (odstranitev nasada in zemeljska
dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev
ter nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo. Če gre za
naložbo v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe,
se priznajo stroški v višini, ki ustreza površini uničenih rastlin
hmelja, vendar največ do višine, ki ustreza površini GERK_PID
iz zapisnika iz 3. točke tretjega odstavka 15. člena te uredbe.
Kot obnova hmeljišča se šteje:
– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni oziroma pozebo,
– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami
oziroma z različnimi kloni iste sorte, s sortnega seznama hmelja, ki ga izda UVHVVR,
– sprememba tehnologije pridelave (gostota in število
sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.),
– obnova hmeljskih žičnic,
– postavitev ograj za zaščito pred divjadjo;«.
V 9. točki se besedilo »(zemeljska dela)« nadomesti z
besedilom »(odstranitev nasada in zemeljska dela)«.
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V 10. točki se za besedo »elektromreže« doda besedilo
»(visoke premične varovalne elektromreže in druge premične
elektromreže)«.
Za 17. točko se doda nova 18. točka, ki se glasi:
»18. stroški nakupa in postavitve ograj za zaščito prašičev
pred divjimi prašiči;«.
Dosedanji 18. in 19. točka postaneta 19. in 20. točka.
7. člen
V 10. členu se v 5. točki napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi: »predložiti mora poslovni načrt, katerega vsebina
se podrobneje opredeli v javnem razpisu, in v katerem izkaže:«.
Na koncu 7. točke se podpičje nadomesti s piko in doda
nov stavek, ki se glasi: »Pogoj iz te točke se ne uporablja, če
gre za naložbo iz druge alineje 98.a člena te uredbe;«.
Na koncu 9. točke se podpičje nadomesti s piko in doda
nov stavek, ki se glasi: »Pogoj iz te točke se ne uporablja, če
gre za naložbo iz druge alineje 98.a člena te uredbe;«.
V 12. točki se besedilo »za obdobje petih let od datuma
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli
v vlogi na javni razpis« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2028«.
V 23. točki se za besedo »uredbe« dodata vejica in besedilo »razen če gre za naložbe iz druge alineje 98.a člena te
uredbe«.
8. člen
V 11. členu se v 2. točki besedilo »objave javnega razpisa« nadomesti z besedilom »vložitve vloge na javni razpis«.
9. člen
V 12. členu se na koncu 2. točke podpičje nadomesti
s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za naložbo iz
10. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, mora biti iz poslovnega načrta razvidno tudi, da je naložba namenjena prvi
prodaji primarnih kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom
ali predelovalcem, pri čemer se prva prodaja prodajnim posrednikom ali predelovalcem opredeli z javnim razpisom;«.
10. člen
V 15. členu se v prvem odstavku v 3. točki črta besedilo
»ali izjemnih pojavov, ki se sofinancirajo v skladu z drugimi
predpisi«.
4. točka se črta.
Dosedanje 5. do 9. točka postanejo 4. do 8. točka.
V drugem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se
glasi:
»2. pri naložbah v postavitev oziroma obnovo hmeljišča
je dovoljeno saditi le certificirane sadike v skladu s pravilnikom,
ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
razen pri naložbi iz tretjega odstavka tega člena, pri kateri je
dovoljeno saditi le certificirane sadike A.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah so upravičene do podpore, če so
poleg pogojev iz 10. člena te uredbe in 5. in 6. točke prvega
odstavka tega člena izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
1. upravičencu je v obdobju, ki se določi v javnem razpisu, izdana odločba inšpektorja UVHVVR o nujnih ukrepih
za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih
organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo
rastlin, s katero je odrejeno uničenje okuženih rastlin hmelja;
2. sestavljen je zapisnik pristojnega inšpektorja o izvedenih ukrepih iz odločbe iz prejšnje točke;
3. uničenih je najmanj 30 odstotkov rastlin hmelja, pri
čemer se upošteva število vseh rastlin hmelja na hmeljiščih,
ki jih je imelo v uporabi kmetijsko gospodarstvo na dan izdaje
prve izdane odločbe iz 1. točke tega odstavka, kar je razvidno iz
RKG. Pri ugotavljanju deleža uničenih rastlin hmelja se upoštevajo vse uničene rastline na hmeljiščih, ki jih je imelo v uporabi
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kmetijsko gospodarstvo na dan izdaje prve izdane odločbe iz
1. točke tega odstavka, kar se ugotavlja na podlagi enega ali
več zapisnikov iz prejšnje točke oziroma zapisnika inšpektorja
o ugotovljenem dodatnem uničenju rastlin hmelja;
4. če je iz načrta kmetijskega zemljišča iz 6. točke prvega
odstavka tega člena razvidno, da bo upravičenec uničil večje
število rastlin hmelja, kot je razvidno iz zapisnika ob vložitvi
vloge na javni razpis, mora biti zapisnik o dodatnem uničenju
rastlin hmelja po vložitvi vloge na javni razpis izdelan najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa;
5. izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah se izvede kot:
– obnova hmeljišča na GERK_PID iz zapisnika iz 3. točke
tega odstavka oziroma
– postavitev hmeljišča na drugih zemljiščih, ki jih ima v
uporabi nosilec kmetijskega gospodarstva, in
6. upravičenec lahko na podlagi istega zapisnika iz 3. točke tega odstavka uveljavlja podporo le enkrat.«.
11. člen
V 16. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. imeti morajo pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja ali drug akt, iz katerega je razvidna uvedba namakalnega
sistema, če gre za postavitev rastlinjaka na zemljišče, ki je po
namenski rabi kmetijsko zemljišče;«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Če gre za postavitev rastlinjaka na zemljišče, ki po
namenski rabi ni kmetijsko zemljišče, morajo upravičenci poleg
pogojev iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka:
1. vlogi na javni razpis priložiti načrt namakanja v rastlinjaku v skladu s prilogo 11, ki je sestavni del te uredbe,
2. imeti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov, če gre za naložbo na območju varovanja in omejitev po
posebnih predpisih, in
3. imeti najpozneje do zaključka naložbe rastlinjak opremljen z vodomerom.«.
12. člen
V 17. členu se v 1. točki besedilo »predpisi, ki urejajo
dobrobit živali« nadomesti z besedilom »pravilnikom, ki ureja
zaščito rejnih živali«.
V 5. točki se besedilo »9. točke prvega odstavka 7. člena
te uredbe« nadomesti z besedilom »3. ali 8. točke prvega
odstavka 5. člena te uredbe, razen za naložbe iz 8. točke tega
člena«.
V 6. in 7. točki se besedilo »9. točke prvega odstavka
7. člena« nadomesti z besedilom »3. ali 8. točke prvega odstavka 5. člena«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. če gre za naložbo v visoke premične varovalne elektromreže na območjih pojavljanja medveda in volka, mora biti
upravičenec v letu vložitve vloge na javni razpis vključen v operacijo Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri,
zahteva KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi
varovalnimi elektromrežami, v okviru ukrepa kmetijsko okoljska
podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z
naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. ne glede na prejšnjo točko je upravičen do podpore
za naložbo v ureditev hlevov na tekoče frakcije, če kmetijsko
gospodarstvo, katerega nosilec je upravičenec, ne presega
170 kg letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil na ha kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se upoštevajo
kmetijske površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi
v javnem razpisu, ki so zunaj najožjega vodovarstvenega območja, določenega s predpisom Vlade Republike Slovenije, ki
ureja vodovarstvena območja.«.
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13. člen
V 23. členu se v 2. točki besedilo »18. točke« nadomesti
z besedilom »19. točke«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa
lahko upravičenec uveljavlja do vrednosti, določene z javnim
razpisom.«.
24. člen se črta.

14. člen

15. člen
V 25. členu se v napovednem stavku drugega odstavka
besedi »drugega odstavka« nadomestita z besedilom »2. točke«.
V 2. točki se na koncu tretje alineje podpičje nadomesti z
vejico ter doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– lokacija naložbe je na območju Nature 2000, če gre za
vključitev v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije
KOPOP;«.
V tretjem odstavku se v 3. točki na koncu tretje alineje
podpičje nadomesti z vejico ter doda nova četrta alineja, ki se
glasi:
»– lokacija naložbe je na območju Nature 2000, če gre
za vključitev v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije
KOPOP;«.
V četrtem odstavku se v 3. točki na koncu tretje alineje
podpičje nadomesti z vejico ter doda nova četrta alineja, ki se
glasi:
»– lokacija naložbe je na območju Nature 2000, če gre
za vključitev v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije
KOPOP;«.
16. člen
V 26. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
črta besedilo »in 103.«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo, če
gre za naložbe iz 1. točke tretjega odstavka tega člena. Pogoj iz
te točke se ne uporablja za naložbe iz druge alineje 98.a člena
te uredbe;«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. pri naložbi v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov
za zbiranje meteorne vode je najpozneje do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev obvezna vgradnja števcev za
meteorno vodo;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev:
– izpolniti zahteve glede ograje izpusta oziroma območja
proste reje iz predpisa, ki ureja biovarnostne ukrepe, če gre za
naložbe iz 9. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe,
– izpolniti obveznost iz 8. točke 17. člena te uredbe, če
gre za naložbo v visoke premične varovalne elektromreže na
območjih pojavljanja medveda in volka,
– imeti certifikat o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov
v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov in živil, če mu je bila dodeljena višja stopnja
podpore iz naslova vključenosti v ukrep iz 29. člena Uredbe
1305/2013/EU. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi
člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo
uporabljali kolektivno naložbo, oziroma člani skupine kmetov
iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, certifikat o
ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov v skladu s predpisom,
ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
in živil.«.
V tretjem odstavku se na koncu 2. točke podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za naložbe
v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov iz druge alineje
98.a člena te uredbe, se kot zaključek naložbe šteje pridobitev
projektne dokumentacije izvedenih del;«.
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Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravičenec na
posamezno vlogo vloži en zahtevek za izplačilo sredstev, če
gre za naložbo iz tretjega odstavka 15. člena te uredbe.«.
17. člen
V 27. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo:
– »36 mesecih od datuma zadnjega izplačila« nadomesti
z besedilom »tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu«,
– »(površine, živali)« nadomesti z besedilom »(površine
oziroma živali)« in
– »24 mesecev od datuma« nadomesti z besedilom »dve
koledarski leti od leta«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis
prejel točke v okviru meril iz druge alineje 1. točke tretjega odstavka ali druge alineje 1. točke četrtega odstavka 25. člena te
uredbe, mora izpolniti zahteve iz teh meril najpozneje v tretjem
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;«.
4. in 5. točka se spremenita tako, da se glasita:
»4. gospodarna raba mehanizacije iz 2. točke prvega
odstavka 13. člena te uredbe se mora ohranjati še najmanj pet
koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;
5. če gre za naložbo v ureditev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali oziroma postavitev obor iz 3. ali 8. točke
prvega odstavka 5. člena te uredbe, mora povprečna letna
obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu najmanj pet
koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev znašati najmanj
0,5 GVŽ/ha kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna
plačila, razen za naložbo v visoke premične varovalne elektromreže na območjih pojavljanja medveda in volka, kjer mora
povprečna letna obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu
najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev znašati najmanj 0,2 GVŽ/ha kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja
neposredna plačila;«.
V 6. in 7. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. če gre za naložbo iz 7. točke prvega odstavka 22. člena te uredbe, mora upravičenec izpolnjevati pogoj glede desetodstotnega prihranka energije glede na tehnične parametre
obstoječega namakalnega sistema še najmanj pet koledarskih
let po zadnjem izplačilu sredstev;«.
V 9. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz prejšnje točke oziroma o skupni rabi kolektivne naložbe iz 3. točke
tega odstavka ter o učinkih podprte naložbe poročati za pet
koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec poroča o obveznosti iz 1. točke tega odstavka po njeni izpolnitvi
oziroma najpozneje v četrtem koledarskem letu po zadnjem
izplačilu sredstev;«.
V 12. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
Na koncu 13. točke se pika nadomesti s podpičjem ter
dodajo nove 14. do 17. točka, ki se glasijo:
»14. če gre za naložbo iz drugega odstavka 16. člena te
uredbe, mora biti rastlinjak opremljen z vodomerom še najmanj
pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;
15. če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe,
mora kmetijsko gospodarstvo iz naslova kmetijske dejavnosti
ustvariti letni prihodek, ki se ugotavlja v skladu s 16. točko
10. člena te uredbe v prvem koledarskem letu po zadnjem
izplačilu sredstev. Če se letni prihodek ugotavlja v skladu s
prvo alinejo 17. točke 10. člena te uredbe, se upošteva izkaz
poslovnega izida oziroma standardni rezultati FADN za prvo
koledarsko leto po zadnjem izplačilu sredstev. Če se letni prihodek ugotavlja v skladu z drugo alinejo 17. točke 10. člena te
uredbe, se upoštevajo podatki iz zbirne vloge, vložene v prvem
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;
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16. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru merila iz prve oziroma druge alineje
1. točke drugega odstavka 25. člena te uredbe, mora izpolniti
zahtevo iz tega merila v prvem koledarskem letu po zadnjem
izplačilu sredstev;
17. upravičenec mora v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev zagotoviti obseg dela v višini najmanj
0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v
primeru zahtevnih naložb.«.
18. člen
V 28. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo »4. točke« nadomesti z besedilom »3., 4. in 8. točke«.
V prvi alineji se črta besedilo »se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. člena
Uredbe 1305/2013/EU in«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Stopnja javne podpore za naložbe v prilagoditev
kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih iz 3. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, naložbe
v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam in naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč
po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te
uredbe in naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih
živali oziroma gojenje divjadi na območjih pojavljanja medveda
in volka iz 8. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe je 50 odstotkov upravičenih stroškov in se poveča za 20 odstotnih točk:
– če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno
v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih
gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno naložbo, morajo
imeti vsi člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki
bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz
3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe svoja kmetijska
gospodarstva razvrščena v OMD v skladu s predpisom, ki ureja
razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD;
– za kolektivne naložbe, razen če gre za naložbo v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah;
– če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te
alineje. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali
kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena te uredbe skupaj več kot 50 odstotkov kmetijskih površin, vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje;
– za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka
6. člena te uredbe, mora najmanj polovica članov skupine
kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 6. člena te uredbe.
(4) Stopnje javne podpore iz prejšnjega odstavka se lahko
seštevajo, vendar ne smejo preseči 90 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe.«.
V šestem odstavku se število »500.000« nadomesti s
številom »1.000.000«, število »1.750.000« pa se nadomesti s
številom »3.000.000«.
19. člen
V 30. členu se v drugem odstavku v drugi alineji za besedo »podjetje« črtata vejica in besedilo »ki ima najmanj 250 in
manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov«.
20. člen
V 34. členu se v 1. točki besedilo »drugega odstavka«
nadomesti z besedilom »2. točke«.
V 2. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»predložiti mora poslovni načrt, katerega vsebina se podrobneje opredeli v javnem razpisu, in v katerem izkaže:«.
V 3. točki se besedilo »za obdobje petih let od datuma
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli
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v vlogi na javni razpis« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2028«.
Na koncu 6. točke se podpičje nadomesti s piko in doda
nov stavek, ki se glasi: »Pogoj iz te točke se ne uporablja, če
gre za naložbo iz druge alineje 98.a člena te uredbe;«.
Na koncu 8. točke se podpičje nadomesti s piko in doda
nov stavek, ki se glasi: »Pogoj iz te točke se ne uporablja, če
gre za naložbo iz druge alineje 98.a člena te uredbe;«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. če gre za naložbe iz tretje alineje prvega odstavka
29. člena te uredbe, mora kmetijske proizvode tržiti na lokaciji,
ki se podrobneje opredeli z javnim razpisom;«.
21. člen
V 35. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. za naložbe iz druge alineje prvega odstavka 29. člena
te uredbe upravičenec, ki je veliko podjetje, v skladu s I. delom
Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje vlogi na javni
razpis priloži opis stanja brez podpore, to je obratni hipotetični
scenarij ali alternativni projekt oziroma dejavnost, iz katerega
je razviden spodbujevalni učinek naložbe, ter dokumentarna
dokazila v podporo obratnemu hipotetičnemu scenariju v skladu z (72) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.
Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija in dokumentarna
dokazila se podrobneje opredelijo v javnem razpisu;«.
Na koncu 6. točke se pika nadomesti s podpičjem ter
dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. če je upravičenec veliko podjetje in gre za naložbo
iz druge alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe, mora
imeti najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet,
ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov;
8. če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo podpore v skladu z deveto alinejo prvega odstavka 41. člena te uredbe, mora
v poslovnem načrtu iz 2. točke prejšnjega člena navesti, da bo
najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu
sredstev zagotavljal delež vhodnih surovin iz 3. točke prvega
odstavka 40. člena te uredbe. Nosilec majhne kmetije iz 2. točke 11. člena te uredbe navede delež vhodnih surovin v vlogi
na javni razpis.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prejšnjo točko« nadomesti z besedilom »1. točko prejšnjega odstavka«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega
lesa lahko upravičenec uveljavlja do vrednosti, določene z
javnim razpisom.«.
V šestem odstavku se za besedo »področju« črtata vejica
in besedilo »razen če upravičenec vlaga vlogo za sofinanciranje
naložbe iz prve alineje drugega odstavka 29. člena te uredbe
in pred oddajo vloge na javni razpis ni imel živilskega obrata«.
22. člen
V 36. členu se v 2. točki v drugi alineji za besedo »opreme« doda besedilo »za namen objekta«.
37. člen se črta.

23. člen

24. člen
V 39. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
črta besedilo »in 103.«.
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v zahtevku za izplačilo sredstev poda izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, če gre za naložbe iz 1. točke tretjega
odstavka tega člena. Pogoj iz te alineje se ne uporablja za
naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe,«.
V tretji alineji se beseda »priložiti« nadomesti z besedo
»imeti«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev
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izpolnjevati zahteve iz meril iz druge alineje pod d) 1. točke,
druge alineje pod e) 2. točke in druge alineje pod e) 3. točke
prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge
na javni razpis prejel točke na podlagi teh meril.«.
V tretjem odstavku se na koncu 2. točke podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za naložbe
v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov iz druge alineje
98.a člena te uredbe, se kot zaključek naložbe šteje pridobitev
projektne dokumentacije izvedenih del;«.
Šesti odstavek se črta.
25. člen
V 40. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo:
– »36 mesecih od datuma zadnjega izplačila« nadomesti
z besedilom »tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu«,
– »drugega odstavka« nadomesti z besedilom »2. točke«,
– »24 mesecev od datuma« nadomesti z besedilom »dve
koledarski leti od leta«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru meril iz pod a) 1. točke in druge alineje
pod a) 3. točke prvega odstavka 38. člena te uredbe, mora
izpolniti zahteve iz teh meril najpozneje v tretjem koledarskem
letu po zadnjem izplačilu sredstev;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. če je upravičenec uveljavljal višjo stopnjo podpore v
skladu z deveto alinejo prvega odstavka 41. člena te uredbe,
mora najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev zagotoviti najmanj 50-odstotni delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj
enega od prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s poslovnim
načrtom. Način ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo ali
trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih
kmetijskih sektorjev se določi z javnim razpisom. Obveznost iz
te točke ne velja za nosilca majhne kmetije iz 2. točke 11. člena
te uredbe. Če gre za škodni dogodek iz tretjega odstavka
109. člena te uredbe, ki se ne šteje za višjo silo in ima lahko
za posledico neizpolnitev obveznosti glede doseganja najmanj
50-odstotnega deleža vhodnih surovin za predelavo ali trženje
kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s poslovnim načrtom, se obdobje za
izpolnitev obveznosti iz te točke lahko podaljša za največ dve
koledarski leti od leta nastanka tega škodnega dogodka;«.
V 5. in 6. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe
poročati o izpolnjevanju obveznosti iz 5. in 6. točke tega odstavka ter o učinkih naložbe za pet koledarskih let po zadnjem
izplačilu sredstev. Upravičenec poroča o obveznostih iz 1., 2. in
3. točke tega odstavka po njihovi izpolnitvi oziroma najpozneje
v četrtem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, o obveznosti iz 11. točke tega odstavka pa v drugem koledarskem
letu po zadnjem izplačilu sredstev;«.
V 8. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
Na koncu 10. točke se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. upravičenec mora v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev zagotoviti obseg dela v višini najmanj
0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v
primeru zahtevnih naložb. Če gre za upravičenca iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe, se pri ugotavljanju
obsega dela upoštevajo vsi člani kmetije.«.
26. člen
V 41. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– 5 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma
nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi
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omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se upoštevajo površine iz zbirne
vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu,«.
Na koncu sedme alineje se pika nadomesti z vejico in
dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma
nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v
gorsko območje iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se upoštevajo površine iz zbirne
vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu,
– 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma
nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje
kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk,
zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso.«.
27. člen
V 48. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in 103.«.
V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo »z izjavo o
vključitvi naložbe v uporabo« nadomesti z besedilom »s kopijo
zapisnika o prevzemu del«.
28. člen
V 55. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in 103.«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedilom »vključitvi naložbe v uporabo« črtata vejica in besedilo »ki se priloži
zahtevku za izplačilo sredstev«.
29. člen
V 56. členu se v prvem odstavku v 1. točki:
– besedilo »v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila«
nadomesti z besedilom »najpozneje v tretjem koledarskem letu
po zadnjem izplačilu« in
– za besedo »opremo« doda beseda »najmanj«.
V 2. točki se besedilo »v roku 36 mesecev od datuma zadnjega izplačila« nadomesti z besedilom »najpozneje v tretjem
koledarskem letu po zadnjem izplačilu«.
V 3. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe
poročati o izpolnjevanju obveznosti iz 3. točke prejšnjega odstavka za pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev ter
o obveznostih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka po njihovi
izpolnitvi oziroma najpozneje v četrtem koledarskem letu po
zadnjem izplačilu sredstev.«.
30. člen
V 63. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
črta besedilo »in 103.«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedilom »vključitvi naložbe v uporabo« črtata vejica in besedilo »ki se priloži
zahtevku za izplačilo sredstev«.
31. člen
V 64. členu se v prvem odstavku v 1. točki:
– besedilo »v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila«
nadomesti z besedilom »najpozneje v tretjem koledarskem letu
po zadnjem izplačilu« in
– število »67« nadomesti z besedilom »najmanj 50«.
V 2. točki se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe
poročati o izpolnjevanju obveznosti iz 2. točke prejšnjega odstavka za pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev ter
o obveznosti iz 1. točke prejšnjega odstavka po njeni izpolnitvi
oziroma najpozneje v četrtem koledarskem letu po zadnjem
izplačilu sredstev.«.
70. člen se črta.

32. člen
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33. člen
V 72. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
črta besedilo »in 103.«.
34. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(namen podpore)
(1) Podpora v okviru operacije naložbe v nakup nove
mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa, ki se dodeli
v skladu z 41. členom Uredbe 702/2014/EU, je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo
in spravilo lesa ter povečanju ekonomske vrednosti gozdov.
(2) Glede na velikost se naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje
ekonomske vrednosti gozdov delijo na:
– enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno
100.000 eurov skupne priznane vrednosti,
– zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 eurov
skupne priznane vrednosti.
(3) Glede na upravičenca, ki izvaja naložbo, se naložbe v
nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
ter povečanje ekonomske vrednosti gozda delijo na:
– individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz prvega
odstavka 76. člena te uredbe, ali
– kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz drugega
odstavka 76. člena te uredbe.
(4) Kolektivne naložbe iz druge alineje prejšnjega odstavka so namenjene uresničevanju skupne rabe naložbe v nakup
nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter
povečanju ekonomske vrednosti gozda.«.
35. člen
V 76. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi
odstavek, v tretji alineji za besedo »skupnosti« doda besedilo
»(v nadaljnjem besedilu: agrarna skupnost)«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru kolektivne
naložbe upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v
nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa:
– skupina proizvajalcev za sektor gozdni lesni proizvodi,
priznana po predpisu, ki ureja priznanje skupin proizvajalcev,
(v nadaljnjem besedilu: skupina proizvajalcev s področja gozdarstva),
– skupina lastnikov gozdov.
(3) Skupina lastnikov gozdov iz druge alineje prejšnjega
odstavka je partnerstvo dveh ali več fizičnih oseb, ki so lastniki,
solastniki ali zakupniki gozdnih zemljišč, vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, ki vsebuje obvezne elemente
iz priloge 8 te uredbe, (v nadaljnjem besedilu: skupina lastnikov
gozdov).
(4) Pogodba o sodelovanju iz prejšnjega odstavka se
sklene najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektivne
naložbe v skladu z 81. členom te uredbe.
(5) Član skupine lastnikov gozdov na dan oddaje vloge
na javni razpis ne sme imeti v lasti, solasti ali zakupu več kot
70 odstotkov vseh gozdnih zemljišč, ki jih imajo v lasti, solasti
ali zakupu vsi člani skupine lastnikov gozdov skupaj.
(6) Vsak član skupine lastnikov gozdov za izvedbo kolektivne naložbe prispeva skupaj dogovorjeni finančno ovrednoten
prispevek, pri čemer prispevek nobenega od članov ne sme
presegati 70 odstotkov skupnega prispevka te skupine lastnikov gozdov k naložbi, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju
pri naložbi iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Člani skupine lastnikov gozdov izmed sebe določijo
vodilnega partnerja, ki nastopa v imenu te skupine lastnikov
gozdov in ima naslednje naloge:
1. zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v razmerju
do ARSKTRP in MKGP;
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2. koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo
sredstev;
3. vodi seznam skupne rabe, kot to določa druga alineja
5. točke prvega odstavka 80. člena te uredbe;
4. vloži poročilo na ARSKTRP, kot to določa 103. člen te
uredbe;
5. sporoča ARSKTRP vse morebitne spremembe pogodbe o sodelovanju iz tretjega odstavka tega člena;
6. označi vir sofinanciranja v skladu s predpisom, ki ureja
označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
(8) Člani skupine lastnikov gozdov ne smejo biti povezani
na način, opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe 702/2014/EU.«.
36. člen
V 77. členu se prvem odstavku v prvi alineji za besedo
»lesa« doda besedilo »ter povečanje ekonomske vrednosti
gozda«.

glasi:

37. člen
V 78. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se

»Poleg pogojev iz 100. člena te uredbe mora upravičenec
do podpore v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ob oddaji vloge na
javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:«.
2., 3., 4. in 5. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»2. če je upravičenec fizična oseba, razen samostojnega
podjetnika posameznika, mora imeti gozdno zemljišče v lasti
ali zakupu najmanj za obdobje pet let od zaključka naložbe, pri
čemer obseg gozdnih zemljišč ne sme biti manjši od 5 ha;
3. če je upravičenec agrarna skupnost, obseg gozdnih
zemljišč, ki ga imajo člani agrarne skupnosti v solasti ali skupni
lasti, ne sme biti manjši od 5 ha;
4. če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik
ali pravna oseba, razen skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa
izkazati najmanj 9.000 eurov prihodka iz sečnje, spravila lesa,
mulčenja in strojne sadnje v gozdu, kar je razvidno iz računov,
ki se priložijo vlogi na javni razpis;
5. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina lastnikov gozdov, morajo pogoje iz 1. in 2. točke tega člena izpolniti
vsi člani skupine lastnikov gozdov skupaj.«.
6. in 7. točka se črtata.
38. člen
V 79. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo
»agrarne skupnosti v skladu z zakonom o agrarnih skupnostih«
nadomesti z besedilom »skupine lastnikov gozdov«.
Na koncu 2. točke pod c) se pika nadomesti s podpičjem
in dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
»3. za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva:
a) ekonomski vidik naložbe: razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe;
b) geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– stopnja gozdnatosti na ravni občin;
c) prispevek k horizontalnim ciljem: okoljski faktor, ki upošteva okoljski vidik posamezne vrste gozdarske mehanizacije
ali opreme;
4. za agrarne skupnosti:
a) ekonomski vidik naložbe:
– velikost gozdnega zemljišča upravičenca,
– razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti
in višino naložbe;
b) geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– stopnja gozdnatosti na ravni občin;
c) prispevek k horizontalnim ciljem: okoljski faktor, ki upošteva okoljski vidik posamezne vrste gozdarske mehanizacije
ali opreme.«.
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39. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev)
(1) Poleg pogojev iz 102. člena te uredbe mora upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ob oddaji zahtevka
za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. naložba mora biti vključena v uporabo, kar se šteje za
zaključek naložbe, ki se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe
v uporabo;
2. če gre za upravičenca, ki je pravna oseba, razen skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, ali samostojni podjetnik
posameznik, in se mu z odločbo o pravici do sredstev odobri
več kot 40.000 eurov podpore iz naslova te operacije, mora
ohraniti število zaposlenih glede na stanje ob vložitvi vloge na
javni razpis;
3. upravičenec iz prejšnje točke mora glede na stanje ob
vložitvi vloge na javni razpis imeti najmanj eno novozaposleno
osebo za polni delovni čas na delovnem mestu, neposredno
povezanem z naložbo, kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi, ki
se priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
4. izpolniti mora zahtevo iz merila iz druge alineje pod a)
2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke na podlagi tega merila;
5. če gre za upravičenca, ki je skupina proizvajalcev
s področja gozdarstva, ali skupina lastnikov gozdov, mora:
– biti kolektivna naložba v skupni rabi upravičenca,
– voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni
skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine proizvajalcev
s področja gozdarstva ali skupine lastnikov gozdov, obdobje
uporabe ipd. Seznam skupne rabe se podrobneje opredeli v
javnem razpisu.
(2) Upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev v
okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme
za sečnjo in spravilo lesa.«.
40. člen
V 81. členu se v prvem odstavku v 1. točki napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »če gre za fizične osebe, razen
samostojnih podjetnikov posameznikov, agrarne skupnosti ali
skupine lastnikov gozdov:«.
V prvi alineji se besedilo »1.500 m³« nadomesti z besedilom »750 m³«.
Na koncu 2. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
»3. če gre za skupino lastnikov gozdov, morajo obveznosti
iz 1. točke tega odstavka izpolnjevati vsi člani skupine skupaj;
4. skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali vodilni
partner, če gre za skupino lastnikov gozdov, mora:
– voditi seznam skupne rabe iz druge alineje 5. točke
prvega odstavka prejšnjega člena najmanj pet koledarskih let
po zadnjem izplačilu sredstev in
– o skupni rabi poročati, kot je določeno v prilogi 7 te
uredbe.«.
V drugem odstavku se v tretji alineji beseda »tretjega«
nadomesti z besedo »četrtega«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Če gre za skupino lastnikov gozdov, se morajo dokazila iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka glasiti na
posameznega člana skupine lastnikov gozdov.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe
poročati o izpolnjevanju obveznosti iz 1. točke prvega odstavka
tega člena za tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev
in o obveznosti iz 4. točke prvega odstavka tega člena za pet
koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.«.
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41. člen
V 82. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Članu skupine lastnikov gozdov je lahko v celotnem
programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena
podpora v višini iz prejšnjega odstavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru operacije naložbe v nakup
nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
42. člen
V 83. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in
šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Glede na upravičenca, ki izvaja naložbo, se naložbe
v pred industrijsko predelavo lesa delijo na:
– individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz prvega
odstavka 84. člena te uredbe, in
– kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz drugega
odstavka 84. člena te uredbe.
(6) Kolektivne naložbe iz druge alineje prejšnjega odstavka so namenjene uresničevanju skupne rabe naložbe v pred
industrijsko predelavo lesa.«.
43. člen
V 84. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, dodajo novi drugi do sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru kolektivne
naložbe upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v
pred industrijsko predelavo lesa:
– skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali
– skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso
nosilci dopolnilne dejavnosti na isti kmetiji.
(3) Skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz
druge alineje prejšnjega odstavka je partnerstvo dveh ali več
nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, ki vsebuje obvezne elemente
iz priloge 8 te uredbe, (v nadaljnjem besedilu: skupina nosilcev
dopolnilne dejavnosti).
(4) Pogodba o sodelovanju iz prejšnjega odstavka se
sklene najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektivne
naložbe v skladu z 88.a členom te uredbe.
(5) Vsak član skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti
za izvedbo kolektivne naložbe prispeva skupaj dogovorjeni
finančno ovrednoten prispevek, pri čemer prispevek nobenega od članov ne sme presegati 70 odstotkov skupnega
prispevka te skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti k naložbi,
kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi iz tretjega
odstavka tega člena.
(6) Člani skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti izmed
sebe določijo vodilnega partnerja, ki nastopa v imenu te skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti in ima naslednje naloge:
1. zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v razmerju
do ARSKTRP in MKGP;
2. koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo
sredstev;
3. vodi seznam skupne rabe, kot to določa druga alineja
8. točke prvega odstavka 88. člena te uredbe,
4. vloži poročilo na ARSKTRP, kot to določa 103. člen te
uredbe;
5. sporoča ARSKTRP vse morebitne spremembe pogodbe o sodelovanju iz tretjega odstavka tega člena;
6. označi vir sofinanciranja v skladu s predpisom, ki ureja
označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
(7) Člani skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti ne smejo
biti povezani na način, opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe
702/2014/EU.«.
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44. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Poleg pogojev iz 100. člena te uredbe mora upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko
predelavo lesa ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
1. v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti mora
imeti registrirano dejavnost s šifro A02.200 – sečnja, C16.100
– žaganje, skobljanje in impregniranje lesa ali C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, pri čemer
se v okviru te operacije podpirajo dejavnosti in proizvodi iz
priloge 3, ki je sestavni del te uredbe;
2. izpolnjevati mora pogoje za mikro ali malo podjetje v
skladu z merili iz priloge I k Uredbi 702/2014/EU;
3. izvajati mora dejavnost v skladu s tretjim odstavkom
83. člena te uredbe;
4. če gre za zahtevno naložbo, mora vlogi na javni razpis
priložiti poslovni načrt, s katerim izkaže ekonomsko upravičenost
naložbe. Naložba je ekonomsko upravičena, če je interna stopnja
donosnosti pozitivna. Poslovni načrt mora vsebovati sestavine,
določene v prilogi 4 te uredbe, in mora biti izdelan za ekonomsko
dobo naložbe, vendar najmanj do 31. decembra 2028;
5. če gre za skupino nosilcev dopolnilne dejavnosti, se
poslovni načrt iz prejšnje točke izdela na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov članov te skupine, ki so razvidni iz
zadnjega izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. januarja
do 31. decembra;
6. vlogi na javni razpis mora priložiti seznam opreme za
predelavo lesa, ki jo ima v uporabi na dan vložitve vloge na
javni razpis, ter popis osnovnih sredstev upravičenca. Seznam
opreme za predelavo lesa mora biti skladen s popisom osnovnih sredstev upravičenca.
(2) Če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina
nosilcev dopolnilne dejavnosti, mora pogoje iz 1. in 6. točke
prejšnjega odstavka izpolniti vsak član skupine, pogoje iz 2.,
3. in 4. točke prejšnjega odstavka pa morajo člani skupine
izpolniti skupaj.«.
45. člen
V 87. členu se v prvem odstavku v 2. točki:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetijah in skupine nosilcev
dopolnilne dejavnosti:«,
– na koncu pod d) pika nadomesti s podpičjem in doda
nova 3. točka, ki se glasi:
»3. za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva:
a) ekonomski vidik naložbe: interna stopnja donosnosti;
b) geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– stopnja gozdnatosti na ravni občin;
c) tehnološki vidik naložbe: večfaznost proizvodnega procesa;
d) prispevek k horizontalnim ciljem: okoljski prispevek
izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju
obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov.«.
46. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev)
(1) Poleg pogojev iz 102. člena te uredbe mora upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko
predelavo lesa ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. naložba mora biti vključena v uporabo, kar se šteje za
zaključek naložbe, ki se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe
v uporabo;
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2. če gre za upravičenca, ki je gospodarska družba, zadruga, razen skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, ali
samostojni podjetnik posameznik, mora ohraniti število zaposlenih glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis;
3. upravičenec iz prejšnje točke mora imeti tudi najmanj
eno novozaposleno osebo za polni delovni čas na delovnem
mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi;
4. izpolniti mora zahtevo iz merila iz tretje alineje pod a)
1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke na podlagi tega merila;
5. priložiti mora seznam obstoječe opreme za predelavo
lesa, ki jo ima v uporabi na dan vložitve zahtevka za izplačilo
sredstev, ter popis osnovnih sredstev upravičenca. Seznam
obstoječe opreme mora biti skladen s popisom osnovnih sredstev upravičenca;
6. če gre za upravičenca, ki je skupina nosilcev dopolnilne
dejavnosti, mora biti seznam obstoječe opreme za predelavo
lesa iz prejšnje točke priložen za vsakega člana skupine;
7. priložiti mora tehnično dokumentacijo opreme, iz katere
je razviden majhen obseg predelave lesa iz tretjega odstavka
83. člena te uredbe;
8. če gre za upravičenca, ki je skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti, mora:
– biti kolektivna naložba v skupni rabi upravičenca,
– voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni
skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine proizvajalcev
s področja gozdarstva ali skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti, obdobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe se podrobneje
opredeli v javnem razpisu.
(2) Upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev v
okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.«.
47. člen
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:
»88.a člen
(obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev)
Skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali vodilni
partner, če gre za upravičenca, ki je skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti, mora poleg obveznosti iz 106. člena te uredbe
izpolnjevati tudi naslednje obveznosti:
– voditi mora seznam skupne rabe iz druge alineje 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena najmanj pet koledarskih
let po zadnjem izplačilu sredstev,
– v skladu s 103. členom te uredbe mora o skupni rabi
poročati, kot je določeno v prilogi 7 te uredbe, in sicer za pet
koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.«.
48. člen
V 90. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Članu skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti je lahko
v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije
odobrena podpora v višini iz prejšnjega odstavka, pri čemer se
upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova
individualnih in kolektivnih naložb v okviru operacije naložbe v
pred industrijsko predelavo lesa.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
49. člen
Za 90. členom se dodajo nov 9. oddelek in novi 90.a do
90.h člen, ki se glasijo:
»9. Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti
90.a člen
(namen podpore in vrsta naložb)
(1) Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se nameni naložbam v
dejavnosti iz priloge 12, ki je sestavni del te uredbe.
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(2) Do podpore iz prejšnjega odstavka so upravičene
naslednje naložbe:
1. ureditev objektov,
2. vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, (v nadaljnjem besedilu: vzdrževanje objektov) in
3. nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in
naprav, vključno z IKT.
(3) Glede na velikost sta vrsti naložbe:
– enostavna naložba do vključno 200.000 eurov skupne
priznane vrednosti,
– zahtevna naložba nad 200.000 eurov skupne priznane
vrednosti.
(4) Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se dodeli kot pomoč po
pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
90.b člen
(upravičenec)
(1) Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za
naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je:
1. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
2. samostojni podjetnik posameznik,
3. gospodarska družba,
4. zavod ali
5. zadruga.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje
za mikro ali malo podjetje.
90.c člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za podporo iz podukrepa podpora
za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti so
naslednji:
1. stroški ureditve in vzdrževanja objektov. Pri gradbenih
in obrtniških delih se priznajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del
na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
2. stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme,
strojev in naprav, vključno z IKT;
3. prispevek v naravi v skladu z 69. členom Uredbe
1303/2013/EU, če gre za:
– upravičenca iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega
člena,
– prispevek v naravi v obliki lastnega lesa in
– naložbo v ureditev ali vzdrževanje enostavnih in nezahtevnih objektov ter
4. splošni stroški iz 98. člena te uredbe.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka so upravičeni, če so
neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti iz prvega odstavka 90.a člena te uredbe in jih upravičenec opredeli v vlogi
na javni razpis.
(3) Za namen določitve višine upravičenih stroškov upravičenec vlogi na javni razpis priloži tržno primerljive pisne
ponudbe najmanj treh ponudnikov, razen za stroške iz 3. točke
prvega odstavka tega člena. Pri določitvi višine upravičenih
stroškov se upošteva ponudba z najnižjo ceno.
(4) Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje, in je izvedel javno naročilo pred vložitvijo vloge na javni razpis, se ne glede na prejšnji odstavek
pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba
izbranega izvajalca.
(5) Prispevek v naravi iz 3. točke prvega odstavka tega
člena ne sme presegati 25 odstotkov upravičenih stroškov
naložbe, pri čemer se vrednost prispevka v naravi na kubični
meter porabljenega lesa določi z javnim razpisom.
90.č člen
(neupravičeni stroški)
Poleg stroškov iz 96. člena te uredbe, razen stroškov
podelitve patenta, stroškov pridobitve licence, avtorske in so-
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rodnih pravic ter stroškov registracije znamke, so do podpore
iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti neupravičeni tudi stroški:
1. nakupa vozil, razen stroškov nakupa delovnih strojev;
2. ureditve degustacijskih prostorov in nakupa pripadajoče opreme;
3. nakupa rabljene mehanizacije, strojev in opreme in
4. iz naslova obratnih sredstev.
90.d člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Poleg pogojev iz 100. člena te uredbe mora upravičenec za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
1. če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, mora
imeti dovoljenje za izvajanje dopolnilne dejavnosti;
2. naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje s pozitivno interno stopnjo donosnosti naložbe, ki se določi
v skladu s prilogo 4 te uredbe;
3. vlogi na javni razpis mora priložiti poslovni načrt, v
katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje točke in
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega
pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU,
če iz tega naslova uveljavlja točke v okviru meril za izbor vlog.
Vrste naložb, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, se določijo
z javnim razpisom;
4. poslovni načrt iz prejšnje točke mora vsebovati sestavine, določene v X. poglavju priloge 4 te uredbe, in mora
biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj do
31. decembra 2028;
5. poslovni načrt iz 3. točke tega odstavka mora za:
a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih in
odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja
do 31. decembra,
b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali
– pokritju, opredeljenem v prilogi 5 te uredbe, če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti;
6. ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke poslovni
načrt ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če kmetija, katere
član je upravičenec, v letu pred oddajo vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo pod b) prejšnje točke;
7. v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis
mora zagotavljati obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih
naložb;
8. v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis
mora ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča
dolgoročno sposobnost preživetja. Kot primeren prihodek se
šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na 1 PDM;
9. če se naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov, mora vlogi
na javni razpis priložiti dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja za nezahtevne objekte v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z
graditvijo objektov;
10. če se naložba nanaša na ureditev ali vzdrževanje enostavnega objekta oziroma vzdrževanje nezahtevnega objekta
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora vlogi na
javni razpis priložiti opis stanja pred naložbo in fotografije zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala naložba, za
nezahtevni objekt pa imeti tudi gradbeno dovoljenje;
11. predmet naložbe iz drugega odstavka 90.a člena te
uredbe je v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev v skladu z
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uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo teritorialnih enot, razen
če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti;
12. do podpore je upravičena naložba, ki ni predmet podpore iz podukrepov iz pod a) 1. točke, pod b) 1. točke ali druge
alineje 2. točke 4. člena te uredbe;
13. če gre za naložbo v dejavnost iz razreda 35.11 »Proizvodnja električne energije« iz priloge 12 te uredbe, se mora
električna energija proizvajati iz obnovljivih virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce, in mora biti namenjena za prodajo.
Upravičenec mora vlogi na javni razpis priložiti soglasje za
priključitev v skladu z zakonom, ki ureja energetiko;
14. če gre za naložbo v dejavnost iz razreda 35.30 »Oskrba s paro in vročo vodo« iz priloge 12 te uredbe, se mora
toplotna energija proizvajati iz obnovljivih virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce, in mora biti namenjena za prodajo.
Upravičenec mora vlogi na javni razpis priložiti soglasje lokalne
skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja energetiko;
15. pri pridobivanju toplotne energije iz prejšnje točke
iz biomase mora biti surovina za pridobivanje energije lesna
biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer uporaba žit in
drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni
dovoljena;
16. v vlogi na javni razpis mora podati izjavo, da bo vodil
ločeno računovodstvo v skladu z drugim odstavkom 90.f člena
te uredbe;
17. če upravičenec uveljavlja merilo iz druge alineje
5. točke prvega odstavka 90.e člena te uredbe, mora vlogi na
javni razpis priložiti:
– elaborat gradbene fizike, če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov,
– energetski pregled v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda, če gre
za naložbo v nakup opreme, vzdrževanje objektov ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja
graditve objektov, ali
– tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov objekta, če gre za ureditev ali vzdrževanje enostavnih
ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa;
18. naložba v obdelavo in predelavo lesa je upravičena
do podpore, če ne gre za majhen obseg predelave lesa iz
tretjega odstavka 83. člena te uredbe. Upravičenec v vlogi na
javni razpis navede opremo za predelavo lesa, ki jo ima na
dan vložitve vloge na javni razpis, ter priloži popis osnovnih
sredstev upravičenca;
19. vlogi na javni razpis mora priložiti izjavo o:
– vseh pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma
enotno podjetje prejelo v dveh koledarskih letih pred vložitvijo
vloge na javni razpis in v tekočem koledarskem letu,
– že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene
stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de
minimis ne bosta preseženi zgornji meji pomoči de minimis in
intenzivnost pomoči po predpisih, ki urejajo državne pomoči,
– izpolnjevanju pogojev za enotno podjetje. Če gre za
enotno podjetje, se navedejo podjetja, ki so z upravičencem
povezana;
20. če gre za naložbo v vzdrževanje objekta, ki je v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora imeti ob vložitvi vloge na javni razpis uporabno
dovoljenje ter vlogi na javni razpis priložiti opis stanja pred
naložbo in fotografije objekta, v katerem se bo izvajala naložba.
Če gre za naložbo v vzdrževanje manj zahtevnega objekta, za
katerega v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti uporabnega dovoljenja, mora imeti ob vložitvi vloge
na javni razpis pravnomočno gradbeno dovoljenje;
21. objekt, na katerega se nanaša gradbeno dovoljenje
iz 10. točke tega odstavka, in objekt, na katerega se nanaša
gradbeno ali uporabno dovoljenje iz 20. točke tega odstavka,
mora biti namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe;
22. če upravičenec uveljavlja merilo iz prve alineje 5. točke prvega odstavka 90.e člena te uredbe, mora vlogi na javni
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razpis priložiti elaborat, iz katerega je razviden prispevek k
povečanju okoljske učinkovitosti. Elaborat se pripravi v skladu
s prilogo 10 te uredbe;
23. če se naložba nanaša na nakup opreme za obstoječi
objekt, mora predložiti fotografije objekta in prostora, v katerem
bo oprema nameščena, ter skico postavitve opreme v prostoru,
v katerem bo oprema nameščena;
24. lahko vloži eno vlogo na posamezni javni razpis.
(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo
z javnim razpisom.
90.e člen
(merila za ocenjevanje vlog)
(1) Med vlogami za podporo iz podukrepa podpora za
naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki
dosežejo vstopni prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila
točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
razpisanih sredstev. Merila za ocenjevanje vlog so:
1. ekonomski vidik naložbe:
– interna stopnja donosnosti,
– ekonomski učinek javnih sredstev;
2. družbeno socialni vidik upravičenca:
– izobrazba upravičenca,
– socialni vidik podjetja (zadruga, socialno ali invalidsko
podjetje, zaposlitveni center);
3. geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz
PRP 2014–2020;
4. zaposlitveni vidik:
– novo ustanovljeno delovno mesto: kot novoustanovljeno
delovno mesto se šteje zaposlitev osebe pri upravičencu za
polni delovni čas za namen dejavnosti, ki je predmet podpore,
ki traja neprekinjeno najmanj tri koledarska leta po zadnjem
izplačilu sredstev. Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se kot novoustanovljeno delovno mesto
šteje tudi vključitev člana kmetije, katere član je upravičenec, v
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti, ki traja neprekinjeno najmanj
tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev,
– lokacija naložbe glede na stopnjo registrirane brezposelnosti;
5. prispevek k horizontalnim ciljem:
– varovanje okolja,
– podnebne spremembe in prilagoditev nanje: naložba
prispeva k zmanjšanju porabe energije, naložba v pridobivanje
energije iz obnovljivih virov, ureditev ali vzdrževanje objekta z
uporabo večjega deleža lesa.
(2) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se določijo z javnim razpisom.
90.f člen
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev)
(1) Upravičenec mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev izpolnjevati pogoje iz 102. člena te uredbe, razen
pogojev iz 8. in 10. točke šestega odstavka in šestnajstega
odstavka 102. člena te uredbe.
(2) Upravičenec mora po izdaji odločbe o pravici do sredstev za vse poslovne dogodke v zvezi z izvedbo naložbe, ki
je predmet podpore iz tega podukrepa, voditi ločeno računovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in
pravili skrbnega računovodenja ali druge ustrezne evidence,
če upravičenec ne vodi računovodstva v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi. Zahtevku za izplačilo sredstev se
priloži izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc ali drugih ustreznih
evidenc, iz katerega so razvidni vsi poslovni dogodki v zvezi
z izvedbo naložbe, ki je predmet podpore iz tega podukrepa.
(3) Upravičenec mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka
tega člena izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
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1. v zahtevku za izplačilo sredstev poda izjavo o vključitvi
naložbe v uporabo, če gre za naložbo iz prve alineje četrtega
odstavka tega člena;
2. če gre za naložbo v dejavnost iz razreda 35.11 »Proizvodnja električne energije« iz priloge 12 te uredbe, mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti pogodbo o uporabi sistema
za proizvodnjo z elektrooperaterjem v skladu z zakonom, ki
ureja energetiko;
3. navede sedež ali naslov poslovne enote, kjer se bo
izvajala dejavnost, ki je predmet podpore, oziroma lokacija
objekta, ki je predmet naložbe, in mora biti v naselju z manj
kot 5.000 prebivalcev v skladu z uredbo, ki ureja standardno
klasifikacijo teritorialnih enot. Pogoj iz te točke se ne uporablja,
če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti;
4. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis
prejel točke v okviru merila iz druge alineje 2. točke prvega
odstavka prejšnjega člena, mora biti vpisan v:
– evidenco socialnih podjetij v skladu z zakonom, ki ureja
socialno podjetništvo, ali
– register invalidskih podjetij ali razvid zaposlitvenih centrov v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov;
5. v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki lesa
iz 3. točke prvega odstavka 90.c člena te uredbe mora priložiti
popis količine uporabljenega lesa, ki mora biti potrjen s strani
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ali neodvisnega strokovnjaka gradbene ali lesarske stroke.
(4) Za namen podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se kot zaključek naložbe
šteje:
– vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbo v ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, vzdrževanje objektov
oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnjo opreme, strojev
in naprav;
– pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbo v
ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov.
(5) Za namen podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se pri naložbah v ureditev
ali vzdrževanje več objektov kot del naložbe, ki predstavlja
zaključeno vsebinsko ali tehnološko celoto v skladu s četrtim
odstavkom 102. člena te uredbe, šteje ureditev ali vzdrževanje
posameznega objekta s pripadajočo opremo.
(6) Če se naložba ne izvaja na podlagi ponudbe, ki je bila
priložena vlogi na javni razpis, mora upravičenec zahtevku za
izplačilo sredstev priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri določitvi višine upravičenega stroška
se upošteva ponudba z najnižjo ceno.
(7) Upravičenec lahko na posamezno vlogo za podporo
za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
vloži:
– en zahtevek za izplačilo sredstev, če gre za enostavne
naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za zahtevne
naložbe.
90.g člen
(obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev)
(1) Upravičenec mora poleg obveznosti iz 106. člena te
uredbe izpolnjevati tudi naslednje obveznosti tri koledarska leta
po zadnjem izplačilu sredstev:
1. zagotavljati obseg dela iz 7. točke prvega odstavka
90.d člena te uredbe;
2. izpolniti obveznost iz 3. točke tretjega odstavka 90.f člena te uredbe;
3. zagotoviti najmanj eno novo delovno mesto v skladu
s prvo alinejo 4. točke prvega odstavka 90.e člena te uredbe,
če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel
točke v okviru merila iz prve alineje 4. točke prvega odstavka
90.e člena te uredbe;
4. za ustvarjene prihodke iz dejavnosti, ki je predmet
podpore, voditi ločeno računovodstvo v skladu s slovenskimi
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računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja.
Poročilu iz tretjega odstavka tega člena se priloži izpisek iz
ločenih knjigovodskih evidenc (prihodkovno mesto), iz katerega
je razviden prihodek iz dejavnosti, ki je predmet podpore;
5. če gre za naložbo v dejavnost iz oddelka 55 »Gostinske
nastanitvene dejavnosti« iz priloge 12 te uredbe, so nastanitve,
ki so predmet naložbe, namenjene trženju. V poročilu iz tretjega
odstavka tega člena se navede povezava do spletne strani, iz
katere je razvidno trženje nastanitev, ali se poročilu priloži gradivo, iz katerega je razvidno trženje nastanitev (npr. zloženke,
letaki).
(2) Upravičenec mora poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev ustvariti prihodek v višini letne bruto minimalne
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji iz dejavnosti, ki je
predmet podpore. Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, mora ustvariti prihodek v višini polovice letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji iz dejavnosti,
ki je predmet podpore.
(3) Upravičenec mora v skladu s 103. členom te uredbe
poročati o izpolnjevanju obveznosti iz prvega odstavka tega
člena za tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev ter
o obveznosti iz prejšnjega odstavka po njeni izpolnitvi oziroma
najpozneje v četrtem koledarskem letu po zadnjem izplačilu
sredstev.
90.h člen
(finančne določbe)
(1) Stopnja javne podpore za naložbe v vzpostavitev
in razvoj nekmetijskih dejavnosti je 50 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe, pri čemer se podpora dodeli do višine, ki
ne presega skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena
Uredbe 1407/2013/EU.
(2) Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na
vlogo.
(3) Če je podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za
izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede diskontiranje
pomoči v skladu z drugim pododstavkom šestega odstavka
3. člena Uredbe 1407/2013/EU.
(4) Razpoložljiva sredstva, namenjena za izvajanje tega
podukrepa v PRP 2014–2020, so opredeljena v prilogi 1 te
uredbe.
(5) Sredstva, namenjena izvajanju tega podukrepa, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov
in iz sredstev EKSRP v višini 75 odstotkov.«.
50. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»92. člen
(vložitev vloge na javni razpis)
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s
prilogami.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom, v
roku, ki je opredeljen v javnem razpisu. Priloge se predložijo
kot skenogram.
(3) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu
https://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov
pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v
informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis iz prejšnjega
odstavka v informacijski sistem ARSKTRP.«.
51. člen
V 93. členu se v prvem odstavku črta tretji stavek.
V tretjem odstavku se besedilo »79. in 87. člena« nadomesti z besedilom »79., 87. in 90.e člena«.
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52. člen
V 93.a členu se v prvem odstavku besedilo »71. oziroma
87. členu« nadomesti z besedilom »71., 87. oziroma 90.e členu«.
V tretjem odstavku se na koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem ter doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki prispevajo k razvojnim usmeritvam iz 1.,
4., 5., 12., 13., 14., 15. in 17. točke prvega odstavka 10. člena
ZTNP-1.«.
53. člen
V 94. členu se v četrtem odstavku za besedama »naložbe
iz« doda besedilo »3. točke 4. člena in«.
54. člen
V 95. členu se v petem odstavku za besedo »dediščine«
dodata vejica in besedilo »in upravičenec ni naročnik v skladu
s predpisom, ki ureja javno naročanje,«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki
se glasi:
»(9) Določbe prvega do sedmega odstavka tega člena
se ne uporabljajo za podukrep iz 3. točke 4. člena te uredbe.«.
55. člen
V 96. členu se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, stroške podelitve patentov, stroške pridobitve licenc, plačilnih pravic, avtorske in sorodnih pravic ter stroške registracije
znamk;«.
56. člen
V 97. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– 10 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe iz 3., 4.
in 8. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe,«.
57. člen
V 98. členu se beseda »sedemnajstim« nadomesti z
besedo »osemnajstim«.
58. člen
Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi:
»98.a člen
(začetek izvajanja naložbe)
(1) Naložbe iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, razen
naložb v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe,
ter naložbe iz prve in tretje alineje prvega odstavka 29. člena
te uredbe se glede na fazo izvedbe ob oddaji vloge na javni
razpis delijo na:
– neizvedene ali
– zaključene naložbe v skladu s sedmim odstavkom
2. člena Uredbe 2020/558/EU.
(2) Kolektivne naložbe, ki jih izvajajo subjekti iz sedmega
odstavka 6. člena te uredbe, se ne morejo izvajati kot naložbe
iz druge alineje prejšnjega odstavka.«.
59. člen
V 99. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so za naložbe
v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih
nesrečah iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe do
podpore upravičeni tudi stroški, ki so nastali pred vložitvijo
vloge na javni razpis, vendar ne pred dnevom izdaje odločbe
iz 1. točke tretjega odstavka 15. člena te uredbe.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena so za zaključene naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe upravičeni
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stroški, ki so v skladu s prvim odstavkom 60. člena Uredbe
1305/2013/EU nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, če gre za vloge, vložene na javne razpise, ki so objavljeni do vključno 31. decembra 2020.«.
60. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»100. člen
(splošni pogoji za vlagatelja ob oddaji vloge na javni razpis)
(1) Splošni pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob
oddaji vloge na javni razpis, so:
1. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu s
tretjim odstavkom 41.a člena zakona, ki ureja kmetijstvo;
2. če je fizična oseba, mora biti vpisan v RKG oziroma biti
lastnik gozda na ozemlju Republike Slovenije;
3. če je pravna oseba, razen občin, mora imeti dejavnost,
ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
4. če je samostojni podjetnik posameznik, mora imeti
dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
5. ima lahko do 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih
obveznosti do države;
6. ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s petim odstavkom
1. člena Uredbe 702/2014/EU ali v skladu s (27) točko Smernic
za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, če gre za naložbe, ki
se izvajajo v skladu z Uredbo 702/2014/EU ali Smernicami za
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
7. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz
registra;
8. če je fizična oseba razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
9. če gre za podukrepe iz 1. točke pod b) in četrte alineje pod c) ter iz 2. in 3. točke 4. člena te uredbe, v okviru
katerih se izvajajo naložbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU,
Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje ter Uredbo
1407/2013/EU, vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v težavah v skladu s 14. točko
2. člena Uredbe 702/2014/EU, 15. točko pod (35) Smernic
za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje ter podpoglavjem 2.2
drugega poglavja Smernic o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z
dne 31. 7. 2014, str. 1);
10. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt
transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, ki ureja
kmetijstvo;
11. iz dokumentov, priloženih vlogi na javni razpis, mora
biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 101. členom te uredbe. Pogoj iz te točke ne velja za naložbe iz druge
alineje 98.a člena te uredbe;
12. naložba v nepremičnino, na kateri se opravlja izvršba
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more
biti predmet podpore po tej uredbi, razen za operacijo izvedba
agromelioracij na komasacijskih območjih;
13. če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v
ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme ali druge
opreme, ki se uporablja tudi za druge namene, se:
– od vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na bruto tlorisno
površino ali bruto prostornino objekta, ki je predmet podpore,
– od vseh stroškov nakupa pripadajoče oziroma druge
opreme se kot upravičeni priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na zmogljivost opreme, bruto tlorisno površino ali
bruto prostornino objekta, v katerem je oprema nameščena;
14. če kandidira za pridobitev sredstev za del naložbe, ki
se nanaša na ureditev objekta, mora priložiti dokumentacijo, iz
katere je razviden:
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– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,

– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja na
javni razpis;
15. če gre za naložbo v rekonstrukcijo ali vzdrževanje
objekta oziroma nakup opreme in vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja ta naložba, mora vlogi
na javni razpis priložiti dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu,
služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj do 31. decembra 2028 ter overjeno soglasje lastnika k naložbi, če to soglasje
ni vsebovano v pogodbi iz te točke, razen če gre za pogodbo
o stavbni pravici. Če je vlagatelj solastnik nepremičnine, mora
vlogi na javni razpis priložiti overjeno soglasje drugega solastnika k naložbi za obdobje najmanj do 31. decembra 2028;
16. na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v gradnjo
novega objekta, mora imeti vlagatelj lastninsko, solastninsko
ali stavbno pravico;
17. če je vlagatelj občina ali združenje občin, mora biti
naložba del občinskega načrta razvojnih programov;
18. če gre za ureditev zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, mora imeti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov,
se vlogi na javni razpis priložijo projektna dokumentacija za
izvedbo gradnje, popis del in projektantski predračun v skladu
s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in
obrazce, povezane z graditvijo objektov, razen za naložbe iz
druge alineje 98.a člena te uredbe;
19. če gre za naložbe iz druge alineje 98.a člena te
uredbe, se v vlogi na javni razpis izjavi o vključitvi naložbe v
uporabo iz 1. točke prvega odstavka 26. člena te uredbe ali
iz prve alineje prvega odstavka 39. člena te uredbe ali mora
predložiti projektno dokumentacijo izvedenih del, če gre za
ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov;
20. gradbeno dovoljenje iz 18. točke tega odstavka se
glasi na vlagatelja;
21. objekt, na katerega se nanaša gradbeno dovoljenje iz
18. ali 22. točke tega odstavka, mora biti namenjen dejavnosti,
ki je predmet podprte naložbe;
22. če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt,
ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahtevni ali
manj zahtevni objekt, mora imeti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje. Če gre za naložbo v
nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov, nezahtevni objekt, mora imeti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt;
23. računi in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja. Če
gre za vlagatelja iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, druge alineje drugega odstavka 76. člena te uredbe ali druge
alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe, se račun in predračun glasi na člana skupine kmetov, člana skupine lastnikov
gozdov oziroma člana skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti;
24. v vlogi na javni razpis mora opredeliti število in predvideno časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo
sredstev. Če upravičenec uveljavlja predplačilo v skladu s
105. členom te uredbe, v vlogi na javni razpis napove datum
vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost presega znesek predplačila;
25. v vlogi na javni razpis izjavi, da pred datumom upravičenosti stroškov iz 99. člena te uredbe ni začel z deli v okviru
naložbe, ali priloži dokumentacijo iz 14. točke tega odstavka;
26. če gre za naložbo v ureditev enostavnih objektov, ki
so varovani na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine,
ali se enostavni objekt postavlja na območje, ki je varovano na
podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine, mora vlogi na
javni razpis priložiti soglasje za poseg v skladu s predpisom, ki
ureja varstvo kulturne dediščine;
27. enostavni objekti morajo biti skladni s prostorskimi
izvedbenimi akti in s predpisi o urejanju prostora.
(2) Če se v okviru podukrepov iz pod b) 1. točke in četrte
alineje pod c) 1. točke ter iz 2. in 3. točke 4. člena te ured-
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be izvajajo naložbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo
1407/2013/EU ali Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in
podeželje, vlagatelj v vlogi na javni razpis izjavi, ali je mikro,
malo, srednje veliko ali veliko podjetje.
(3) Če se v okviru podukrepov iz 1. točke pod b) in četrte
alineje pod c) ter iz 2. točke 4. člena te uredbe izvajajo naložbe
v skladu z Uredbo 702/2014/EU ali Smernicami za kmetijstvo,
gozdarstvo in podeželje, vlagatelj pred datumom vložitve vloge na javni razpis ne sme začeti izvajati naložbe v skladu s
6. členom Uredbe 702/2014/EU oziroma poglavjem 3.4 pod
(70) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Za začetek izvajanja naložbe se šteje začetek izvajanja projekta ali
dejavnosti v skladu s 25. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU
ali 25. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in
podeželje.
(4) Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te
uredbe mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena,
razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke prvega odstavka tega člena.
Pogoje iz 1. do 5., 10., 11., 15., 16., 23. in 25. točke prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati vsi člani skupine kmetov.
(5) Upravičenec iz druge alineje drugega odstavka
76. člena te uredbe mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena, razen pogojev iz 3., 4., 6., 7., 9. in 17. točke
prvega odstavka tega člena. Pogoje iz 1., 2., 5., 10., 11., 23. in
25. točke prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati vsi
člani skupine lastnikov gozdov.
(6) Upravičenec iz druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega
člena, razen pogojev iz 3., 4., 6., 7., 9. in 17. točke prvega
odstavka tega člena. Pogoje iz 1., 5., 10., 11., 15., 16., 22., 23.
in 25. točke prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati vsi
člani skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti.
(7) Če se naložba ne nanaša na vzdrževanje ali ureditev
zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora upravičenec v
skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, pridobiti okoljevarstveno
soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni
potreben. Šteje se, da je pogoj iz te točke izpolnjen, če je upravičencu najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega
razpisa izdano okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek
presoje vplivov na okolje ni potreben.
(8) Podrobnejši pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob
oddaji vloge, ter dokazila, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni
razpis, se določijo v javnem razpisu.«.
61. člen
V 101. členu se peti odstavek spremeni, tako da se glasi:
»(5) Če gre za vlagatelja iz 3. točke sedmega odstavka
6. člena te uredbe, druge alineje drugega odstavka 76. člena
te uredbe ali druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe, mora vsak član skupine kmetov, skupine lastnikov gozdov
oziroma skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti izkazati zaprtost finančne konstrukcije glede na svoj finančno ovrednoteni
prispevek k naložbi, ki je razviden iz pogodbe o sodelovanju
pri naložbi.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Ta člen se ne uporablja za naložbe iz druge alineje
98.a člena te uredbe.«.
62. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»102. člen
(zahtevek za izplačilo sredstev)
(1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali
njegov pooblaščenec na način, določen v drugem in tretjem
odstavku 92. člena te uredbe.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek se originalni izvod bančne garancije iz tretjega odstavka 105. člena te uredbe predloži
ARSKTRP na naslov Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.
(4) V primeru dveh ali več zahtevkov za izplačilo sredstev
mora biti pred vložitvijo posameznega zahtevka, ki ni zadnji
zahtevek za izplačilo sredstev, zaključen del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma tehnološko celoto. Pred
vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev morajo biti
naložba zaključena in vsi računi plačani. Če se naložba oziroma del naložbe uporablja pred vložitvijo zahtevka za izplačilo
sredstev, se mora uporabljati v skladu z namenom, za katerega
so bila sredstva dodeljena.
(5) Če gre za naložbe v ureditev objektov, morajo biti
najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev
gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in
varstvo okolja.
(6) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo priložiti naslednja dokazila:
1. kopije računov, elektronske in e-račune;
2. izjavo o neizterljivosti DDV, če upravičenec uveljavlja
DDV kot upravičen strošek;
3. dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska pogodba);
4. če gre za ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov, mora upravičenec priložiti končno gradbeno situacijo v
skladu s posebnimi gradbenimi uzancami, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upravičenec;
5. v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opremo,
ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do
katere po končani investiciji med kontrolo na kraju samem ni
več možnega dostopa), je treba ob zahtevku priložiti fotografijo
vgrajene opreme v času vgradnje ter tehnično dokumentacijo
opreme, ki je predmet vgradnje. Pogoj iz te točke glede predložitve fotografije se ne uporablja, če gre za naložbe iz druge
alineje 98.a člena te uredbe;
6. če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo
javno naročanje, šteje za naročnika, se v zahtevku za izplačilo
sredstev navede številka objave oddanega javnega naročila;
7. v primeru naložb v opremo in mehanizacijo mora upravičenec priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz katerega je
razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in nazivna
moč, ter dobavnice, transportne liste ali druga dokazila, ki izkazujejo prevzem opreme in mehanizacije;
8. za traktorje kolesnike, ki se uporabljajo za delo v gozdu, mora upravičenec priložiti kopijo potrdila o skladnosti, iz
katerega so razvidni podatki o gozdarski nadgradnji. Če gre za
traktorje kolesnike, ki se uporabljajo za delo v kmetijstvu, mora
imeti upravičenec prometno dovoljenje. Za traktorje goseničarje, ki se uporabljajo za delo v gozdu, mora upravičenec priložiti
izjavo proizvajalca oziroma dobavitelja nadgradnje o skladnosti
s standardi in predpisi o varnosti strojev;
9. izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške;
10. v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki lastnega dela upravičenca in sadik mora upravičenec zahtevku
za izplačilo sredstev priložiti popis izvedenih del in materiala,
ki mora biti potrjen s strani:
– Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (področje kmetijstva in gradnje enostavnih ali nezahtevnih objektov),
– ZGS (področje gozdarstva),
– Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (področje hmeljarstva) ali
– odgovornega projektanta (področje gradnje objektov);
11. izjavo o namenski rabi naložbe oziroma dela naložbe,
če se je naložba oziroma del naložbe uporabljal pred vložitvijo
zahtevka za izplačilo sredstev;
12. fotografije, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali
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tehnološko celoto, ter fotografije, iz katerih je razvidna označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom
tega člena.
(7) Če gre za naložbo v ureditev zahtevnih ali manj
zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, mora imeti upravičenec ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev pravnomočno uporabno dovoljenje. Zadnjemu
zahtevku za izplačilo sredstev upravičenec priloži tudi projektno
dokumentacijo izvedenih del, na podlagi katere je bilo izdano
uporabno dovoljenje, razen če gre za naložbe iz druge alineje
98.a člena te uredbe.
(8) Če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt,
ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahtevni
ali manj zahtevni objekt, mora imeti upravičenec ob zadnjemu
zahtevku za izplačilo sredstev pravnomočno uporabno dovoljenje za ta objekt, če je za ta objekt v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.
(9) Če je upravičenec kandidiral za pridobitev sredstev
samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe zaključen v celoti
in zanj pridobljena vsa upravna dovoljenja, ki se za tovrstno
naložbo zahtevajo v skladu s področno zakonodajo.
(10) Upravičenec mora v primeru gradenj in rekonstrukcij
voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in pravilnikom, ki ureja gradbišče. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna
le v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška
dela, kot so npr. pleskanje, fasadarska dela itd. Če so obrtniška
dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba
knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer
mora upravičenec hraniti na kraju samem ter jo predložiti na
zahtevo ARSKTRP.
(11) V primeru nakupa mehanizacije, za katero je obvezno
ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev,
mora upravičenec dokument, ki to izkazuje, hraniti na kraju
samem, ter ga mora predložiti na zahtevo ARSKTRP.
(12) Če gre za prispevek v naravi v obliki lastnega lesa,
se kot dokazili o poseku lesa, ki ju ARSKTRP pridobi po uradni
dolžnosti, štejeta:
1. odločba o poseku, ki jo izda ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu,
in se glasi na upravičenca ali člana kmetije, katere nosilec je
upravičenec, in
2. obrazec »Kontrola sečišč«, ki ga izda ZGS in iz katerega je razvidno, da je bil posek izveden v skladu z odločbo iz
prejšnje točke.
(13) Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 1., 3., 4., 6.,
7. in 8. točke prvega odstavka 100. člena te uredbe.
(14) Podrobnejša določila glede zahtevanih prilog in dokazila ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev se določijo v
javnem razpisu.
(15) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena te uredbe se
sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca oziroma
na transakcijski račun člana skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena, člana skupine lastnikov gozdov iz druge
alineje drugega odstavka 76. člena oziroma člana skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti iz druge alineje drugega odstavka
84. člena te uredbe.«.
(16) Če je strošek naložbe določen v katalogu stroškov,
upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži račun.
Če strošek ni določen v katalogu stroškov, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži tri tržno primerljive ponudbe, razen, če
se naložba izvaja na podlagi ponudbe, ki je bila priložena vlogi
na javni razpis. Če se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo tri
tržno primerljive ponudbe, se pri določitvi višine upravičenega
stroška upošteva ponudba z najnižjo ceno.
(17) Računi in druga dokazila, ki se nanašajo na naložbo,
se morajo glasiti na upravičenca. Če gre za upravičenca iz
3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, druge alineje
drugega odstavka 76. člena te uredbe ali druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe, se račun glasi na vse člane
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skupine kmetov, skupine lastnikov gozdov ali skupine nosilcev
dopolnilne dejavnosti.
(18) Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe
808/2014/EU ter predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020, izpolniti zahteve glede označevanja vira
sofinanciranja.
(19) Največje število zahtevkov za izplačilo sredstev je
določeno pri posameznem podukrepu oziroma operaciji, pri
čemer se v to število ne šteje zahtevek za predplačilo iz
105. člena te uredbe. Upravičenec ali njegov pooblaščenec
vloži toliko zahtevkov za izplačilo sredstev, kot je opredeljenih
v odločbi o pravici do sredstev.
(20) Ne glede na prejšnji odstavek upravičenec v primeru
naložb iz druge alineje 98.a člena te uredbe na posamezno
vlogo vloži en zahtevek za izplačilo sredstev.
(21) Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.«.
63. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:
»103. člen
(poročilo o izpolnjevanju obveznosti)
(1) Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 27., 40., 56.,
64., 81., 88.a in 90.g člena te uredbe vsebuje obvezne elemente iz priloge 7 te uredbe.
(2) Upravičenec ali njegov pooblaščenec vloži poročilo
iz prejšnjega odstavka, skupaj z dokazili, v elektronski obliki,
podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, do 15. aprila
tekočega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer v aplikacijo,
ki je za ta namen vzpostavljena na spletni strani ARSKTRP
na način, določen v drugem in tretjem odstavku 92. člena te
uredbe.
(3) Podrobnejše zahteve glede poročila o izpolnjevanju
obveznosti se določijo v javnem razpisu.«.
104. člen se črta.

64. člen

65. člen
V 105. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predplačilo v znesku do vključno 50 odstotkov vrednosti javne podpore lahko uveljavljajo upravičenci pri naslednjih podukrepih oziroma operacijah:
– podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, razen če
gre za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe,
– podpora za naložbe v predelavo ali trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov, razen če gre za naložbe iz druge
alineje 98.a člena te uredbe,
– izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih,
– izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več
uporabnikom,
– tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so
namenjeni več uporabnikom,
– podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.«.
V šestem odstavku se beseda »petim« nadomesti z besedo »šestim«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če je upravičenec prejel predplačilo in bančna garancija še ni bila sproščena, mora zahtevku za spremembo roka
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost
presega znesek predplačila, v skladu s 54. členom zakona,
ki ureja kmetijstvo, predložiti podaljšano bančno garancijo.«.
66. člen
V 108. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo drugi do peti
odstavek.
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67. člen
V prilogi 1 se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
Ukrep

EKSRP

SKUPAJ

178.182.331,90

237.576.442,53

M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

99.033.437,17

132.044.582,89

M04.2 Podpora za naložbe v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

52.095.946,27

69.461.261,69

M04 Naložbe v fizična sredstva

M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva in gozdarstva, in sicer:

27.052.948,46

36.070.597,95

10.252.907,25

13.670.543,00

– izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;

5.250.000,00

7.000.000,00

– tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni
več uporabnikom;

4.226.536,50

5.635.382,00

– izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih;

7.323.504,75

9.764.672,95

M06 Razvoj kmetij in podjetij

– ureditev gozdne infrastrukture.

12.250.000,00

16.333.333,33

M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

12.250.000,00

16.333.333,33

M08 Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje gozdov

25.520.000,00

34.026.666,67

M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in
trženje gozdnih proizvodov, in sicer:

25.520.000,00

34.026.666,67

– naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa;

14.795.000,00

19.726.666,67

– naložbe v pred-industrijsko predelavo lesa.

10.725.000,00

14.300.000,00

215.952.331,90

287.936.442,53

Skupaj

68. člen
V prilogi 2 se v poglavju A. prvi odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»(1) Če gre za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, skupino lastnikov gozdov iz druge
alineje drugega odstavka 76. člena te uredbe ali skupino nosilcev dopolnilne dejavnosti iz druge alineje drugega odstavka
84. člena te uredbe, se v primeru sankcije izključitve iz prejemanja podpore izključijo vsi člani te skupine.«.
V tretjem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se
glasi: »Če gre za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka
6. člena te uredbe, skupino lastnikov gozdov iz druge alineje
drugega odstavka 76. člena te uredbe ali skupino nosilcev dopolnilne dejavnosti iz druge alineje drugega odstavka 84. člena
te uredbe, se iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa,
podukrepa oziroma operacije za koledarsko leto neizpolnitve
obveznosti in naslednje koledarsko leto izključi vse člane te
skupine.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
V poglavju B. se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– 20 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj
90 odstotkov in manj kot 100 odstotkov načrtovanega obsega
skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva,
– 50 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj
80 odstotkov in manj kot 90 odstotkov načrtovanega obsega
skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva,
– vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 80 odstotkov
načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva.«.
V četrtem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi: »Če namakalni sistem ni opremljen z vodomerom
(7. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe), ne izkazuje

«.

prihranka energije glede na tehnične parametre obstoječega
namakalnega sistema (8. točka prvega odstavka 27. člena
te uredbe), ne izkazuje prihranka energije za naložbe v URE
(12. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe) oziroma rastlinjak ni opremljen z vodomerom (14. točka prvega odstavka
27. člena uredbe), mora v proračun Republike Slovenije vrniti
izplačana sredstva, in sicer:«.
Za šestim odstavkom se dodajo novi sedmi, osmi in deveti
odstavek, ki se glasijo:
»(7) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 13. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(8) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 15. in 16. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva.
(9) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 17. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti 25 odstotkov vseh
izplačanih sredstev.«.
V poglavju C. se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– 20 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj
90 odstotkov in manj kot 100 odstotkov načrtovanega obsega
skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva
oziroma načrtovanega količnika gospodarnosti poslovanja,
– 50 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj
80 odstotkov in manj kot 90 odstotkov načrtovanega obsega
skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva
oziroma načrtovanega količnika gospodarnosti poslovanja,
– vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 80 odstotkov
načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kme-
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tijskega gospodarstva oziroma načrtovanega količnika gospodarnosti poslovanja.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 3. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če zagotovi
najmanj 40 in manj kot 50-odstotni delež vhodnih surovin za
predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz prednostnih kmetijskih sektorjev iz poslovnega načrta;
– 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če zagotovi
najmanj 30 in manj kot 40-odstotni delež vhodnih surovin za
predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz prednostnih kmetijskih sektorjev iz poslovnega načrta;
– vsa izplačana sredstva, če zagotovi manj kot 30-odstotni delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih
proizvodov iz prednostnih kmetijskih sektorjev iz poslovnega
načrta.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 9. točke
prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedo »pet« doda beseda »koledarskih«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
Za novim devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 11. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti 25 odstotkov vseh
izplačanih sredstev.«.
V poglavju D. se v prvem odstavku prva alineja črta.
Dosedanje druga do četrta alineja postanejo prva do
tretja alineja.
V dosedanji peti alineji, ki postane četrta alineja, se besedilo »druge, tretje in četrte« nadomesti z besedilom »prve,
druge in tretje«.
V tretjem odstavku se prva alineja črta.
Dosedanje druga do peta alineja postanejo prva do četrta
alineja.
V poglavju E. se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 64. člena te uredbe, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.«.
V poglavju G. se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz prve ali druge alineje 1. točke prvega odstavka
81. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti
izplačana sredstev, in sicer:
– 20 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj
90 odstotkov in manj kot 100 odstotkov predpisanega obsega
poseka oziroma spravila lesa,
– 50 odstotkov izplačanih sredstev, če izpolni najmanj
80 odstotkov in manj kot 90 odstotkov predpisanega obsega
poseka oziroma spravila lesa,
– vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 80 odstotkov
predpisanega obsega poseka oziroma spravila lesa.«.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi: »Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz tretje alineje 1. točke ali 2. točke prvega odstavka 81. člena te uredbe,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva,
in sicer:«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz prve alineje
4. točke prvega odstavka 81. člena te uredbe, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
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– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov
izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v napovednem stavku beseda »tretjega« nadomesti z
besedo »četrtega«.
Za črtanim poglavjem H. se dodata novi poglavji I. in J.,
ki se glasita:
»I. Kršitve in sankcije pri operaciji podpora za naložbe
v pred industrijsko predelavo lesa
(1) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz prve alineje
88.a člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije
vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov
izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(2) Upravičenec, ki ne poroča o izpolnjenih obveznostih v
skladu z drugo alinejo 88.a člena te uredbe, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov
izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
J. Kršitve in sankcije pri podukrepu podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
(1) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz 1., 3. in 5. točke prvega odstavka 90.g člena te uredbe, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(2) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 90.g člena te uredbe, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(3) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz 4. točke prvega odstavka 90.g člena te uredbe, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov
izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(4) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz drugega odstavka 90.g člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če ustvari najmanj 90 odstotkov in manj kot 100 odstotkov predpisanega
prihodka,
– 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če ustvari najmanj
80 odstotkov in manj kot 90 odstotkov predpisanega prihodka,
– vsa izplačana sredstva, če ustvari manj kot 80 odstotkov
predpisanega prihodka.
(5) Upravičenec, ki ne poroča o izpolnjenih obveznostih
v skladu s tretjim odstavkom 90.g člena te uredbe, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov
izplačanih sredstev,
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– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.«.
69. člen
V prilogi 4 se v I. poglavju prvi odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»Kazalnik vrednost skupnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela se uporablja pri merilih za ocenjevanje vlog in v letnih poročilih o
doseganju ekonomskih ciljev za podukrep podpora za naložbe
v kmetijska gospodarstva, podukrep podpora za naložbe v
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in
podukrep podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.«.
V pod c. 1. točke se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Vir podatkov za vrednost skupnega prihodka iz poslovanja pri upravičencih, ki vodijo računovodstvo in oddajajo bilance
na AJPES, je izkaz poslovnega izida iz evidence AJPES. Če
vlagatelj ni zavezan k oddajanju bilanc na AJPES, so vir podatkov za ugotavljanje vrednosti prihodka iz poslovanja davčni
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obračuni akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz
dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo obračun dohodnine
od dohodka iz dejavnosti.«.
III. poglavje se spremeni tako, da se glasi:
»III. Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske
dejavnosti in višino naložbe
Kazalnik »Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske
dejavnosti in višino naložbe« uporabljamo pri merilih za izbor
vlog pri podukrepu 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in
opreme za sečnjo lesa.
Če gre za upravičenca, ki je fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, agrarna skupnost, skupina
proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupina lastnikov gozdov, se v okviru meril za izbor vlog ocenjuje vrednost razmerja
(količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti in višino
naložbe brez DDV.
Če gre za upravičenca, ki je pravna oseba, razen skupine
proizvajalcev s področja gozdarstva, ali samostojni podjetnik
posameznik, se v okviru meril za izbor vlog ocenjuje vrednost
razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz celotnega poslovanja
in višino naložbe brez DDV.

a. za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ter agrarne skupnosti, skupine lastnikov gozdov in skupine
proizvajalcev s področja gozdarstva:
vrednost proizvodnje gozdarske dejavnosti (EUR)*
---------------------------------------------------------------------------- = povprečni prihodek iz gozdarske dejavnosti (EUR/ha)
površina gozdov v Republiki Sloveniji (ha)*

* podatek vodi Statistični urad Republike Slovenije
letni prihodek iz gozdarske dejavnosti (EUR) = povprečni prihodek iz gozdarske dejavnosti (EUR/ha) X površina gozda
vlagatelja (ha)

letni prihodki iz gozdarske dejavnosti
------------------------------------------------------------------------- =
vrednost naložbe brez DDV

b. za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike:
(AOP 126) letni prihodki iz poslovanja
------------------------------------------------------------------------- =
vrednost naložbe brez DDV

«.
V V. poglavju se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec mora pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrepu 4.2 Podpora za
naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu
sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, ki
jih je načrtoval v poslovnem načrtu. Ta obveznost ne velja za
nosilca majhne kmetije.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva upravičenec izkoriščenost proizvodnih kapacitet
dokazuje z doseženimi proizvodnimi kazalniki (kmetijska zemljišča v uporabi, število živali v hlevski reji oziroma na paši, stanje
v obdobju treh koledarskih let od datuma zadnjega izplačila pa
AKTRP preveri v RKG oziroma zbirni vlogi).«.
V VIII. poglavju se številka »10« nadomesti s številko
»15«.
V IX. poglavju se v prvem odstavku za besedo »obrata«
doda besedilo »oziroma podjetja«.
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V četrtem odstavku se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. trženje:
– priprava proizvodov za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem,
– priprava proizvodov za nadaljnjo prodajo oziroma prodajo končnemu potrošniku;«.
V petem odstavku se v 6. točki na koncu osme alineje
podpičje nadomesti z vejico in dodata novi deveta in deseta
alineja, ki se glasita:
»– priprava proizvodov za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem,
– priprava proizvodov za nadaljnjo prodajo oziroma prodajo končnemu potrošniku;«.
Za IX. poglavjem se doda novo X. poglavje, ki se glasi:
»X. Sestavine poslovnega načrta v okviru podukrepa
podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti
Poslovni načrt za enostavne in zahtevne naložbe mora
temeljiti na poslovanju celotne kmetije, samostojnega podjetnika posameznika, gospodarske družbe, zavoda ali zadruge.
a) Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, so
obvezne sestavine poslovnega načrta naslednje:
1. opis kmetije, na kateri se izvaja dopolnilna dejavnost
(osebna izkaznica):
– opis kmetije: naziv, lokacija in proizvodna usmeritev,
– vizija, strategija, cilji in dolgoročni razvoj;
2. analiza dejavnosti:
– predstavitev dejavnosti,
– sezonski dejavniki,
– nabava in distribucija;
3. analiza ciljnih trgov;
4. konkurenca;
5. trženje;
6. podrobnejši opis naložbe:
– predstavitev naložbe,
– razlogi za odločitev o izvedbi naložbe,
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki
energetske oziroma okoljske učinkovitosti);
7. proizvodnja in tehnologija:
– delovna sila: lastna in najeta delovna sila,
– kmetijska zemljišča v uporabi,
– zgradbe,
– stalež živali;
8. finančni vidik izvedbe naložbe:
– predstavitev predračunske vrednosti naložbe,
– viri financiranja,
– trenutno stanje zadolženosti;
9. finančna analiza:
– vrednost proizvodnje oziroma storitev in izračun prihodka iz podprte dejavnosti po sistemu prihodka oziroma pokritja,
– izračun bruto prihodka kmetijskega gospodarstva na
enoto vloženega dela,
– bilanca stanja po zaključeni naložbi,
– bilanca uspeha,
– finančni tok,
– dinamične ocene uspešnosti naložbe: neto sedanja
vrednost in interna stopnja donosnosti.
b) Če je upravičenec gospodarska družba, zadruga, zavod ali samostojni podjetnik posameznik, so obvezne sestavine
poslovnega načrta naslednje:
1. opis podjetja (osebna izkaznica):
– ime podjetja, lokacija in pravna oblika,
– vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj,
– izdelki in storitve podjetja;
2. analiza dejavnosti:
– predstavitev dejavnosti, vključno s trendi,
– sezonski dejavniki,
– nabava in distribucija;
3. analiza ciljnih trgov;
4. konkurenca;
5. trženje;
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6. podrobnejši opis naložbe:
– predstavitev naložbe, vključno z navedbo naselja, kjer
se bo izvajala dejavnost iz 90.a člena te uredbe,
– razlogi za odločitev o izvedbi naložbe,
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki
energetske oziroma okoljske učinkovitosti);
7. proizvodnja in tehnologija:
– načrt proizvodnje ali dejavnosti,
– oprema in tehnologija,
– izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti;
8. vodenje, organizacija in kadri:
– ključni kadri,
– vodstvo podjetja,
– potrebe po dodatnih kadrih,
– organigram;
9. finančna analiza:
– predstavitev neposrednih učinkov naložbe ter predpostavke finančnih izračunov,
– finančni vidik izvedbe naložbe (predračunska vrednost
naložbe, viri financiranja in uporaba sredstev ter trenutno stanje
zadolženosti),
– terminski načrt,
– neto sedanja vrednost projekta,
– interna stopnja donosnosti,
– izkaz uspeha (z naložbo, brez naložbe),
– izkaz denarnih tokov,
– bilanca stanja (z naložbo, brez naložbe),
– analiza točke preloma.«.
70. člen
V prilogi 7 se v napovednem stavku 1. točke besedilo
»26. in 27. člena« nadomesti z besedilom »27. člena«.
Pod a) se spremeni tako, da se glasi:
»a) ekonomski kazalniki:
– prihodek iz poslovanja/PDM,
– PDM;«.
Na koncu tretje alineje pod c) se podpičje nadomesti z
vejico ter doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– letna količina meteorne vode in ponovne uporabe vode
na kmetijskem gospodarstvu;«
V 2. točki se v napovednem stavku besedilo »39. in
40. člena« nadomesti z besedilom »40. člena«.
V drugi alineji pod a) se črta besedilo »prihodek iz osnovne kmetijske dejavnosti /«.
V tretji alineji se besedilo »predelave oziroma trženja«
nadomesti z besedo »poslovanja«.
Na koncu tretje alineje pod b) se podpičje nadomesti z
vejico ter doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih
sektorjev v skladu s poslovnim načrtom, če je upravičenec uveljavljal višjo stopnjo podpore v skladu z deveto alinejo prvega
odstavka 41. člena te uredbe;«
V tretji alineji pod c) se za besedo »količina« doda besedilo »meteorne vode in«.
V četrti alineji pod c) se za besedo »odpadkov« dodata
besedi »ali izpustov«.
Na koncu pod e) se pika nadomesti s podpičjem in doda
nova pod f), ki se glasi:
»f) naložbe v trženje kmetijskih proizvodov: seznam članov zadruge, katerih kmetijski proizvodi se tržijo.«.
V 3. točki se v napovednem stavku besedilo »55. in
56. člena« nadomesti z besedilom »56. člena«.
V 4. točki se v napovednem stavku besedilo »63. in
64. člena« nadomesti z besedilom »64. člena«.
V 5. točki se v:
– napovednem stavku besedilo »80. in 81. člena« nadomesti z besedilom »81. člena«,
– prvi alineji pod a. za besedo »podjetnikov« doda besedilo »posameznikov in skupine lastnikov gozdov«,
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– pod b. pika nadomesti z vejico in doda nova pod c., ki
se glasi:
»c. skupna raba kolektivne naložbe:
– podatki o članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva oziroma skupine lastnikov gozdov, ki izvajajo kolektivno
naložbo: ime, priimek in naslov člana,
– evidenca uporabe kolektivne naložbe s strani posameznih članov.«.
Za 5. točko se dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 88.a člena te
uredbe vsebuje:
a. skupna raba kolektivne naložbe:
– podatki o članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva oziroma skupine lastnikov nosilcev dopolnilne dejavnosti, ki izvajajo kolektivno naložbo: ime, priimek in naslov člana,
– evidenca uporabe kolektivne naložbe s strani posameznih članov.
7. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 90.g člena te
uredbe vsebuje:
– obseg dela v obliki PDM v preteklem koledarskem letu,
– ustvarjen prihodek iz naslova izvajanja dejavnosti iz
90.a člena te uredbe, ki je predmet podpore,
– podatki o novo zaposleni osebi (ime in priimek, naslov,
davčna številka oziroma EMŠO in dan začetka zavarovanja),
če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel
točke v okviru merila iz prve alineje 4. točke prvega odstavka
90.e člena te uredbe,
– če gre za naložbo v dejavnosti iz oddelka 55 »Gostinske
nastanitvene dejavnosti« iz priloge 12 te uredbe, povezava do
spletne strani, iz katere je razvidno trženje nastanitev, če taka
spletna stran obstaja,
– količina proizvedene električne oziroma toplotne energije, če gre za naložbo iz 13. ali 14. točke prvega odstavka
90.d člena te uredbe.«.
71. člen
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 1
sestavni del te uredbe.
72. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga
2 sestavni del te uredbe.
73. člen
Za prilogo 10 se doda nova priloga 11, ki je kot priloga 3
sestavni del te uredbe.
74. člen
Za novo prilogo 11 se doda nova priloga 12, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
75. člen
(začeti postopki)
(1) Vloge, vložene na javni razpis, objavljen na podlagi
Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 –
popr., 19/18 in 82/18), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju
ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in
trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18
in 82/18).
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(2) Zahtevki za izplačilo sredstev, ki bodo vloženi na
javni razpis, objavljen na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa
naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe
v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15,
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18), se
po 30. juniju 2020 vložijo v skladu z novim drugim odstavkom
102. člena uredbe.
(3) Zahtevki za izplačilo sredstev, ki bodo vloženi na
javni razpis, objavljen na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa
naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe
v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15,
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18),
se obravnavajo v skladu s spremenjenim drugim odstavkom
39. člena uredbe.
(4) Upravičenci, ki imajo pravnomočne odločbe o pravici
do sredstev izdane na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe
v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15,
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18),
morajo izpolnjevati obveznosti v skladu s spremenjenima
1. in 2. točko prvega odstavka 27. člena, spremenjenim prvim
odstavkom 40. člena, spremenjeno 1. točko prvega odstavka
64. člena, spremenjeno prvo alinejo 1. točke prvega odstavka
81. člena ter spremenjenim 102. členom uredbe za koledarsko
leto 2020 in do izteka obveznosti.
76. člen
(začetek uporabe)
(1) Določbe te uredbe se začnejo uporabljati naslednji dan
po prejetju sklepa Evropske komisije o potrditvi spremembe
PRP 2014–2020.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe te uredbe v
delu, ki se nanaša na dodelitev podpor iz podukrepa iz 2. točke
4. člena uredbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU, začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju potrdila Evropske komisije o
prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko pomoči.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe, ki
se nanašajo na podukrep iz 3. točke 4. člena uredbe, začnejo
uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena
se novi drugi odstavek 103. člena uredbe začne uporabljati
1. januarja 2021.
(5) Določbe nove 9. točke prvega odstavka 5. člena
uredbe se začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe predpisa, ki ureja biovarnostne ukrepe, vendar ne pred potrditvijo
spremembe PRP 2014–2020 iz prvega odstavka tega člena.
(6) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o
prejetju sklepa iz prvega odstavka tega člena oziroma naznanilo o prejetju potrdila iz drugega odstavka tega člena v Uradnem
listu Republike Slovenije.
77. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-10/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2019-2330-0055
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1:
»Priloga 8: Obvezni elementi pogodbe o sodelovanju pri naložbi
(1) S pogodbo o sodelovanju iz osmega odstavka 6. člena te uredbe se opredeli:
1.
pogodbene stranke (ime in priimek, naziv KMG, KMG_MID, naslov KMG, identificiranost za
DDV, davčna številka, matična številka, transakcijski račun);
2.
vodilnega partnerja in njegove naloge, pri čemer se upoštevata dvanajsti in trinajsti
odstavek 6. člena te uredbe;
3.
namen sklenitve pogodbe, ki je izvedba kolektivne naložbe in opredelitev naložbe;
4.
finančni prispevek vsake pogodbene stranke, izražen v deležu, pri čemer se upošteva
enajsti odstavek 6. člena te uredbe;
5.
da ima vsak pogodbeni partner pravico do povračila s strani ARKSTRP priznanih
stroškov naložbe glede na njegov finančno ovrednoteni prispevek k naložbi;
6.
solastniške deleže pogodbenih strank na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je
predmet kolektivne naložbe;
7.
obveznosti pogodbenih partnerjev (vseh članov) v skladu s prvim odstavkom 27. člena te
uredbe;
8.
način porazdelitve finančnih obveznosti v primeru ugotovljenih kršitev, ki imajo za
posledico vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev, glede na njihov finančno
ovrednoteni prispevek k naložbi;
9.
čas trajanja pogodbe v skladu z devetim odstavkom 6. člena te uredbe.
(2) S pogodbo o sodelovanju iz tretjega odstavka 76. člena te uredbe se opredeli:
1.
pogodbene stranke (ime in priimek, naslov, identificiranost za DDV, davčna številka,
transakcijski račun);
2.
vodilnega partnerja in njegove naloge, pri čemer se upoštevata sedmi in osmi odstavek 76.
člena te uredbe;
3.
namen sklenitve pogodbe, ki je izvedba kolektivne naložbe in opredelitev naložbe;
4.
finančni prispevek vsake pogodbene stranke, izražen v deležu, pri čemer se upošteva
šesti odstavek 76. člena te uredbe;
5.
da ima vsak pogodbeni partner pravico do povračila s strani ARKSTRP priznanih
stroškov naložbe glede na njegov finančno ovrednoteni prispevek k naložbi;
6.
solastniške deleže pogodbenih strank na premičnem premoženju, ki je predmet
kolektivne naložbe;
7.
obveznosti pogodbenih partnerjev (vseh članov) v skladu z 81. členom te uredbe;
8.
način porazdelitve finančnih obveznosti v primeru ugotovljenih kršitev, ki imajo za
posledico vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev, glede na njihov finančno
ovrednoteni prispevek k naložbi;
9.
čas trajanja pogodbe v skladu s četrtim odstavkom 76. člena te uredbe.
(3) S pogodbo o sodelovanju iz tretjega odstavka 84. člena te uredbe se opredeli:
1.
pogodbene stranke (ime in priimek, naslov, identificiranost za DDV, davčna številka,
transakcijski račun);
2.
vodilnega partnerja in njegove naloge, pri čemer se upoštevata šesti in sedmi odstavek 84.
člena te uredbe;
3.
namen sklenitve pogodbe, ki je izvedba kolektivne naložbe in opredelitev naložbe;
4.
finančni prispevek vsake pogodbene stranke, izražen v deležu, pri čemer se upošteva
peti odstavek 84. člena te uredbe;
5.
da ima vsak pogodbeni partner pravico do povračila s strani ARKSTRP priznanih
stroškov naložbe glede na njegov finančno ovrednoteni prispevek k naložbi;
6.
solastniške deleže pogodbenih strank na premičnem premoženju, ki je predmet
kolektivne naložbe;
7.
obveznosti pogodbenih partnerjev (vseh članov) v skladu z 88.a členom te uredbe;
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način porazdelitve finančnih obveznosti v primeru ugotovljenih kršitev, ki imajo za
posledico vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev, glede na njihov finančno
ovrednoteni prispevek k naložbi;
čas trajanja pogodbe v skladu s četrtim odstavkom 84. člena te uredbe.«.
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Priloga 2:
»Priloga 10: Obvezne
učinkovitosti«

vsebine

elaborata

»Prispevek

naložbe

k

povečanju

okoljske

Iz elaborata mora biti razvidno stanje v koledarskem letu pred letom vložitve vloge na javni razpis in
predvideno stanje v koledarskem letu po letu vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, pri
čemer se upoštevajo predpisani standardi in normativi.
Vrste naložb, za katere se izkazuje prispevek k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
1. Ureditev čistilnih naprav
Razvidna mora biti količina odpadne vode pred naložbo (npr. oddana v javno čistilno napravo) in
predvidena količina očiščene vode.
2. Zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za
tehnološke namene
a) Če gre za naložbo v zmanjšanje izpustov, mora biti razvidno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
in izpustov (CO2), pri čemer se upošteva metodologija po predpisu, ki določa metode za določanje
prihrankov energije.
b) Če gre za naložbo v varčevanje z vodo ali naložbo v uporabo reciklirane vode za tehnološke
namene, mora biti razvidna zmanjšana poraba vode na enoto proizvoda. Kot letna poraba vode se
šteje količina vode iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira in ne vključuje padavinske, odpadne ali
vnovič uporabljene vode.
3. Ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
Razvidna mora biti količina zbrane vode in zmanjšanje porabe vode. Kot letna poraba vode se šteje
količina vode iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira in ne vključuje padavinske, odpadne ali vnovič
uporabljene vode.
4. Reciklaža in uporaba odpadnih surovin
Upošteva se količina oziroma prostornina odpadnih surovin.
5. Zmanjševanje količine odpadkov
Upošteva se količina oziroma prostornina oddanih odpadkov.«.
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Priloga 3:
»Priloga 11: Obvezne sestavine načrta namakanja v rastlinjaku
Obvezne sestavine načrta namakanja v rastlinjaku so naslednje:
1.

vodni vir:
–
meteorna voda,
–
vodne pravice,
3
–
akumulacija, vrtina in površinski vodotok ter kapaciteta (l/s, m /leto);

2.

tehnologija namakanja:
–
največja možna letna poraba vode,
–
režim namakanja – namakalne površine, način namakanja, ponovna uporaba vode
(rekuperacija),
–
celotno obdobje namakanja in obdobje intenzivnega namakanja za prevladujočo
kmetijsko rastlino,
–
način merjenja količine porabljene vode,
–
izračun potencialnega prihranka vode pri posodobitvi rastlinjakov,
–
načrt strojnih inštalacij za rabo vode v rastlinjaku in

3.

povečanje proizvodne učinkovitosti:
–
poraba vode (l) na enoto pridelka (kg vrtnin, število sadik, število okrasnih rastlin, ipd.) v
petletnem obdobju po zaključku naložbe (povprečne količine in cena pridelkov),
–
povečanje količine pridelkov in ocenjena vrednost v primeru posodobitve rastlinjakov,
–
povečanje energetske učinkovitosti pri posodobitvi rastlinjakov.«.
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Priloga 4:
»Priloga 12: Dejavnosti za namen podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in
razvoj nekmetijskih dejavnosti
Dejavnosti za namen podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti, ki so opredeljene po standardni klasifikaciji dejavnosti v skladu s predpisom, ki
ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, so naslednje:
Področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo:
A
A

01.62
03.12

Storitve za živinorejo, razen veterinarskih (samo dejavnost podkovskih kovačev)
Sladkovodno ribištvo (samo športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji)

Področje C – Predelovalne dejavnosti:
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

13.10
13.20
13.30
13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.99
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.20
14.31
14.39
15.11
15.12
15.20
16.10
16.21
16.22
16.23
16.24
16.29
17.11
17.12
17.21
17.22
17.23
17.24
17.29
18.11
18.12
18.13
18.14
18.20
20.14
20.15
20.41

Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Tkanje tekstilij
Dodelava tekstilij
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Proizvodnja preprog
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
Proizvodnja usnjenih oblačil
Proizvodnja delovnih oblačil
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
Proizvodnja spodnjega perila
Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
Proizvodnja krznenih izdelkov
Proizvodnja nogavic
Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
Strojenje in dodelava usnja in krzna
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
Proizvodnja obutve
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
Proizvodnja sestavljenega parketa
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Proizvodnja lesene embalaže
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Proizvodnja vlaknin
Proizvodnja papirja in kartona
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
Proizvodnja tapet
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
Tiskanje časopisov
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

20.42
20.53
21.10
21.20
22.11
22.19
22.21
22.22
22.23
22.29
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19
23.20
23.31
23.32
23.41
23.42
23.43
23.44
23.49
23.51
23.52
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.70
23.91
23.99
25.11
25.12
25.21
25.29
25.30
25.50
25.61
25.62
25.71
25.72
25.73
25.91
25.92
25.93
25.94
25.99
26.11
26.12
26.20
26.30
26.40
26.51
26.52
26.60
26.70
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Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
Proizvodnja eteričnih olj
Proizvodnja farmacevtskih surovin
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
Proizvodnja ravnega stekla
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
Proizvodnja votlega stekla
Proizvodnja steklenih vlaken
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
Proizvodnja sanitarne keramike
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
Proizvodnja druge tehnične keramike
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
Proizvodnja cementa
Proizvodnja apna in mavca
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
Proizvodnja sveže betonske mešanice
Proizvodnja malte
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja brusilnih sredstev
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
Površinska obdelava in prekrivanje kovin
Mehanska obdelava kovin
Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
Proizvodnja ključavnic, okovja
Proizvodnja orodja
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
Proizvodnja elektronskih komponent
Proizvodnja elektronskih plošč
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
Proizvodnja komunikacijskih naprav
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
Proizvodnja ur
Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

26.80
27.11
27.12
27.20
27.31
27.32
27.33
27.40
27.51
27.52
27.90
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.21
28.22
28.23
28.24
28.25
28.29
28.30
28.41
28.49
28.91
28.92
28.93
28.94
28.95
28.96
28.99
29.10
29.20
29.31
29.32
30.11
30.12
30.20
30.30
30.91
30.92
30.99
31.01
31.02
31.03
31.09
32.11
32.12
32.13
32.20
32.30
32.40
32.50
32.91
32.99
33.11
33.12
33.13
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Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
Proizvodnja baterij in akumulatorjev
Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
Proizvodnja drugih električnih naprav
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
Proizvodnja pip in ventilov
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
Proizvodnja peči in gorilnikov
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
Proizvodnja ročnih strojev in naprav
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
Proizvodnja metalurških strojev
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
Proizvodnja motornih koles
Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
Proizvodnja kuhinjskega pohištva
Proizvodnja žimnic
Proizvodnja drugega pohištva
Kovanje kovancev
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
Proizvodnja bižuterije
Proizvodnja glasbil
Proizvodnja športne opreme
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
Proizvodnja metel in krtač
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
Popravila kovinskih izdelkov
Popravila strojev in naprav
Popravila elektronskih in optičnih naprav
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C
C
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C

33.14
33.15
33.16
33.17
33.19
33.20
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Popravila električnih naprav
Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
Popravila drugih naprav
Montaža industrijskih strojev in naprav

Področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro:
D
D
D

35.11
35.21
35.30

Proizvodnja električne energije
Proizvodnja plina
Oskrba s paro in vročo vodo

Področje E – Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki in saniranje okolja:
E
E
E
E
E
E
E

36.00
37.00
38.11
38.21
38.31
38.32
39.00

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Demontaža odpadnih naprav
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

Področje F – Gradbeništvo:
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

41.10
41.20
42.11
42.12
42.13
42.21
42.22
42.91
42.99
43.11
43.12
43.13
43.21
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.91
43.99

Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Gradnja cest
Gradnja železnic in podzemnih železnic
Gradnja mostov in predorov
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
Gradnja vodnih objektov
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Testno vrtanje in sondiranje
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Fasaderska in štukaterska dela
Vgrajevanje stavbnega pohištva
Oblaganje tal in sten
Steklarska in pleskarska dela
Druga zaključna gradbena dela
Postavljanje ostrešij in krovska dela
Druga specializirana gradbena dela

Področje G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil:
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

45.11
45.19
45.20
45.31
45.32
45.40
46.41
46.42
46.43
46.44
46.45

Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
Trgovina z drugimi motornimi vozili
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
Trgovina na debelo s tekstilom
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

Stran
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

46.46
46.47
46.48
46.49
46.51
46.52
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.71
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77
46.90
47.11
47.19
47.41
47.42
47.43
47.51

G 47.52
G 47.53
G 47.54
G 47.59
G 47.61
G
G
G
G
G
G
G
G
G

47.62
47.63
47.64
47.65
47.71
47.72
47.73
47.74
47.75

G
G
G
G
G
G

47.76
47.77
47.78
47.79
47.82
47.89
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Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
Trgovina na debelo z urami in nakitom
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
Trgovina na debelo s kovinami in rudami
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
Nespecializirana trgovina na debelo
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami
in steklom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
predmeti za gospodinjstvo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano
za živali
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

Področje H – Promet in skladiščenje:
H

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet (samo prevoz potnikov z vprežnimi vozili)

Področje I – Gostinstvo:
I
I
I

55.10
55.20
55.30

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
Dejavnost avtokampov, taborov

Uradni list Republike Slovenije
I
I
I
I
I

55.90
56.10
56.21
56.29
56.30
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Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač

Področje J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti:
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

58.11
58.12
58.13
58.14
58.19
58.21
58.29
59.11
59.12
59.13
59.14
59.20
60.10
60.20
61.10
61.20
61.30
61.90
62.01
62.02
62.03
62.09
63.11
63.12
63.91
63.99

Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Izdajanje računalniških iger
Drugo izdajanje programja
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Radijska dejavnost
Televizijska dejavnost
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
Druge telekomunikacijske dejavnosti
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
Drugo informiranje

Področje L – Poslovanje z nepremičninami:
L

68.20

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (samo dejavnost apiturizem v skladu s 17.
členom uredbe, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji)

Področje M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti:
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

69.20
70.10
70.21
70.22
71.11
71.12
71.20
72.11
72.19
72.20
73.11
73.12
73.20
74.10
74.20
74.30
74.90
75.00

Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost uprav podjetij
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Arhitekturna in urbanistična dejavnost
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Veterinarstvo

Stran
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Področje N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti:
N

77.21

Dajanje športne opreme v najem in zakup

Področje P – Izobraževanje:
P
P
P
P
P

85.10
85.51
85.52
85.59
85.60

Predšolska vzgoja
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo:
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

86.10
86.21
86.22
86.23
86.90
87.10
87.20
87.30
87.90
88.10
88.91
88.99

Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Druge dejavnosti za zdravje
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Dnevno varstvo otrok
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

Področje R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

90.01
90.02
90.03
90.04
91.01
91.02
91.03
91.04
93.11
93.12
93.13
93.19
93.21
93.29

Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic in arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost športnih klubov
Obratovanje fitnes objektov
Druge športne dejavnosti
Dejavnost zabaviščnih parkov
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Področje S – Druge dejavnosti:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

95.11
95.12
95.21
95.22
95.23
95.24
95.25
95.29
96.01
96.02
96.03
96.04
96.09

Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
Popravila komunikacijskih naprav
Popravila elektronskih naprav za široko rabo
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
Popravila obutve in usnjene galanterije
Popravila pohištva
Popravila ur in nakita
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
Pogrebna dejavnost
Dejavnosti za nego telesa
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

«.
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Uredba o spremembah 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

UREDBO
o spremembah 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,
63/17 in 78/19) se v 6. členu pri številki ceste 106 v stolpcu »dolžina (km)« številka »85,440« nadomesti s številko
»85,650«, pri skupni dolžini G2 pa se številka »455,244« nadomesti s številko »455,454«.
2. člen
V 7. členu se pri številki ceste:
– 232 v stolpcu »potek ceste« besedilo »Hodoš–Petrovci–Murska Sobota–Lipovci« nadomesti z besedilom »Hodoš–Petrovci–Murska Sobota–AC priključek Murska Sobota«,
v stolpcu »konec na« besedilo »R2-443« nadomesti z besedilom »AC A5«, v stolpcu »dolžina (km)« številka »35,695«
nadomesti s številko »35,560«;
– 235 v stolpcu »potek ceste« besedilo »Radenci–priključek Murska Sobota« nadomesti z besedilom »Radenci–Murska
Sobota«, v stolpcu »konec na« besedilo »AC A5« nadomesti z besedilom »R1-232«, v stolpcu »dolžina (km)« številka
»12,378« nadomesti s številko »10,640«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R1 številka
»947,728« nadomesti s številko »945,855«.
3. člen
V 8. členu se pri številki ceste:
– 437 v stolpcu »konec na« besedilo »AC A1« nadomesti z besedilom »R2-449«, v stolpcu »dolžina (km)« številka
»12,052« nadomesti s številko »12,030«;
– 443 v stolpcu »potek ceste« besedilo »Lipovci–Črenšovci–Lendava–Pince« nadomesti z besedilom »Murska Sobota–Lipovci–Črenšovci–Lendava–Pince«, v stolpcu »dolžina
(km)« številka »31,760« nadomesti s številko »35,250«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R2 številka
»1389,737« nadomesti s številko »1393,205«.
4. člen
V 9. členu se pri številki ceste:
– 609 v stolpcu »dolžina (km)« številka »37,800« nadomesti s številko »37,870«;
– 634 v stolpcu »dolžina (km)« številka »11,694« nadomesti s številko »12,080«;

številka
ceste

številka
odseka

R3-609

2117

ime odseka
Ajdovščina–Predmeja
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– 646 v stolpcu »dolžina (km)« številka »22,670« nadomesti s številko »22,600«;
– 731 v stolpcu »potek ceste« besedilo »Polzela–Parižlje–
Braslovče–M. Braslovče« nadomesti z besedilom »Polzela–
Parižlje–Braslovče«, v stolpcu »konec na« besedilo »R1-225«
nadomesti z besedilom »LC 490151«, v stolpcu »dolžina (km)«
številka »3,919« nadomesti s številko »2,330«;
– 740 črta celotna vrstica.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R3 številka
»2790,483« nadomesti s številko »2782,961«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija
2020.
Št. 00710-30/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-2430-0044
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1492.

Sklep o prenosu delov državnih cest med
občinske ceste

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

SKLEP
o prenosu delov državnih cest
med občinske ceste
I
Deli državnih cest iz II. do V. točke tega sklepa, ki so
bili z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17,
63/17 in 78/19) opredeljeni kot deli kategoriziranih državnih
cest, se prenesejo med občinske ceste.
II
Med občinske ceste Občine Ajdovščina se prenese del
državne ceste:

stacionaža
od km
do km
0,450
0,580

dolžina
(v km)
0,130

vzrok prenosa
Del ceste je nadomeščen z deviacijo ceste v naselju Ajdovščina (krožišče na Goriški in Lokavški cesti).

III
Med občinske ceste Občine Bled se prenese del državne ceste:
številka
ceste

številka
odseka

R3-634

1094

ime odseka
Gorje–Bled

stacionaža
od km
do km
1,700
3,430

dolžina
(v km)
1,730

vzrok prenosa
Del ceste R3-634 je na odseku 1094
nadomeščen z novo obvozno cesto
Bled sever.

Stran

3326 /

Št.

89 / 19. 6. 2020

Uradni list Republike Slovenije

IV
Med občinske ceste Občine Braslovče se prenese del
državne ceste:
številka
ceste

številka
odseka

R3-731

8209

ime odseka
Polzela–Parižlje–Braslovče–M. Braslovče

stacionaža
od km

do km

dolžina
(v km)

2,330

3,920

1,590

vzrok prenosa
Predlog Občine Braslovče; medsebojno usklajeni interesi glede prihodnjega namena ceste z vidika prometnih povezav in razvojnih potreb.

V
Med občinske ceste Mestne občine Murska Sobota se
prenese državna cesta:
številka
ceste

številka
odseka

R3-740

1398

ime odseka

stacionaža
od km

do km

dolžina
(v km)

0

2,780

2,780

Gaj–Murska Sobota

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2020.
Št. 00710-29/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-2430-0045

Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov
za interventne ukrepe na podlagi Zakona
o interventnih ukrepih na javnofinančnem
področju

Na podlagi 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na
javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne
ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih
na javnofinančnem področju
I
Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da so prenehali
razlogi za interventne ukrepe iz 7., 8. in 10. člena Zakona o
interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list
RS, št. 36/20).
II
Ukrep iz 5. člena Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) velja do 14. julija
2020.
III
Ukrep iz 12. člena Zakona o interventnih ukrepih na
javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) velja do
začetka veljavnosti rebalansa proračuna države za leto 2020.

Cesta je nadomeščena z novima odsekoma R1-232/1515 in 1517 (južna
obvozna cesta Murske Sobote).

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00712-19/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1611-0072

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1493.

vzrok prenosa

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1494.

Sklep o razrešitvi vodje Konzulata Republike
Slovenije v Šanghaju

Na podlagi prvega odstavka 23. 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) je na predlog ministra za zunanje zadeve
Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o razrešitvi vodje Konzulata Republike Slovenije
v Šanghaju
I
Miloš Prislan se z 31. 7. 2020 razreši z dolžnosti vodje
Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-7/2020
Ljubljana, dne 11. junija 2020
EVA 2020-1811-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
1495.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
subvencioniranega prevoza

Na podlagi devetega in trinajstega odstavka 114.b člena
in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo
in 67/19) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah
v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) minister za
infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
subvencioniranega prevoza
1. člen
V Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza
(Uradni list RS, št. 7/20) se za 3. členom doda nov 3.a člen,
ki se glasi:
»3.a člen
(vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen
prevoz)
(1) Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za upravičence iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka
114.b člena zakona (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do
brezplačnega prevoza), je lahko pisna ali elektronska. Upravičenec do brezplačnega prevoza mora pred pridobitvijo subvencionirane vozovnice izvajalcu predložiti popolno pisno vlogo za
izdajo subvencionirane vozovnice (v nadaljnjem besedilu: vloga
za brezplačen prevoz) na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni
del tega pravilnika ali vlogo odda elektronsko. Obrazec in povezava do elektronske vloge se objavita na spletnih straneh
ministrstva, ministrstva, pristojnega za javno upravo ter na
prodajnih mestih in spletnih straneh izvajalcev.
(2) Vloga vsebuje podatke o upravičencu in statusu
upravičenca v obdobju koriščenja brezplačnega prevoza.
Upravičenec do brezplačnega prevoza iz enajstega odstavka
114.b člena zakona vlogi predloži evropsko kartico ugodnosti
za invalide. Upravičenec do brezplačnega prevoza iz dvanajstega odstavka 114.b člena zakona vlogi predloži izkaznico vojnega veterana. Za upravičence iz desetega odstavka
114.b člena zakona se podatek o statusu pridobi avtomatsko
iz uradnih evidenc.
(3) Upravičenec do brezplačnega prevoza lahko odda eno
vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. Po preteku enega
leta oziroma največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice,
upravičenec do brezplačnega prevoza predloži novo vlogo in
obvezne priloge. Za vsako spremembo podatkov, ki vpliva na
uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza, upravičenec
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do brezplačnega prevoza v roku pet delovnih dni od nastanka
spremembe vloži novo pisno vlogo ali veljavno vlogo prekliče
pri izvajalcu oziroma elektronsko vlogo, ki nadomesti predhodno vlogo ali veljavno vlogo prekliče. Nova pisna oziroma
elektronska vloga se vloži v primeru spremembe statusa upravičenca. Preklic pisne oziroma elektronske vloge se izvede v
primeru prenehanja statusa.«.
2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(pridobitev subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz)
(1) Upravičenec do brezplačnega prevoza pridobi subvencionirano vozovnico preko spleta pri izvajalcih, ki omogočajo
spletno izdajo subvencionirane vozovnice na podlagi šifre elektronske vloge iz evidence subvencij prevozov oziroma subvencionirano vozovnico pridobi na prodajnih mestih izvajalcev.
(2) Izvajalec začne postopek izdaje subvencionirane vozovnice na podlagi predložene popolne pisne vloge in obveznih prilog ali šifre elektronske vloge iz evidence subvencije
prevozov.
(3) Izvajalec izda upravičencu subvencionirano vozovnico
za območje Slovenije z veljavnostjo polnih 12 mesecev od dneva začetka veljavnosti subvencionirane vozovnice.«.
3. člen
Za Prilogo 2 se doda nova Priloga 3, ki je kot Priloga
sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(oddaja elektronske vloge)
Do vzpostavitve elektronske vloge preko portala e-uprava,
upravičenci iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka
114.b člena zakona lahko oddajo le pisno vlogo na prodajnih
mestih izvajalcev.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-212/2020/10
Ljubljana, dne 19. junija 2020
EVA 2020-2430-0067
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo
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Priloga
»PRILOGA 3

Šifra vloge: ________________________
(izpolni izvajalec prevozov)

VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA BREZPLAČEN PREVOZ
Podatki o upravičencu - IZPOLNI UPRAVIČENEC
Priimek
Ime

EMŠO

Naslov stalnega prebivališča1
Naslov začasnega bivališča2
Telefonska številka 3

Elektronski naslov 3

Podatki o statusu upravičenca - OZNAČI IN IZPOLNI UPRAVIČENEC
Status:
� upokojenec
� oseba starejša od 65 let
� imetnik evropske kartice ugodnosti za invalide, št. kartice __________________
� vojni veteran, št. izkaznice vojnega veterana __________________
Izjavljam, da v Republiki Sloveniji ali tujini:
 nisem v delovnem razmerju ali ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti,
 nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 nisem poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.
Izjavljam, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost. Dajem soglasje za uporabo navedenih osebnih podatkov za namene
uveljavljanja brezplačnega prevoza s strani ministrstva, pristojnega za promet in za namen
izdaje in kontrole elektronske kartice in brezplačne vozovnice.
Datum

1
3

Podpis upravičenca

, 2 naziv, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka, naziv pošte
podatek ni obvezen

Uradni list Republike Slovenije
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz
Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz za:
- upravičence s statusom upokojenca, oziroma osebe starejše od 65 let, ki niso v
delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso
poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda in iz evidenc
zavoda pristojnega za vodenje evidence o upokojencih in iz Centralnega registra
prebivalcev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za notranje zadeve izhaja, da imajo status
upokojenca ali so starejši od 65 let;
- imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide, izdane na podlagi zakona, ki ureja
izenačevanje možnosti invalidov, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo
samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali
direktorji zasebnega zavoda;
- posameznike, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja pravice vojnih veteranov, status
vojnega veterana, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne
registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji
zasebnega zavoda;
vlagatelj lahko odda elektronsko ali pisno na prodajnih mestih izvajalcev prevozov.
Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz mora biti izpolnjena v
skladu s temi navodili. Če vloga ni izpolnjena v skladu s temi navodili oziroma ni izpolnjena v
celoti, jo izvajalec prevozov ne sme obravnavati. Šteje se, da je vloga vložena šele takrat, ko
je skladno s temi navodili predložena izvajalcu.
PISNA VLOGA MORA BITI IZPOLNJENA V CELOTI.
Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.
POJASNILA K POSAMEZNIM TOČKAM VLOGE
Podatki o vlagatelju - IZPOLNI UPRAVIČENEC OZIROMA VLAGATELJ:
1. Upravičenec je fizična oseba, ki je upravičena do brezplačnega prevoza.
2. Vlagatelj je fizična oseba, ki oddaja vlogo za pridobitev pravice do brezplačnega
prevoza. Vlagatelj vnese priimek, ime in EMŠO.
3. Vlagatelj vnese naslov bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom,
poštna številka, naziv pošte in država.
4. V vlagatelj vnese naslov začasnega bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z
dodatkom, poštna številka, naziv pošte in država.
5. Vlagatelj vnese telefonsko številko in elektronski naslov.
Podatki o statusu na podlagi katerega upravičencu pripada subvencionirana vozovnica za
brezplačen prevoz – OZNAČI IN IZPOLNI VLAGATELJ:
6. Vlagatelj označi status(e), na podlagi katerega(ih) je upravičen do brezplačnega
prevoza.
7. Če vlagatelj označi status imetnika evropske kartice ugodnosti za invalide, vnese
številko kartice, ki je navedena na prvi strani kartice.
8. Če vlagatelj označi status vojnega veterana, vnese številko izkaznice, ki je navedena
na prvi strani izkaznice.
9. Če vlagatelj označi več statusov (npr. imetnik evropske kartice ugodnosti za invalide
in vojni veteran), za vsak status vnese podatke o kartici oziroma izkaznici.
Podpis vlagatelja:
10. Vlagatelj prebere izjavo, vnese datum izpolnitve in se podpiše.
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NAVODILA ZA POSREDOVANJE PISNE VLOGE
.
1. Vlagatelj v celotni izpolnjeno pisno vlogo predloži na prodajno mesto izvajalca
prevozov.
2. Ob predložitvi vloge na prodajno mesto, vlagatelj k vlogi predloži osebni dokument. V
primeru, da ima vlagatelj na vlogi označi status imetnika evropske kartice ugodnosti
za invalide, ob vložitvi vloge predloži evropsko kartico ugodnosti za invalide. V
primeru, da vlagatelj na vlogi označi status vojnega veterana, ob vložitvi vloge
vlagatelj predloži izkaznico vojnega veterana. Če vlagatelj na vlogi označi več
statusov (npr. upokojenec, vojni veteran in imetnik evropske kartice ugodnosti za
invalide), vlagatelj vlogi predloži kartico in izkaznico.
3. Upravičenec ima lahko istočasno veljavno samo eno vlogo, na podlagi katere mu
pripada ena subvencionirana vozovnica za brezplačen prevoz na območju Slovenije.
4. Elektronsko kartico upravičenec lahko prejme po pošti na naslov, ki je naveden na
vlogi ali pa elektronsko kartico prevzame na prodajnem mestu, kjer je predložil
vlogo.«.

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1496.

Odločba o spremembah in dopolnitvah
Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje
vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

Na podlagi prvega odstavka 75. 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)
generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja

ODLOČBO
o spremembah in dopolnitvah Odločbe o nujnih
ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja
viroidnih zakrnelosti hmelja
I
V Odločbi o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in
širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/19)
se v IV. točki za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek,
ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se sadike hmelja, ki niso
namenjene premeščanju, pridelujejo na neokuženem območju
v skladu z XII. točko te odločbe.«.
II
V V. točki se v četrtem odstavku za besedilom »s potrjeno
okužbo« doda besedilo »ali rastejo v oddaljenosti do 3 m od
vrste s potrjeno okužbo.«.
III
V VIII. točki se v prvem odstavku v prvi alineji besedilo
»pooblaščenega izvajalca« nadomesti z besedo »Upravo«.
V četrtem odstavku se za besedo »HSVd« doda besedilo
»v skladu s prvo alinejo prvega odstavka te točke«.
IV
V IX. točki se v drugem odstavku besedilo »v hmeljišču,
na delu hmeljišča ali na okuženem območju« nadomesti z
besedilom »iz prve in druge alineje tretjega odstavka V. točke
te odločbe«.
V
V X. točki se za petim odstavkom dodajo novi, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Ne glede na prvi odstavek te točke lahko imetnik izvede
uničenje nadzemnih delov okuženih rastlin iz tretje alineje
tretjega odstavka in četrtega odstavka V. točke te odločbe po
obiranju hmelja.
V hmeljišču z okuženimi rastlinami iz prejšnjega odstavka
mora imetnik vidno označiti z barvo, trakom ali količkom prvo
in zadnjo vrsto z okuženimi rastlinami na obeh straneh hmeljišča ter po vsaki obdelavi izvajati čiščenje in razkuževanje rok,
orodja, strojev, traktorskih koles, obutve in ostale opreme pred
njihovo uporabo na drugih delih hmeljišča, v skladu z načrtom
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izrednih ukrepov in o tem voditi evidenco v skladu z 10. točko
prvega odstavka IX. točke te odločbe.
Če imetnik okuženih rastlin ne izvede ukrepov iz prejšnjega odstavka te točke, fitosanitarni inšpektor nemudoma odredi
uničenje nadzemnih delov okuženih rastlin.«.
VI
V XI. točki se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo
»je enota pridelave del hmeljišča, na katerem« nadomesti z
besedilom »na enoti pridelave«.
VII
XII. točka se spremeni tako, da se glasi:
»XII
(pridelava sadik hmelja, ki niso namenjene premeščanju)
Pridelavo sadik hmelja, ki niso namenjene premeščanju,
imetnik hmeljišča prijavi pooblaščenemu izvajalcu do 30. junija.
Predloga obrazca prijave pridelave sadik hmelja v hmeljišču je
objavljena na spletni strani Uprave.
Prijava pridelave sadik hmelja v hmeljišču iz prejšnjega
odstavka vsebuje podatke o:
– imetniku: osebno ime in naslov,
– mestu pridelave: identifikacijske podatke o kmetijskem
gospodarstvu (KMG-MID),
– hmeljišču: GERK-PID oznaka in skupna površina
GERK-a, če je proizvodno hmeljišče le na delu GERK-a, se
navede tudi površina dela GERK-a, na katerem je hmeljišče
za nabiranje sadik,
– sadikah, ki se pridelujejo na tem hmeljišču: sorta, količina,
– količini sadik, ki jih namerava pridelati na tem hmeljišču.
Pooblaščeni izvajalec enkrat letno na stroške imetnika
hmeljišča opravi zdravstveni pregled hmeljišča in izda potrdilo
o izpolnjevanju pogojev za pridelavo sadik hmelja v hmeljišču,
če so izpolnjeni pogoji, da:
– v zadnjih treh popolnih rastnih dobah na rastlinah v
hmeljišču ni bilo bolezenskih znamenj iz VI. točke te odločbe ali
na njih ni bila potrjena okužba s HSVd ali CBCVd in
– v 20 metrskem varovalnem pasu hmeljišča v zadnjih
treh popolnih rastnih dobah ni bila potrjena okužba s HSVd
ali CBCVd.
Predloga potrdila o izpolnjevanju pogojev za pridelavo sadik hmelja v hmeljišču je objavljena na spletni strani Uprave.«
VIII
(začetek veljavnosti)
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-191/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-2330-0085
Dr. Jernej Drofenik
vršilec dolžnosti generalnega direktorja
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin
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POPRAVKI

1497.

Popravek Pravilnika o pomorski pilotaži

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

POPRAVEK
Pravilnika o pomorski pilotaži
V Pravilniku o pomorski pilotaži (Uradni list RS, št. 82/20)
se v 4. členu v prvem odstavku v 1. in 2. točki številka »014«
pravilno glasi »013«.
Št. 007-135/2019/32
Ljubljana, dne 11. junija 2020
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo
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1444.
1445.
1446.
1447.

1485.

1486.
1487.

1488.

1489.
1490.

1491.
1492.
1493.
1494.

1448.
1449.
1495.

1450.

1451.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada
Sklep o razrešitvi člana Sveta Banke Slovenije –
viceguvernerja
Sklep o imenovanju dveh članov Državne revizijske komisije
Sklep o razrešitvi članice in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

3217
3217
3217
3218

VLADA

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o
določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja
pri izvozu nekaterih izdelkov
Uredba o spominskem znaku »Za požrtvovalnost
v boju proti COVID-19«
Uredba o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz
Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih
Uredba o spremembi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske
vojske
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji
državnih cest
Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske
ceste
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih
ukrepih na javnofinančnem področju
Sklep o razrešitvi vodje Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju

3283
3283

3284

3292
3292

3293
3325
3325
3326
3326

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti
jedilne soli
Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem
vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in
modelov
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza

3218
3218
3327

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 129.a
člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor
določa petnajstdnevni rok za vložitev predloga o
nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, ki
teče od pravnomočnosti sodbe oziroma od zadnje
vročitve prepisa sodbe dalje, v neskladju z Ustavo
in odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 155. člena
Zakona o pravdnem postopku ni v neskladju z
Ustavo v delu, po katerem se izračuna odvetniška
nagrada za namen povrnitve potrebnih pravdnih
stroškov nasprotni stranki v sporih majhne vrednosti

3219

3223

Stran

3333

Stran
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Odločba o spremembah in dopolnitvah Odločbe o
nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja
viroidnih zakrnelosti hmelja

3331

OBČINE
AJDOVŠČINA

1482.

Odlok o spremembi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2020

1483.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ivančna Gorica za leto 2020

1452.
1453.
1454.
1455.
1456.

1457.

1458.
1459.
1460.

1461.
1462.
1463.
1464.

1484.

1465.
1466.

1467.

1468.
1469.

3279

IVANČNA GORICA

3280

KOSTANJEVICA NA KRKI

Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2019
Odlok o pokopališkem redu v Občini Kostanjevica
na Krki
Odlok o javnem parkirišču za avtodome v Občini
Kostanjevica na Krki
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2020
Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja
komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov
in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto
2020
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov,
zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe ter
subvencije za izvajanje gospodarske javne službe
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020

3227
3228
3235
3236

3236

3238
3240
3241
3241

KRANJ

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne Občine
Kranj
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Simona Jenka Kranj
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mestna knjižnica Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj

3241
3242
3242
3243

KRANJSKA GORA

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2020

3281

LAŠKO

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-73-del
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju Ureditvenega načrta starega
mestnega jedra Laško – prizidava k OŠ Primoža
Trubarja v Laškem
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta Komunala Laško

3261

3262
3262

LJUBLJANA

Zaključni račun proračuna Mestne Občine Ljubljana za leto 2019
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020

3263
3264
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METLIKA

1470.

Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto
2019

1471.

Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri
izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na
objektih Šolskega centra Nova Gorica

1472.

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za
leto 2019
Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVIDA-19
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določanju plač in drugih prejemkov občinskih
funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne
komisije in članov delovnih teles občinskega sveta
in župana

1497.

Popravek Pravilnika o pomorski pilotaži

1480.

3272
3273

3275

ŠMARJE PRI JELŠAH

1481.

1479.

3271

SODRAŽICA

Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019
Pravilnik o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Šmarje pri Jelšah
Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
1597 v naselju Lemberg pri Šmarju (parc. št. 483,
k.o. 1184 – Lemberg trg)
Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
1575 v naselju Belo (parc. št. 342/2, 1119/3, k.o.
1190 – Preloge)
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1478.

3270

REČICA OB SAVINJI

1474.

1477.

3267

PODČETRTEK

Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019

1476.

3266

NOVA GORICA

1473.

1475.
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3278

3279
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/20
VSEBINA
5.

6.

7.

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in UNOPS glede podpore pri dobavi
zdravila Avigan

5

Obvestila o začetku oziroma prenehanju veljanosti
mednarodnih pogodb
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in
Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta
Evrope o filmski koprodukciji (revidirana) za Republiko Slovenijo

8
8

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 89/20
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1279
1335
1338
1340
1341
1341
1341
1342
1344
1346
1346
1346
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