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VLADA
2313. Uredba o državnem prostorskem načrtu 

za prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava

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

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za prenosni 

plinovod R15/1 Pince–Lendava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji pro-
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 
– ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o prostorskem redu 
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 
– ZUreP-2) sprejme državni prostorski načrt za prenosni pli-
novod R15/1 Pince–Lendava (v nadaljnjem besedilu: državni 
prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz kate-
rega je razvidno območje tega načrta, je kot Priloga sestavni 
del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je septembra 2018 pod števil-
ko 14072 izdelalo podjetje ZUM, d. o. o., Maribor.

2. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, ob-
močje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namemb-
nosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, 
pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne 
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja pro-
storskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, 
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja 
zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge 
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, 
dopustna odstopanja in nadzor.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikaza-
ne v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi 

prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem 
za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v 
občini Lendava.

(3) Za ta državni prostorski načrt sta bila izvedena posto-
pek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vpli-
vov izvedbe načrtov na varovana območja v skladu s predpisi, 
ki urejajo ohranjanje narave.

(4) Postopek presoje vplivov na okolje je bil izveden. 
Pridobljena je bila odločba o okoljevarstvenem soglasju 
št. 35402-54/2018-74 z dne 18. 5. 2020, ki jo je izdalo Ministr-
stvo za okolje in prostor Agencija Republike Slovenije za okolje.

(5) Oznake, navedene v 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 13., 
22., 25., 27., 34. in 35. členu te uredbe, so oznake objektov 
in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo nasle-
dnje prostorske ureditve:

– prenosni plinovod R15/1 (v nadaljnjem besedilu: plino-
vod) od Mejne merilno-regulacijske postaje Pince (v nadaljnjem 
besedilu: MMRP Pince) do Merilno-regulacijske postaje Lenda-
va (v nadaljnjem besedilu: MRP Lendava),

– MMRP Pince s priključnim odsekom prenosnega plino-
voda do slovensko-madžarske meje,

– MRP Lendava s priključnim odsekom prenosnega pli-
novoda proti načrtovanemu prenosnemu plinovodu M9 Lenda-
va–Kidričevo,

– sistem katodne zaščite,
– ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, 

energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektron-
skih komunikacij,

– prestavitev objektov, odstranitev rastja in ureditev povr-
šin po zgraditvi plinovoda,

– krajinska ureditev na območju MMRP Pince in MRP 
Lendava, na območjih prečkanj gozdnih površin in območjih 
sanacije zemljišč po gradnji ter

– drugi ukrepi in ureditve, povezani z načrtovanimi ure-
ditvami.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z 
geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s par-
celnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
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– k. o. Lakoš (165): 4058/1, 4058/3, 4060/1, 4060/3, 4072, 
4367/10, 4367/12, 4367/13, 4367/18, 4367/19, 4368/16, 4378, 
4379, 4380;

– k. o. Lendava (166): 1753/2, 1756, 1757/1, 1757/4, 
1758/1, 1758/4, 1759/1, 1759/4, 1759/6, 1760/1, 1760/3, 
1763/3, 1764/3, 1767/4, 1767/5, 1768/1, 1768/4, 2289, 2290/1, 
2290/2, 2290/3, 2301/1, 2301/2, 2301/3, 2301/4, 2301/5, 
2302/1, 2302/2, 2312/17, 2312/19, 2312/21, 2312/23, 2438, 
2440, 2478, 2489, 2650/2, 2651, 2730, 2731, 6615/1, 6615/2, 
6638, 6639/3, 6640/3, 6648/1, 6723, 6724/5, 6754/1, 6754/2, 
6754/3, 6754/4, 6755/1, 6756, 6757/2, 6758/3, 6759/2, 6761/2, 
6768/8, 6768/9, 6769/8, 6769/9, 6808, 6809, 6832, 6833, 6834, 
6837, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843;

– k. o. Čentiba (167): 4353/2, 4358/2, 4360/1, 4363/2, 
4364/1, 4368/2, 4370, 4371/2, 4374/2, 4590/1, 4595/1, 4596/1, 
4597/1, 4597/2, 4603/1, 4671/2, 4671/3, 4671/4, 4671/7, 4691, 
4692, 4693, 4694, 4695, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 
4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 
4730, 4731, 4732, 4733;

– k. o. Dolina pri Lendavi (168): 2749/1, 2759/1, 2764/1, 
2794/2, 2966, 2967, 2983, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 
3060, 3061, 3062/1, 3063/1, 3064, 3066, 3067, 3151/1, 3152/1, 
3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155/1, 3162/2, 3163/1, 3166/1, 
3166/2, 3176, 3187, 3192, 3193, 3232, 3236, 3237, 3238, 
3239, 3242;

– k. o. Petišovci (169): 256/1, 256/2, 257, 258, 259, 262/1, 
262/3, 500, 501/1, 502/1, 503/1, 505/1, 506/1, 507/1, 507/2, 
507/3, 513/8, 525/13, 525/9, 526/1, 562/2, 603, 604, 605, 
606, 607, 608, 609, 610, 620/1, 624, 625, 626, 627, 628, 636, 
642, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 657, 659, 660, 661, 664, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 
1542, 1543, 1544, 1548, 1549, 1550/2, 1550/3, 1550/4, 1550/5, 
1550/6, 1551/1, 1551/2, 1552/1, 1552/2, 1553, 1555/1, 1555/2, 
1556/1, 1556/2, 1557/1, 1557/2, 1557/3, 1557/4, 1583/1, 
1583/2, 1585/1, 1585/2, 1585/3, 1603/4, 1603/5, 1605, 1606/1, 
1607/1, 1608, 1609/1, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612/1, 1612/2, 
1612/3, 1613, 1614/1, 1626/1, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 
1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/4, 1681, 1682, 1707/1, 1710, 
1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716/1, 1716/2, 1717/1, 1717/2, 
1718, 1719, 1736, 1739/1, 1740, 1775, 1776/1, 1776/2, 1777, 
1778, 1779, 4161/2, 4162/2, 4163/2, 4174/1, 4192/3, 4193/10, 
4193/11, 4193/12, 4245, 4250, 4251, 4253, 4259, 4260, 4318, 
4342, 4343, 4346;

– k. o. Pince (170): 2664/1, 2665/2, 2665/3, 2665/4, 
2666/1, 2666/10, 2666/12, 2666/14, 2666/4, 2666/8, 2667/1, 
4687, 4688, 4689/1, 4695/2, 4696/1, 4698/1, 4699/1, 4700/1, 
4701/1, 4702/1, 4703/1, 4704/1, 4705/1, 4706/1, 4707/1, 
4708/1, 4712, 4713, 4714, 4718/1, 4719/1, 4720/1, 4721/1, 
4722/1, 4723/1, 4724/1, 4725/1, 4726/1, 4727/1, 4730/1, 
4731/1, 4731/3, 4732/1, 4732/3, 4733/1, 4784/1, 4785/1, 
4786/1, 4787/1, 4788/1, 4789/1, 4790/1, 4791/1, 4792/1, 
4793/1, 4794/1, 4795/1, 4796/1, 4800/1, 4802/1, 4803/1, 
4806/1, 4807/1, 4810/1, 4812/1, 4812/2, 4813/1, 4814, 4815/1, 
4815/2, 4816/1, 4820/1, 4849, 4850, 4851, 4852/1, 4852/2, 
4853/4, 4854/4, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 
4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 
4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 
4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4893, 4895/1, 
4908, 4921, 4923, 4926, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 
4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4967, 4968, 
4969, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4986.

(2) Območje izključne rabe za MMRP Pince in MRP 
Lendava:

– k. o. Lendava (166): 2290/2, 2290/3;
– k. o. Pince (170): 4851, 4852/1, 4852/2, 4853/4, 4979.
(3) Območje državnega prostorskega načrta je določeno 

s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja 
v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafič-
nega dela državnega prostorskega načrta (Območje državnega 
prostorskega načrta z načrtom parcelacije, listi 3.1–3.4).

5. člen
(raba zemljišč)

(1) V območju državnega prostorskega načrta so glede 
na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje 
rabe zemljišč:

1. zemljišča izključne rabe so:
– zemljišča za objekte energetske infrastrukture na obmo-

čjih MMRP Pince in MRP Lendava;
2. zemljišča omejene rabe so:
– zemljišča na območju plinovoda (od 0 do 5 m od osi 

plinovoda obojestransko),
– zemljišča za ureditev pripadajoče energetske in komu-

nalne infrastrukture,
– zemljišča za prestavitev obstoječe energetske infra-

strukture,
– zemljišča za ureditev priključkov naprav katodne zaščite 

in anodnih ležišč s kabelskimi trasami;
3. zemljišča začasne rabe so zemljišča na območju grad-

bišč, začasnih dostopnih poti in začasnih odlagališč materiala 
zunaj območij omejene rabe.

(2) Namenska raba zemljišč, razen tistih na območjih 
izključne rabe, se ne spreminja.

(3) Pogoji za ureditev zemljišč omejene rabe so določeni 
v 13., 14. in 29. členu te uredbe.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

6. člen
(trasa plinovoda)

(1) Trasa plinovoda v dolžini približno 9,5 km poteka od 
MMRP Pince do MRP Lendava. Poteka vzporedno z načrtova-
nim prenosnim plinovodom M9 Lendava–Kidričevo, razen na 
krajših odsekih pri MMRP Pince in MRP Lendava, kjer poteka 
kot nov koridor v prostoru.

(2) Trasa priključnega plinovoda poteka od stične točke 
na državni meji (D96Y = 617088.89, D96X = 154653.05 (D96/
TM), GKY = 617457.80, GKX = 154170.81 (D48/GK)) severno 
od avtoceste A5 do MMRP Pince, ki je umeščena približno 200 
m od državne meje pri avtocestnem priključku Pince. Pri tem 
prečka avtocesto A5. Od MMRP Pince trasa poteka južno od 
avtoceste A5 vse do Lendave, kjer avtocesto znova prečka in 
se naveže na MRP Lendava.

(3) Plinovod se na delu trase, ki poteka vzporedno z 
načrtovanim prenosnim plinovodom M9 Lendava–Kidričevo, 
položi v oddaljenosti 11,0 m od načrtovanega plinovoda. Ob 
upoštevanju prostorskih možnosti, konfiguracije terena, geo-
loških razmer, tehnične zahtevnosti, poselitve, varstvenih ob-
močij ter infrastrukturnih objektov in naprav je odmik izjemoma 
lahko večji, izjemoma pa tudi manjši, vendar ne manjši od 3,5 
m medsebojnega svetlega odmika.

7. člen
(tehnične lastnosti plinovoda)

(1) Plinovod ima premer cevi do vključno 500 mm in tlač-
no stopnjo do vključno 100 barov. Zgradi se iz jeklenih cevi, iz-
delanih v skladu s standardom SIST EN 10208–2 in z ustrezno 
debelino sten, izračunano z upoštevanjem različnih načrtovanih 
faktorjev glede na varnostni razred plinovoda.

(2) Višina nadkritja plinovoda med končno urejenim te-
renom in temenom cevi znaša najmanj 1,0 m, praviloma pa 
1,2 m. Na območju pozidav, pri prečkanju gospodarske javne 
infrastrukture, hidromelioracijskih območij in pri obdelovalnih 
površinah v odvisnosti od vrste kultur se globina nadkritja 
ustrezno poveča.

(3) Za objekte in naprave na trasi plinovoda se izvede 
sistem zaščite pred delovanjem strele v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje zaščite stavb pred delovanjem strele.



Uradni list Republike Slovenije Št. 129 / 25. 9. 2020 / Stran 5201 

8. člen
(katodna zaščita plinovoda, označevanje plinovoda in optični 

kabel za nadzor nad plinovodom)
(1) Za zaščito pred korozijo se s katodno zaščito ščitijo 

plinovodna cev in vse instalacije, ki so vkopane v zemljo na 
območju MMRP Pince in MRP Lendava. S katodno zaščito 
se plinovod ščiti tudi pred vplivi visokonapetostnih elektroe-
nergetskih vodov in vplivi blodečih tokov zaradi enosmerne 
električne vleke ob železniških progah. Naprave za katodno 
zaščito se priključijo na elektroenergetsko omrežje. Lokacije 
anodnih ležišč s kabelskimi trasami do naprave katodne zaščite 
ter poteki tras napajalnih kablov za izvedbo priključka naprav 
katodne zaščite na elektroenergetsko omrežje so razvidni iz 
grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena 
situacija načrtovane prostorske ureditve s prikazom ureditvene 
situacije gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega 
dobra, listi 2.1.1–2.1.4). Za nadziranje in vzdrževanje sistema 
katodne zaščite se na cevovodu vgradijo stalna merilna mesta 
vzdolž celotne trase plinovoda.

(2) Lega cevovodov in vseh drugih elementov v zemlji 
mora biti posebej označena, da je nad plinovodom mogoč 
nadzor. Zračne oznake se postavijo vzdolž celotne trase na 
razdalji približno 0,5 km in na lomnih točkah plinovoda. Oznake 
se postavijo tudi na vseh prehodih cest, vodotokov, jarkov in 
železnic. Pri prehodih plinovoda v zaščitnih ceveh se oznake 
postavijo na oddušne cevi.

(3) Ob plinovodu se, za potrebe izvajanja nadzora in upra-
vljanja plinovodnega sistema ter podatkovnega povezovanja 
plinovodnih objektov (MMRP Pince, MRP Lendava), po celotni 
dolžini položi optični kabel za prenos podatkov. Na mestih 
odcepov kabla in kabelskih spojk se vgradijo kabelski jaški.

9. člen
(dostopne poti)

Za dostop do trase plinovoda se uporabijo obstoječe 
javne in gozdne ceste.

10. člen
(MMRP Pince)

(1) MMRP Pince se zgradi na jugovzhodni strani avtoce-
stnega priključka Pince ob javni poti JP706161 (Pince Marof–
pašnik) v začetni stacionaži plinovoda.

(2) Plato MMRP Pince je velikosti približno 85 m × 75 m 
na nazivni koti 156,50 m n. m. Ogradi se z mrežno ograjo višine 
do 2,50 m. Pohodne površine na platoju se tlakujejo z betonski-
mi tlakovci ali pranimi betonskimi ploščami, dovoz, parkirišče, 
notranja cesta in delovne površine pred objekti se asfaltirajo, 
druge površine se posujejo s prodom ali ozelenijo.

(3) Dostop do platoja se izvede z javne poti JP706161. 
Javna pot se rekonstruira v dolžini približno 150 m od priključka 
na plato do priključka na lokalno cesto LC206011 (Pince–Peti-
šovci). Cesta se zgradi z elementi, ki zagotavljajo prevoznost 
merodajnim vozilom. Parkirna mesta za osebna vozila se ure-
dijo na platoju zunaj ograjenega dela objekta.

(4) Na platoju se zgradijo naslednji objekti:
– nadzorno-servisni objekt velikosti približno 23 m × 12 m, 

višine približno 6 m, pokrit s streho enokapnico z naklonom naj-
več 10°, barva fasade povzema barve naravnega okolja, v ka-
tero se objekt umešča, objekt se oblikuje v skladu s sodobnimi 
načeli oblikovanja (uporaba sodobnega materiala, povzemanje 
oblikovanja objekta merilno-regulacijske postaje);

– objekt merilno-regulacijskih linij velikosti približno 
30 m × 20 m, višine približno 8 m, zgradi se kot funkcionalno 
enoten prostor, vzdolžno razdeljen na dva segmenta, vsak od 
njiju se pokrije s streho enokapnico z naklonom največ 10°, 
izvede se protihrupna fasada z naravnim prezračevanjem, 
barva fasade povzema barve naravnega okolja, v katero se 
objekt umešča, oblikovanje objekta izraža njegovo tehnološko 
vsebino;

– zbiralnik kondenzata, pokrit s streho enokapnico veliko-
sti približno 8 m × 4 m in z naklonom največ 10°, zbiralnik se 
postavi v armiranobetonsko lovilno skledo;

– jekleni stolp za izpuh zemeljskega plina višine približno 
15 m;

– naslednje plinske naprave: sprejemna čistilna naprava, 
oddajna čistilna postaja in filter separatorji za čiščenje plina ter

– drugi pomožni objekti, ki dopolnjujejo funkcijo načrto-
vanega objekta.

(5) Na platoju se zgradijo notranja cesta in delovne po-
vršine z elementi, ki zagotavljajo prevoznost intervencijskim 
vozilom. Delovne in parkirne površine se omejijo z dvignjenimi 
robniki in so nagnjene proti lovilnikom olj. Za elektroenergetsko 
napajanje se izvede elektroenergetski kablovod iz transforma-
torske postaje TP Pince meja. Telekomunikacijski priključek se 
zagotovi po javnem telekomunikacijskem omrežju, ki teče ob 
trasi avtoceste. Na platoju se izvede razsvetljava s popolnoma 
zasenčenimi svetili z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom 
ter čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe, ki imajo vgrajen 
senzor za prižiganje in samodejni izklop. Zgradi se vodovod 
vključno s hidrantnim omrežjem, ki se priključi naodovod ob 
trasi lokalne ceste LC206011 (Pince–Petišovci). Padavinska 
voda s strešin se spelje v okoliške vodne jarke, z delovnih 
površin pred objekti prek lovilnikov olj. Padavinska voda z 
notranje ceste se odvaja gravitacijsko na nižje ležeči teren. 
Odpadna komunalna voda se odvaja po vodotesnem internem 
kanalizacijskem omrežju in skozi malo čistilno napravo v potok. 
Tehnološke odpadne vode se zbirajo v zbiralnikih. Prostori 
nadzorno-servisnega objekta so ogrevani s toplotno črpalko.

(6) MMRP Pince se na slovensko-madžarski meji naveže 
na prenosni plinovod, ki poteka po ozemlju Republike Madžar-
ske, s prenosnim plinovodom premera cevi do vključno 500 
mm, tlačne stopnje do vključno 100 barov in dolžine približno 
650 m.

11. člen
(MRP Lendava)

(1) MRP Lendava se zgradi na vzhodni strani platoja 
obstoječe MRP Lendava ob nekategorizirani cesti v končni 
stacionaži plinovoda.

(2) Plato MRP Lendava je velikosti približno 50 m × 45 m 
na nazivni koti 162,00 m n.m. v. Vsi vitalni deli postaje se 
izvedejo nad koto 162,50 m n.v. Na platoju se zgradi merilno- 
regulacijska postaja. Plato se ogradi z mrežno ograjo višine do 
2,50 m. Pohodne površine na platoju se tlakujejo z betonski-
mi tlakovci ali pranimi betonskimi ploščami, notranja cesta in 
delovne površine pred objekti se asfaltirajo, druge površine se 
posujejo s prodom ali ozelenijo.

(3) Dostop do platoja se izvede prek obstoječega priključ-
ka z nekategorizirane ceste.

(4) Na platoju se zgradijo naslednji objekti:
– objekt merilno-regulacijskih linij velikosti približno 

20 m × 10 m, višine približno 8 m, pokrit s streho dvokapnico z 
naklonom približno 20°, barva fasade povzema barve naravne-
ga okolja, v katero se objekt umešča, oblikovanje objekta izraža 
njegovo tehnološko vsebino;

– naslednje plinske naprave: sprejemna in oddajna čistil-
na postaja na plinovodu ter priključevanje regulacijskih linij na 
obstoječi plinovod ter

– drugi pomožni objekti, ki dopolnjujejo funkcijo načrto-
vanega objekta.

(5) Na platoju se zgradijo notranja cesta in delovne po-
vršine z elementi, ki zagotavljajo prevoznost intervencijskim 
vozilom. Delovne površine se omejijo z dvignjenimi robniki in so 
nagnjene proti lovilnikom olj. Za elektroenergetsko napajanje 
se izvede elektroenergetski kablovod iz transformatorske po-
staje TP Lendava nafta BS. Na platoju se izvede razsvetljava 
s popolnoma zasenčenimi svetili z ravnim zaščitnim in nepre-
dušnim steklom ter čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe, 
ki imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop. Pa-
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davinska voda s strešin se spelje v odvodne jarke, z delovnih 
površin pred objekti prek lovilnikov olj. Padavinska voda z 
notranje ceste se odvaja gravitacijsko na nižje ležeči teren. Na 
telekomunikacijsko omrežje se plato priključi prek obstoječega 
priključka. Po potrebi se zaščitijo ali prestavijo obstoječi infra-
strukturni vodi in objekti na MRP Lendava.

(6) MRP Lendava se naveže proti načrtovanemu preno-
snemu plinovodu M9 Lendava–Kidričevo s prenosnim plino-
vodom premera cevi do vključno 500 mm, tlačne stopnje do 
vključno 100 barov in dolžine približno 640 m.

12. člen
(delovni pas)

(1) Delovni pas, potreben za gradnjo plinovoda, sega 
7 m na eno stran od osi plinovoda (za odlaganje izkopanega 
materiala) in 15 m na drugo stran od osi plinovoda (za prehod 
gradbenih strojev, varjenje in polaganje plinovoda v jarek), ra-
zen pri poteku skozi gozd, kjer je delovni pas širok 8 m na eno 
stran od osi plinovoda in 11 m na drugo stran od osi plinovoda. 
Ožji del delovnega pasu (za odlaganje izkopanega materiala) 
je na desni strani osi plinovoda, gledano v smerni stacionaže. 
Delovni pas se določi tudi za potrebe gradnje drugih prostorskih 
ureditev (gospodarska javna infrastruktura), ki segajo zunaj 
območja delovnega pasu plinovoda.

(2) Na območjih, na katerih se plinovod približa objek-
tom, prečka vodotoke in infrastrukturne objekte ali poteka 
vzporedno z njimi, ter na območjih drugih ovir na trasi ali ob 
njej je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja dejanskim 
razmeram lahko tudi ožja ali širša, kar je razvidno iz grafične-
ga dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija 
načrtovane prostorske ureditve s prikazom ureditvene situa-
cije gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega 
dobra, listi 2.1.1–2.1.4).

13. člen
(krajinskoarhitekturna ureditev)

(1) Pred gradnjo se rastje odstrani v celotnem delovnem 
pasu. Obvodno in obrežno rastje, rastje na območjih narav-
nih vrednot, rastje na kmetijskih zemljiščih in rastje v gozdu 
se odstrani tam, kjer je to nujno zaradi gradnje in delovanja 
plinovoda. Sečnja se opravi selektivno tako, da se kar najbolj 
ohranijo vitalna srednje velika in velika drevesa. Rob preseke 
je valovit ter višinsko in vodoravno razčlenjen.

(2) Plato MMRP Pince se po obodu linijsko zasadi na 
zunanjem robu ograje z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Z av-
tohtonimi grmovnicami se zasadijo tudi strme brežine dostopne 
ceste ob priključku na lokalno cesto LC206011 (Pince–Petišov-
ci). Če je plato MMRP Pince za načrtovani prenosni plinovod 
M9 Lendava–Kidričevo že zgrajen, se opusti linijska zasaditev 
platoja na jugovzhodnem robu, odstrani izvedena zasaditev 
platoja MMRP Pince za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidri-
čevo ter se platoja obeh MMRP Pince povežeta in oblikujeta 
v enoten plato.

(3) Plato MRP Lendava se ob nekategorizirani dostopni 
cesti zasadi s skupinami drevorednega drevja. Drevesna in 
grmovna vegetacija na vzhodni strani platoja se ohrani.

(4) Kovinski deli vseh nadzemnih objektov se pobarvajo 
v temnejših neizstopajočih barvah brez sijaja.

(5) Varnostni pas na obeh straneh od osi plinovoda v 
širini 5 m se ne sme zasaditi z visokim drevjem. Zasaditve in 
zatravitve, s katerimi se utrjujejo tla in varuje gozdni rob, ter 
rekultivacija njivskih površin se izvedejo takoj po končanih 
gradbenih delih na posameznih odsekih trase. Zatravi se z 
avtohtonimi vrstami. Pri poteku trase skozi gozdove se zago-
tovi obnova gozdnega roba z zasaditvijo avtohtonih grmovnic 
in drevja.

(6) Za celotno traso in nadzemne objekte plinovoda se 
kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
izdela načrt krajinske arhitekture, ki vsebuje sanacijo gozdnih 
robov, obvodne vegetacije na območjih prečkanj s prekopom, 

obnovo živic v odprti krajini ter zasaditve v in ob območjih 
nadzemnih objektov.

14. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in druge dopustne 

prostorske ureditve)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so pod 

pogojem, da ne ovirajo gradnje in obratovanja prostorskih 
ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta, 
dopustni tudi naslednji posegi:

– rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih infra-
strukturnih objektov in prometne infrastrukture,

– urejanje vodotokov,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami,
– opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na kme-

tijskih in gozdnih zemljiščih,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu 

s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost 
gradnje, če so njihovi podzemni nosilni elementi (temelji ipd.) 
oddaljeni od osi plinovoda najmanj 5 m.

(2) Za vse posege se pridobi soglasje investitorja, oziroma 
če je plinovodno omrežje že zgrajeno in predano v uporabo, 
njegovega upravljavca.

(3) Za vse posege na območjih kulturne dediščine, na 
območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na vodnih ze-
mljiščih se pridobi soglasje projektnih soglasodajalcev, v katerih 
pristojnosti posegajo ti posegi.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  

IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA  
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH  

UREDITEV NANJE

15. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi  

in grajenem javnem dobru)
(1) Skupni pogoji glede gradnje gospodarske javne infra-

strukture in grajenega javnega dobra so:
– projektiranje in gradnja posameznih križanj, vzporednih 

potekov, morebitnih začasnih ali trajnih prestavitev, zaščita go-
spodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo se izvedejo 
v skladu s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi pod-
lagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostor-
skega načrta, ter v skladu z geološko-hidrološkimi razmerami 
območja,

– če se med gradnjo plinovoda ugotovi, da je treba po-
samezni infrastrukturni vod zaščititi ali začasno ali trajno pre-
staviti, se to naredi s soglasjem lastnika oziroma upravljavca 
tega voda,

– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medse-
bojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmi-
kov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur,

– gospodarska javna infrastruktura se ne prestavlja na 
območja kulturne dediščine, križanja pa morajo biti izvedena 
tako, da te dediščine ne prizadenejo,

– odstranijo se priključki objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo, ki se ne uporabljajo več,

– pred začetkom izvajanja strojnih del se vse podzemne 
komunalne vode ročno odkopljejo v celotni širini jarka.

(2) Vsa križanja in vzporedni poteki plinovoda z objekti 
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, 
prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in graje-
nega javnega dobra ter priključki nanjo so razvidni iz grafičnega 
dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija na-
črtovane prostorske ureditve s prikazom ureditvene situacije 
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, 
listi 2.1.1–2.1.4).
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16. člen
(železnica)

Križanje železniških prog se izvede s podvrtavanjem z 
vgradnjo plinovodne cevi v zaščitni cevi. Višina nadkritja nad 
temenom cevi do tirov je najmanj 2 m.

17. člen
(državne in občinske ceste)

(1) Križanje državnih cest se izvede s podvrtavanjem 
z neposredno vgradnjo ustrezno zaščitene plinovodne cevi. 
Kadar to ni mogoče, investitor v skladu z zakonom, ki ureja 
področje javnih cest, za prekop ceste pridobi soglasje lastnika 
in upravljavca državnih cest.

(2) Križanje občinskih cest in gozdnih cest se izvede s 
prekopom.

(3) Višina nadkritja nad temenom cevi je pri državnih ce-
stah najmanj 2 m, pri občinskih cestah pa najmanj 1,5 m glede 
na nivo vozišča.

(4) Pri vzporednem poteku plinovoda z avtocesto A5 med 
km 3 + 220 in km 3 + 420 stacionaže plinovoda je višina nad-
kritja med končno urejenim terenom in temenom cevi najmanj 
2,5 m. Plinovod se ustrezno dodatno zaščiti proti poškodbam 
z betonskimi ploščami ali na drug primeren način.

18. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

Vodoravna križanja plinovoda in podzemnega omrežja 
elektronskih komunikacij morajo biti praviloma pod pravim 
kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne 
sme biti manjši od 45°. V višinskem pogledu poteka križanje 
izven nivojsko. Križanje se izvede tako, da plinovod poteka 
pod kablom v razdalji najmanj 0,5 m. Na mestu križanja se 
izvede zaščita voda z zaščitno cevjo, ki sega najmanj 3 m na 
vsako stran plinovodne cevi, merjeno pravokotno na plino-
vodno cev.

19. člen
(kanalizacijsko omrežje)

Vodoravna križanja plinovoda in kanalizacije morajo biti 
pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot 
križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem pogledu poteka 
križanje izven nivojsko. Plinovod se položi najmanj 0,5 m nad 
kanalizacijo. Kadar je kanalizacija nad plinovodom, mora biti za 
plin neprepustna, bližnji jaški morajo imeti odprtine.

20. člen
(vodovodno omrežje)

Vodoravna križanja plinovoda in vodovoda morajo biti 
praviloma pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče 
izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem 
pogledu poteka križanje izven nivojsko. Plinovod se položi 
najmanj 0,5 m nad ali pod vodovodom. Na križanjih, kjer ni 
višinskih podatkov o vodovodu, se med gradnjo izvede sondira-
nje, medsebojna višinska uskladitev pa se izvede med gradnjo.

21. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Pri križanju ali približevanju plinovoda visokonape-
tostnim elektroenergetskim vodom se upoštevajo naslednji 
pogoji:

– pri križanju plinovoda in nadzemnega visokonapeto-
stnega elektroenergetskega voda znaša razmik med plino-
vodom in temeljem stebra nadzemnega elektroenergetskega 
voda najmanj 10 m, med plinovodom in ozemljili stebra pa 
najmanj 2 m, za križanje se izdelata študija o vplivu in elaborat 
izvedbe,

– pri vzporednem poteku plinovoda z visokonapetostnim 
elektroenergetskim vodom se ugotovita potek in vpliv indu-

cirane napetosti na plinovodu; če je inducirana napetost na 
plinovodu večja od dovoljene, se na plinovodu vgradi ustrezna 
zaščita na ogroženih mestih,

– pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda 
se predpisana varnostna višina ne sme zmanjšati.

(2) Pri križanju ali približevanju plinovoda srednje- in niz-
konapetostnim elektroenergetskim vodom se upoštevajo na-
slednji pogoji:

– vodoravna križanja plinovoda in kablovoda morajo biti 
pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot 
križanja ne sme biti manjši od 45°. Navpični svetli razmik med 
plinovodom in kablovodom mora biti najmanj 0,5 m. Na mestih 
križanja se kablovod zaščiti z zaščitno cevjo, ki sega najmanj 
3 m na vsako stran plinovodne cevi, merjeno pravokotno na 
plinovodno cev,

– najmanjši odmik med plinovodom in kablovodom ali 
ozemljilom je 1,5 m. Kadar najmanjših odmikov ni možno dose-
či, se kablovodi zaščitijo s polaganjem v kabelsko kanalizacijo 
ali prestavijo na predpisani odmik,

– pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda 
se predpisana varnostna višina ne sme zmanjšati.

(3) Med gradnjo se omeji doseg gradbenih strojev in njiho-
vih delov ob upoštevanju najmanjše varnostne razdalje pribli-
ževanja delom pod napetostjo. Omogoči se neoviran dostop do 
vseh daljnovodov s pripadajočimi stojnimi mesti. Izkop v bližini 
stojnih mest nadzemnih vodov, s katerim bi bila zmanjšana 
njihova statična stabilnost, ni dovoljen.

22. člen
(plinovodno in naftovodno omrežje)

(1) Plinovod na več mestih križa naftovod Virje–Len-
dava, plinovod Zebanci–Lednava, cevovode naftno-plin-
ske infrastrukture v Petišovcih in distribucijsko plinovodno 
omrežje. Križanja se izvedejo s prekopom pod obstoječim 
plinovodom ali naftovodom s svetlim višinskim odmikom 
najmanj 0,5 m.

(2) Pri križanju ali približevanju plinovoda vrtinam, plinovo-
dom in naftovodom v Petišovcih se upoštevajo naslednji pogoji:

– plinovod od vrtine Pg-3 do centralne plinske postaje se 
prestavi v dolžini približno 270 m,

– plinovod od vrtine Pg-6 do centralne plinske postaje se 
prestavi v dolžini približno 270 m,

– plinovod od centralne plinske postaje do kotlovnice za 
delavnico Nafta-Geoterm se prestavi v dolžini približno 370 m,

– sanirane vrtine se pred gradnjo znova preverijo s son-
dažnim odkopom in geodetsko posnamejo, med plinovodom in 
sanirano vrtino je najmanjša osna razdalja 3,0 m,

– v km 5 + 000 in km 5 + 650 se plinovodna cev vkoplje 
z nadkritjem najmanj 2,5 m za zagotavljanje naknadnih križanj 
povezovalnih cevovodov s plinovodom R15/1.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

23. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom območja 
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in s tehnič-
nimi elementi za prenos mej parcel v naravo v grafičnem delu 
državnega prostorskega načrta (Območje državnega prostor-
skega načrta z načrtom parcelacije, listi 3.1–3.4), v katerem so 
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel 
v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega 
prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načr-
tom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim 
stanjem lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti 
sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
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VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE 
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA  

IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, 
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE  

TER VARSTVA PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI

24. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred po-
škodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so 
razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta 
(Prikaz stanja prostora). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo 
kulturne dediščine.

(2) Investitor na območju državnega prostorskega načr-
ta, kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega 
arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega 
soglasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za 
vrednotenje arheološkega potenciala.

(3) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitna izko-
pavanja odkritih arheoloških najdišč s poizkopavalno obdelavo 
gradiva ali arhiva najdišča in druge ukrepe varstva, določene s 
predhodnimi arheološkimi raziskavami, med gradnjo pa stalni 
arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Po potrebi se določita 
obseg in globina podvrtavanja. Deli arheološke dediščine, naj-
deni med posegom v prostor, naj ostanejo, če je le mogoče, 
na kraju samem.

(4) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega 
najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še 
dopušča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali grad-
benimi deli odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z 
varstvenim režimom prilagodijo tako, da kulturna dediščina ni 
ogrožena.

(5) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pri-
stojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti 
soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

(6) Na območjih prečkanj enot kulturne dediščine mora 
biti delovni pas čim ožji.

(7) Nadzemne oznake plinovoda se ne postavljajo na 
območjih in objektih kulturne dediščine oziroma v njihovi ne-
posredni bližini.

(8) Po zaključku del se teren ob neposredni bližini objek-
tov in območij kulturne dediščine vzpostavi v prvotno stanje in 
obnovijo se vsi uničeni elementi kulturne krajine.

(9) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti 
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

25. člen
(ohranjanje narave)

(1) Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz 
obvezne priloge državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja 
prostora).

(2) Ohranjajo se naravni elementi in danosti v krajini, 
predvsem na kmetijskih zemljiščih. Živice, posamezna drevesa 
in grmi, ostanki nekdanjih mrtvic in starih strug s pripadajočo 
lesno vegetacijo, ki so z gradnjo prizadeti, se po izgradnji znova 
vzpostavijo, odstranjene mejice in posamezna drevesa oziroma 
grmovnice v odprti krajini pa ustrezno nadomestijo. Če v bližini 
dreves in grmovnic potekajo gradbena dela, se drevesa in 
grmovnice ustrezno zaščitijo.

(3) Prečkanje obvodnega jelševja ob vodotoku Kopica v 
km 6 + 050 in ob železnici v km 6 + 300 se izvede s podvrtava-
njem tako, da se vegetacijski pas ohrani.

(4) Pri prečkanju vodotokov se izvedejo naslednji ukrepi:
– regulacije vodotokov ter druge spremembe vodnega 

toka in režima niso dovoljene,
– pri poseganju v vodotoke in njihovo neposredno bližino 

se v čim večji meri ohranja lesnata obrežna vegetacija,
– vsi ostanki gradbenega materiala in drugi odpadki se 

odstranijo,

– vsa dela na Ledavi se opravijo od začetka septembra do 
konca februarja. Pred samim začetkom del se izvede standar-
dni elektroizlov rib, za kar poskrbi pristojna ribiška organizacija. 
Investitor o začetku del najmanj sedem dni prej obvesti pristoj-
nega upravljavca ribiškega okoliša (ribiška družina Lendava).

(5) Na območju med km 3 + 500 in km 7 + 500 se delovni 
pas v celoti ogradi s tako ograjo, ki prepreči dvoživkam in želvi 
sklednici dostop na gradbišče. Na območju želve sklednice 
med km 3 + 500 in km 4 + 050 se gradnja opravi od začetka 
novembra do konca februarja, na območju potoka Kopica med 
km 5 + 250 in km 7 + 500 pa od začetka novembra do konca 
januarja. Izvajanje del poteka pod naravovarstvenim nadzo-
rom ustrezno strokovno usposobljene osebe (strokovnjak za 
dvoživke in želve).

(6) Med gradnjo in po posegu se upoštevajo naslednji 
pogoji:

– na površine z zavarovanimi habitatnimi tipi in v habitate 
zavarovanih vrst se posega v najmanjši možni meri,

– košnja za preprečevanje naselitve in razvoja invazivnih 
rastlin se izvaja 2-krat letno v prvi polovici junija in prvi polovici 
avgusta, predvsem na območjih gozdnih posek in ob vodotokih,

– sečnja drevja in grmovnic se izvaja od začetka septem-
bra do konca februarja. Posekani les se takoj po poseku od-
strani ali trajno pusti na kraju poseke. Sečnja dreves, debelejših 
od 0,5 m, poteka pod naravovarstvenim nadzorom ustrezno 
strokovno usposobljene osebe (strokovnjak za hrošče),

– na območju delovnega pasu se v gozdu in ob vodotokih 
zunaj pasu 5 m od osi plinovoda levo in desno do roba delovne-
ga pasu predvidi pogozditev vseh poškodovanih površin z av-
tohtono drevesno vegetacijo. Pas od 2,5 do 5 m levo in desno 
od osi plinovoda se zasadi z avtohtonimi grmovnimi vrstami,

– pri vzdrževalnih delih širina preseke, ki se skozi višjo 
vegetacijo in gozd vzdržuje v zatravljeni obliki s košnjo, ne sme 
presegati 2,5 m levo in desno od osi plinovoda. V pasu od 2,5 
do 5 m levo in desno od osi plinovoda se vzdržuje grmovni pas. 
Od 5 m do osi plinovoda levo in desno se omogoča nemotena 
rast drevja,

– pri vzdrževalnih delih se širina preseke, ki se vzdr-
žuje ob vodotoku, ohranja v minimalni še dopustni širini, kot 
to zahteva varnost plinovoda. Na poseki se omogoči razrast 
vegetacije avtohtonih ob/vodnih makrofitov in visokih steblik,

– pri vzdrževalnih delih se obrežno rastje seka, ne ruva.
(7) Investitor o začetku del najmanj štirinajst dni prej 

obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo narave.

26. člen
(vodotoki)

(1) S podvrtavanjem se izvede prečkanje Kopice. Druga 
prečkanja vodotokov in jarkov se izvedejo s prekopom.

(2) Plinovod na priobalnem zemljišču mora prenesti obre-
menitve gradbene mehanizacije med rednimi vzdrževalnimi 
deli na vodotoku.

(3) Pri posegih v vodotoke in njihovo bližino se upoštevajo 
naslednji pogoji:

– prečkanja vodotokov se izvedejo s prekopom z dodatno 
obbetoniranimi cevmi,

– prečkanja in posegi v struge vodotokov se izvedejo 
tako, da ne spremenijo pretoka vode, njene kakovosti in bio-
loške raznovrstnosti, med deli se zagotovi, da v vodotoku ne 
nastanejo razmere neprekinjene kalnosti ter da se ne ustvarjajo 
začasne ali trajne mrtvice,

– teme cevi plinovoda je najmanj 1 m pod najnižjo točko 
dna urejenih vodotokov in najmanj 1,5 m pod najnižjo točko dna 
neurejenih vodotokov in hudourniških strug,

– območje poglobljenega dela cevovoda je na razdalji 
od 3,0 do 5,0 m od zgornjega roba brežine na obeh bregovih 
vodotoka,

– struga vodotoka se na območju prečkanja zaščiti proti 
vodni eroziji s kamnito oblogo (zaklinjen lomljenec) najmanj 
5,0 m vzvodno in nizvodno od plinovodne cevi, kamnita obloga 
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mora biti izvedena tako, da ribam omogoča normalne dnevne 
in sezonske migracije,

– zavarovanje dna se na vzvodni in nizvodni strani uredi 
s stabilizacijskim pragom v niveleti dna struge,

– zaščita brežin s kamnito oblogo sledi naravni konfigu-
raciji terena,

– pri poseganju v vodotoke ne sme nastati novo erozijsko 
žarišče, ne sme biti ogrožena stabilnost terena in obstoječih 
objektov ali preprečen odtok visokih voda in hudournikov, če 
pride do porušitve brežin, se vzpostavi prvotno stanje, brežine 
se zavarujejo s kamnito oblogo,

– med gradbenima jamama na obeh straneh vodotoka 
za postavitev mehanizacije za podvrtavanje se obrežno rastje 
v opredeljenem delovnem pasu ne poseka,

– ob prečkanjih vodotokov in jarkov je delovni pas čim 
ožji,

– postavljanje ovir in odlaganje izkopanega materiala na 
brežine in v struge vodotokov ni dovoljeno,

– območje prečkanja vodotokov se uredi tako, da se 
ohranita dostop do struge in prehodnost ob njej za vzdrževalna 
dela,

– prečkanja se izvajajo v prisotnosti rečne nadzorne 
službe.

27. člen
(podzemne vode)

(1) Dela se izvajajo tako, da so izkopani odseki čim krajši 
ob hkratnem sprotnem zasipavanju.

(2) Na platojih MMRP Pince in MRP Lendava se vsak 
rezervoar goriva za posamezni dizelski agregat vkoplje, zasuje 
in zatravi. Rezervoarji so v oljetesni dvoplaščni izvedbi.

28. člen
(poplavna območja)

(1) Na poplavnih območjih se izvedejo naslednji ukrepi:
– zaščita plinovoda proti vzgonu,
– nasipi izkopanega materiala na poplavnih območjih se 

prekinejo na vsakih 25 m s 5 m široko odprtino za odtok vode 
v primeru nenadnih poplav,

– dela se ne izvajajo v obdobju obsežnih padavin ali ob-
dobju z večjo verjetnostjo nastopanja poplav,

– takojšnja ureditev in sanacija površin, ki so bile ob iz-
gradnji plinovoda poškodovane,

– kjer je možno, se izkopni material iz jarka odlaga na 
vzvodno stran jarka glede na smer toka poplavne vode.

(2) Izravnava viškov materiala od izkopa na območju od-
stranjene rodovitne zemlje je dovoljena le do kote obstoječega 
terena.

29. člen
(kmetijska in gozdna zemljišča)

(1) Globina in način polaganja plinovoda na območju 
kmetijskih zemljišč, posebno na območju trajnih nasadov, se 
prilagodita tako, da je po končani gradnji v najmanjši možni 
meri omejena kmetijska proizvodnja. Gradbena in strojna dela 
se izvajajo zunaj obdobij najintenzivnejših kmetijskih opravil v 
suhem vremenu.

(2) Nad plinovodom se določi pas z omejitvijo kmetijske 
dejavnosti širine 2,5 m na vsako stran od osi plinovoda. V tem 
pasu se ne sadijo rastline s koreninami, globljimi od 1 m, ne 
obdeluje zemljišče, globlje od 0,5 m, in ne postavljajo opore za 
kmetijstvo in sadjarstvo.

(3) Pri prečkanju hidromelioracijskih območij se plinovod 
prilagaja sistemu hidromelioracij tako, da je svetla razdalja med 
drenom in plinovodno cevjo najmanj 0,5 m. Drenažne cevi se 
prerežejo in po vgradnji plinovoda obnovijo na celotnem de-
lovnem pasu v enaki kakovosti kot pred gradnjo. Med gradnjo 
se zagotavlja delovanje preostalega osuševalnega sistema.

(4) Z rodovitno zemljo se ravna v skladu z določili 30. čle-
na te uredbe.

(5) Med gradnjo in po njej se omogoči nemoten dostop do 
kmetijskih in gozdnih zemljišč.

(6) Na območju delovnega pasu se zunaj 5-metrskega 
pasu na obeh straneh plinovoda do roba delovnega pasu po-
gozdijo vsa med gradnjo poškodovana gozdna zemljišča. Pas 
od 2,5 do 5 m levo in desno od osi plinovoda se lahko prepusti 
plodonosnim rastlinskim vrstam. Novi gozdni robovi se zasa-
dijo z avtohtonimi grmovnicami in nižjimi drevesnimi vrstami s 
široko ekološko amplitudo in veliko obnovitveno sposobnostjo. 
Izvede se manj gosta zasaditev, ki tvori vegetacijski okvir in 
določi mejo vzdrževanja med obratovanjem. Vegetacijski okvir 
se zapolni s spontano zarastjo z nasemenitvijo iz okoliškega 
gozda (naravna sukcesija).

(7) Po končani gradnji se sanirajo poškodbe na drevju.

30. člen
(relief in varstvo tal)

(1) Posegi v tla in odstranjevanje krovnih plasti se izvede-
jo tako, da se prizadene čim manjša površina tal ter ohranita 
rodovitnost in količina prsti. Na območju kmetijskih zemljišč se 
zemeljska dela izvajajo pod naravovarstvenim nadzorom ustre-
zno strokovno usposobljene osebe (strokovnjak s področja 
pedologije), pri delih se uporabljajo gradbeni stroji z manjšim 
pritiskom na površino (goseničarji) ter izvajajo drugi ukrepi za 
preprečevanje zbitosti in slabšanja precejne sposobnosti tal.

Dela se ne izvajajo na razmočenem terenu. Na območju 
začasnih skladišč plinovodnih cevi se tla zavarujejo z lesenimi 
podstavki (tramiči).

(2) Pri izkopu je treba ločiti zgornji rodovitni (humusni) sloj 
prsti od spodnjih slojev in ob zasutju vračati plasti tal v obra-
tnem vrstnem redu, kot so bila odkopana. Nasipi so lahko visoki 
do vključno 1,5 m. Odgrnjene zemlje ni dovoljeno stiskati. Na 
neobdelovalnih površinah se rodovitni sloj prsti odstrani ločeno 
najmanj v širini jarka in še dodatno 0,15 m na vsako stran. Na 
obdelovalnih površinah se rodovitni sloj prsti odstrani tudi na 
voznih površinah (transportnih poteh) delovnega pasu in na 
površinah, na katere se odlaga material od izkopa.

(3) Po končani gradnji se tla na celotnem območju grad-
bišč sanirajo oziroma vrnejo v prvotno stanje. Zasipni material v 
jarku se utrdi do naravne zbitosti tako, da ne prihaja do poseda-
nja površine nad jarkom. Pri tem se uporabi izkopana zemljina 
s posamezne lokacije in po potrebi zemljina z drugih lokacij na 
trasi, ki je neonesnažen, glede sestavin tlom in podtalju enak ali 
podoben mineralni ali mineralno organski material, ki v svojih 
značilnostih ustreza naravnim tlom ali podtalju na lokaciji ter 
lahko prevzema vse pomembne naloge tal ali podtalja.

(4) Po končani gradnji se z gradbišč odstrani ves odvečni 
material, vse poškodovane travniške površine in opuščene 
površine se zasejejo z avtohtonimi rastlinami (seneni drobi), 
obdelovalne kmetijske površine se razrahljajo.

31. člen
(varstvo pred hrupom in vibracijami)

(1) V bližini stanovanjskih stavb se gradnja in transporti 
opravljajo v dnevnem času, v povprečju 10 ur na dan, ob de-
lovnikih od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure in v soboto od 
6. do 16. ure, razen ob praznikih, pri tem se transportne poti v 
največji možni meri izogibajo stanovanjskim stavbam in drugim 
stavbam z varovanimi prostori.

(2) V primeru uporabe gradbene mehanizacije, ki pov-
zroča močne sunke ali stalne vibracije, se v bližini grajenih 
objektov njihovo obratovanje prilagodi tako, da se doseže čim 
manjša izpostavljenost objektov vibracijam in hrupu.

32. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Nevarni odpadki, mednje spadata tudi zemljina, one-
snažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embala-
ža nevarnih snovi, se zbirajo ločeno in predajo pooblaščeni 
organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno 
evidentira.
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(2) Zeleni odrez se ločeno odpelje v center za ravnanje z 
odpadki, ki sprejema zeleni odrez.

(3) Odpadna embalaža se na gradbišču zbira ločeno po 
vrstah materiala, zagotovi se njen odvoz na najbližje odlagali-
šče komunalnih odpadkov ali v zbirni center.

(4) Odpadne vode pri izvajanju tlačnega preizkusa se po 
opravljenem tlačnem preizkusu filtrirajo in odvajajo v okolico. 
Odpadna olja in kondenzat filter separatorjev, ki nastajajo med 
obratovanjem plinovoda, se oddajo pooblaščenemu zbiralcu 
odpadnih olj.

(5) V primeru, da se pri izkopih naleti na nasutje odpad-
kov, se ti odstranijo v celoti, vključno z morebitno onesnaženo 
podlago.

33. člen
(obramba)

Na celotni trasi plinovoda se za potrebe obrambe zagotovi 
rezervacija dveh optičnih vlaken v kabelski kanalizaciji za op-
tični kabel, s priključki in odcepi, ki se določijo v dokumentaciji 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

34. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, se 
lahko izvedejo po naslednjih etapah:

– posamezni deli trase plinovoda z vsemi pripadajočimi 
ureditvami ob trasi plinovoda,

– MMRP Pince,
– MRP Lendava,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih 

objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javne-
ga dobra, odstranitve in začasne prestavitve drugih objektov 
ter vodne ureditve, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih 
prostorskih ureditev,

– drugi ukrepi in ureditve, predvideni s to uredbo,
– dopolnitev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu 

z rezultati monitoringa.
(2) Ureditve se lahko izvedejo posamezno ali sočasno, 

biti pa morajo zaključene funkcionalne celote, ki ne povzročajo 
škodljivega vpliva na vodni režim ali stanje vode ter poplavno 
varnost.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

35. člen
(monitoring)

(1) Med gradnjo se zagotovi monitoring območij ohranja-
nja narave.

(2) Med obratovanjem se zagotovijo naslednji monitoringi:
– monitoring območij ohranjanja narave,
– monitoring sanacijskih zasaditev,
– monitoring hrupa na območju MMRP Pince in MRP 

Lendava.
(3) Pri odstopanju od dovoljenih vrednosti med gradnjo 

ali obratovanjem plinovoda se zagotovijo naslednji dodatni 
zaščitni ukrepi:

– dodatne prostorske, gradbene in tehnične rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodb,
– spremembe rabe prostora ali objektov in
– drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno 

področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).

36. člen
(organizacija gradbišča)

(1) Gradbišče in začasna odlagališča viškov materiala 
se uredijo le v delovnem pasu na območju državnega prostor-

skega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih, 
zunaj površin visoko ovrednotenih habitatnih tipov in čim dlje 
od vodotokov. Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in 
erozijo tal ter tako, da se zagotovita varnost in nemotena raba 
sosednjih objektov in zemljišč.

(2) Za postavitev gradbiščnih zabojnikov za pisarne, gar-
derobe, sanitarije, priročna skladišča in podobno ter začasna 
skladišča plinovodnih cevi in drugega gradbenega materiala se 
na območju državnega prostorskega načrta uporabijo površine 
v okviru delovnega pasu, ki se ogradijo z gradbiščno ograjo. Na 
poplavnih območjih se gradbiščni zabojniki in začasna skladi-
šča lahko urejajo le na območjih preostale poplavne nevarnosti 
(zunaj poplavnih območij Q100).

(3) Med gradnjo ni dovoljen transport mehanizacije nad 
načrtovanim prenosnim plinovodom M9 Lendava–Kidričevo, 
če bi bil le-ta izveden. Kadar je transport nujno potreben, se 
plinovodna cev zaščiti pred poškodbami (na primer z jeklenimi 
ali betonskimi ploščami in dodatnim nasutjem).

(4) Pri gradnji nastali material od izkopa v skupni količini 
približno 52 470 m3 se uporabi za zasip jarka, ureditev platojev 
objektov na plinovodu, del materiala se izravna na lokaciji izko-
pa v okviru delovnega pasu na območju odstranjene rodovitne 
zemlje, preostali material v skupni količini približno 1 526 m3 se 
odpelje na urejena odlagališča.

(5) Za prevozne poti do gradbišč se uporabljajo državne 
in občinske ceste ter gozdne prometnice. Prevozne poti do 
gradbišč se določijo tako, da v največji možni meri potekajo 
zunaj stanovanjskih naselij.

(6) Hitrost vozil na gradbišču ne sme presegati 10 km/h.
(7) Zagotovijo se pravočasni intervencijski posegi za pre-

prečitev onesnaženja tal in voda ob morebitnem izlitju onesna-
ževal (naftnih derivatov, olja) na območju gradnje – takojšnje 
izčrpavanje onesnaževal z onesnaženega območja, takojšen 
interventni izkop onesnaženega dela zemljine in odvoz onesna-
žene zemljine na odlagališče posebnih odpadkov. Vsa začasna 
skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih 
snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodo-
toke. Skladiščenje goriv na gradbišču plinovoda ni dopustno.

(8) Na gradbišču se brez nadzora ne smejo uporabljati 
materiali, ki vsebujejo škodljive snovi. V struge vodotokov se 
ne posega z materialom, ki vsebuje nevarne spojine.

(9) Svetilke se lahko postavijo le tam, kjer je to nujno po-
trebno. Izberejo se take svetilke, ki svetijo le pod vodoravnico 
in ne oddajajo svetlobe v ultravijoličnem spektru.

(10) Po gradnji se vse površine sanirajo do enakega sta-
nja in kakovosti, kot so bile pred gradbenim posegom.

37. člen
(dodatne obveznosti)

Poleg vseh obveznosti iz 35. in 36. člena so obveznosti 
investitorja tudi:

– pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja upoštevati načrtovano gospodarsko javno infrastruk-
turo,

– pred začetkom del pregledati, popisati in fotodokumen-
tirati stanje kmetijskih zemljišč in objektov,

– pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce 
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega do-
bra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter 
uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove 
varovalne pasove,

– pravočasno obveščati prebivalce o začetku in načinu 
izvajanja gradbenih del ter morebitnih omejitvah prometa in 
oskrbe s komunalno infrastrukturo,

– seznanjati prebivalce ob plinovodu s pravili in postopki, 
ki se upoštevajo med gradnjo in obratovanjem,

– ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po 
zaključku gradnje pa odpraviti morebitne poškodbe na njih,

– zagotavljati nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov ter delovanje elektronskih komunikacij,

– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoje-
čih objektov in zemljišč,
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– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se med 
gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe 
pa po koncu gradnje odpraviti in na cestah vzpostaviti prvotno 
stanje,

– pred začetkom del zagotoviti naročilo za prevzem grad-
benih in drugih odpadkov ali prevoz ter njihovo predelavo in 
odstranjevanje.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

38. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, obliko-
valskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnolo-
ških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer 
pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega 
ali energetsko-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, upo-
števajo zadnje stanje tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo 
prostora.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtova-
ne podobe območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih 
razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sose-
dnjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. 
Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati soglasodajalci, v 
katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

XI. NADZOR

39. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, 
pristojen za prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje  

prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorske ureditve iz 3. člena 

te uredbe ali njenih posameznih etap, določenih v 34. členu 

te uredbe, so na območju državnega prostorskega načrta iz 
4. člena te uredbe dopustni izvajanje kmetijskih in gozdarskih 
dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gra-
dnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne 
infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukrepov 
pred škodljivim delovanjem voda, izvajanje ukrepov za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanje, 
rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov, pri čemer se 
namembnost objektov ne spreminja.

(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se 
zaradi njih ne poslabšajo razmere za ureditev, ki so predmet 
državnega prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati upra-
vljavec plinovodnega omrežja.

41. člen
(občinski prostorski akti)

Z uveljavitvijo te uredbe se za celotno območje iz 4. člena 
te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da so spre-
menjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

– Dolgoročni plan občine Lendava (Uradne objave, 
št. 13/87, 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92) in Srednjeročni plan 
Občine Lendava (Uradne objave, št. 21/87, 2/89, 17/90 in Ura-
dni list RS, št. 57/92) ter že spremenjene prostorske sestavine 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za 
območje nove Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/95, 31/97, 
23/99, 36/00 in 19/01),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat 
del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02 in 
54/04),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del 
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02 in 54/04).

42. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00719-32/2020
Ljubljana, dne 23. septembra 2020
EVA 2020-2550-0035

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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2314. Uredba o koncesiji za rabo vode 
za proizvodnjo pijač iz izvira Polina

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 136. člena in 
137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – 
ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 
in 65/20), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in druge-
ga odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) Vlada Republike Slo-
venije izdaja

U R E D B O
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač  

iz izvira Polina

I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE

1. člen
(predmet koncesije)

(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) po-
deli koncesijo za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač (v 
nadaljnjem besedilu: koncesija) iz izvira Polina (ID-znak 2196-
1061/75-0; koordinate X: 129169,56, Y: 420129,92, Z: 693,23).

(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena 
skupna letna količina rabe podzemne vode, je iz izvira Polina 
120 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe podzemne 
vode iz izvira Polina je 0,3 l/s.

(3) Koncesija se podeli za rabo podzemne vode za proi-
zvodnjo pijač s klasifikacijsko številko 12.1.1. v skladu s pred-
pisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.

(4) Območje koncesije obsega območje izvira Polina ter 
zajema podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode 
VTPodV_1004 Julijske Alpe v porečju Soče. Izvir Polina je 
umeščen v ledeniški in vršajni sediment, ki leži na jurskih kri-
noidnih in oolitnih apnencih zahodno od potoka ter na kredni 
prehodni enoti v flišne kamnine (apnenec, laporovec, redki 
siliciklasti).

(5) Napajalno območje izvira Polina ter meja tega obmo-
čja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem 
koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu 
okolja.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

2. člen
(začetek in trajanje koncesije)

(1) Koncesija se podeli za 30 let.
(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči 

z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki 

ureja vode.

3. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesija se podeli pravni ali fizični osebi, če izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– je registrirana za opravljanje proizvodnje pijač,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne 

dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami,
– proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja 

ali likvidacijski postopek,

– ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge pri-
silne odločbe in

– ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila 
izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, povezano z njenim 
poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna 
odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, pove-
zano z izvajanjem koncesije, in je postala izvršljiva.

4. člen
(pogoji za izvajanje koncesije)

(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: 
koncesionar), mora izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na 
neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo oziroma 
na drugo dovoljeno posebno rabo vode.

(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati 
naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima 
in načina rabe podzemne vode:

1. zagotavljati, da največja dovoljena letna prostornina 
rabe podzemne vode in največji dovoljeni trenutni pretok rabe 
podzemne vode iz 1. člena te uredbe nista presežena,

2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslab-
šanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in količin-
skega stanja vodnega telesa podzemne vode, določenega v 
skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda,

3. imeti zajetje urejeno tako, da je preprečen vnos one-
snaževal v vodonosnik in izvir,

4. dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih spre-
memb toka podzemne vode ali do stalnih sprememb toka le 
na omejenem prostoru, vendar to ne sme povzročiti vdora 
druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda 
v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko 
prišlo pozneje,

5. zagotavljati monitoring v skladu s 7. členom te uredbe 
in Prilogo, ki je sestavni del te uredbe,

6. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja 
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, in

7. uporabljati podzemno vodo izključno za lastne potrebe, 
za katere se podeljuje koncesija.

(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati 
naslednje naravovarstvene pogoje:

1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vo-
dnih in obvodnih ekosistemov,

2. preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vre-
dnot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje 
narave,

3. v okolici izvira ohranjati gozd – krčenje in drobljenje 
(fragmentacija) gozda nista dopustna,

4. v okolici izvira ohranjati naravni relief, dostopati do 
zajetja po že vzpostavljenih poteh,

5. ohranjati kakovosti vode na izviru, zagotoviti tehnične in 
druge ukrepe za preprečitev onesnaževanja vode ter okolice in

6. zagotoviti zadostno količino vode v strugi potoka Suhe, 
tako da je v vodnatih obdobjih omogočen prehod vodnim or-
ganizmom, ter tudi v sušnih obdobjih, ko naravno ni zveznega 
toka, prisotnost kotanj z vodo.

(4) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati 
naslednje pogoje s področja sladkovodnega ribištva:

1. zagotoviti, da ne prihaja do nedopustnih toplotnih in 
drugih obremenitev vodotoka Suha, ki bi lahko ogrožale ribe, 
njihovo pestrost, starostno strukturo in številčnost ter njihove 
habitate v rezervatu,

2. preprečiti posredni ali neposredni izpust vode, ki se 
uporablja pri proizvodnji piva, v vodotok Suho,

3. zagotoviti, da zaradi odvzema vode ne bo kumulativnih 
negativnih vplivov na vodnatost in vodostaj vodotoka Suhe in

4. upoštevati pogoje ter izvajati ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na stanje rib.

(5) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati 
še naslednje druge pogoje:

1. zagotavljati varstvo objektov in naprav za rabo podze-
mne vode ter njihovo redno vzdrževanje,
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2. preprečevati poslabšanje stanja površinskih voda,
3. vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za 

rabo podzemne vode ter zagotavljati dostop samo pooblašče-
nim osebam koncesionarja,

4. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega moni-
toringa podzemnih voda na zajetju iz prvega odstavka 1. člena 
te uredbe,

5. zagotoviti koncedentu brezplačni dostop do podatkov o 
opravljenih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi,

6. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se 
nanašajo na rabo vode,

7. vzdrževati ali sanirati zajetje, ki je predmet koncesije, in
8. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukre-

pov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delo-
vanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni 
nesreči zaradi škodljivega delovanja voda.

(6) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi, 
vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe podzemne vode, v 
določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim raz-
meram, če pride do:

1. značilnega trenda zniževanja gladine podzemne vode, 
ki zajema najmanj šestletno obdobje,

2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih spre-
memb režima toka podzemne vode,

3. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sis-
tema ali

4. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske 
vode.

(7) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na 
podlagi podatkov monitoringa iz 7. člena te uredbe ali ga o njih 
obvesti pristojni upravni organ.

III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

5. člen
(vodenje ločenega računovodstva)

Koncesionar redno vodi ločeno računovodstvo za dejav-
nost koncesije in evidenco odvzetih količin podzemne vode.

6. člen
(poslovnik)

Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje 
vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.

7. člen
(monitoring)

(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki vklju-
čuje monitoring celotne količine odvzete podzemne vode za 
posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in lastno oskrbo s pitno 
vodo v skladu z zahtevami iz Priloge te uredbe.

(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za obdobje 
treh zaporednih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu: program 
monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa Agencija Republike 
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).

(3) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo mo-
nitoring podzemnih in površinskih voda, ter predpisi, ki urejajo 
meroslovje.

(4) Koncesionar predloži agenciji v potrditev program mo-
nitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom 
novega obdobja, za katero se pripravlja program monitoringa. 
Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu po njego-
vem prejemu. Če agencija ugotovi, da program monitoringa ni 
pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in Prilogo te uredbe, 
mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in 
priporočil agenciji poslati popravljeni program monitoringa.

(5) Koncesionar najpozneje do 28. februarja tekočega 
leta pošlje agenciji poročilo o meritvah, obdelavi podatkov in 
rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s 
Prilogo te uredbe.

(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni 

opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero 
se poročilo nanaša,

– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezul-
tate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, 
ter

– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov moni-
toringa.

(7) Vzorec obrazca poročila iz petega odstavka tega člena 
je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

8. člen
(hramba dokumentacije)

Koncesionar hrani dokumentacijo, potrebno za izvajanje 
monitoringa iz prejšnjega člena, in dokumentacijo v zvezi s 
plačili za koncesijo najmanj pet let po prenehanju koncesije.

9. člen
(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije)

(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede vse ukre-
pe v skladu z zakonom, ki ureja vode.

(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo 
v koncesijski pogodbi.

IV. PODELITEV KONCESIJE

10. člen
(postopek podelitve koncesije)

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za vode (v 

nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega 

roka predložena najmanj ena veljavna prijava.
(5) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna 

in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni 
razpis ne uspe, se lahko ponovi.

(6) Predlog o izbiri koncesionarja se pripravi po pridoblje-
nem mnenju strokovne komisije.

(7) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Člane stro-
kovne komisije imenuje minister, pristojen za vode.

(8) Člani strokovne komisije ne smejo biti s prijavitelji na 
javni razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) ali zaposlenimi 
pri prijaviteljih v poslovnem ali sorodstvenem razmerju v ravni 
vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski 
ali partnerski zvezi, v svaštvu do vštetega drugega kolena, 
četudi je zakonska ali partnerska zveza že prenehala, ali živeti 
z njimi v zunajzakonski skupnosti ali nesklenjeni partnerski 
zvezi. V strokovno komisijo ne sme biti imenovana niti oseba, 
ki je bila zaposlena pri prijavitelju ali je kako drugače delala za 
prijavitelja, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sode-
lovanja še niso minila tri leta.

(9) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno ko-
misijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če član naknadno izve 
za razlog iz prejšnjega odstavka, mora takoj predlagati svojo 
izločitev. Izločenega člana strokovne komisije zaradi razlogov 
iz prejšnjega odstavka nadomesti nadomestni član strokovne 
komisije, ki ga imenuje minister, pristojen za vode.

(10) Člani strokovne komisije ne smejo neposredno ko-
municirati s prijavitelji, ampak le posredno prek ministrstva.

11. člen
(vsebina javnega razpisa)

Javni razpis vsebuje:
1. podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet in predvideni obseg koncesije,
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4. pogoje za pridobitev koncesije,
5. podatke, ki jih mora vsebovati prijava na javni razpis, in 

dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na javni razpis,
6. začetek in trajanje koncesije,
7. način dostopa do razpisne dokumentacije,
8. čas in kraj oddaje prijav na javni razpis,
9. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav 

na javni razpis,
10. prednostna merila za izbor koncesionarja,
11. postopek za izbor koncesionarja,
12. rok za izbor koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru 

koncesionarja,
14. odgovorno osebo za dajanje informacij med javnim 

razpisom.

12. člen
(prednostna merila za izbor koncesionarja)

Prednostni merili, ki se upoštevata pri izbiri koncesionarja 
na podlagi javnega razpisa, sta:

– lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah, 
potrebnih za dejavnost proizvodnje pijač, in

– ponujena višina plačila, ki ne sme biti nižja od višine, 
določene v 16. členu te uredbe.

13. člen
(odločba o izboru koncesionarja)

(1) Koncesija se podeli z odločbo o izboru na podlagi 
javnega razpisa.

(2) Odločba o izboru se odpravi, če v 90 dneh od njene 
dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe zaradi 
razlogov, ki so na strani koncesionarja.

V. KONCESIJSKA POGODBA

14. člen
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)

(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe 
pogodbeni stranki.

(3) V koncesijski pogodbi se podrobneje določijo ukrepi in 
pogoji iz 4. člena te uredbe na podlagi podatkov o:

1. celotnem pretoku na izviru ter odvzetih količinah pod-
zemne vode na zajetju in

2. stanju podzemne vode na vodnem telesu iz 1. člena 
te uredbe.

(4) Ob morebitnem neskladju med to uredbo in koncesij-
sko pogodbo veljajo določbe te uredbe.

VI. PLAČILO ZA KONCESIJO

15. člen
(opredelitev plačila za koncesijo)

(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako 
leto rabe vode.

(2) Koncesionar začne plačevati plačilo za koncesijo z 
dnem začetka izvajanja koncesije.

(3) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve konce-
sijske pogodbe.

16. člen
(višina plačila za koncesijo)

(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko 
leto posebej.

(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledar-
sko leto za podzemno vodo, ki se daje v promet kot naravna 

mineralna voda, namizna voda in brezalkoholna pijača, izraču-
na po naslednji enačbi:

Vpl. = 0,01 x Pčisti prihodek + Vkoncesija x 2 x Qnamizna voda, pivo,

pri čemer je:
– Vpl.: plačilo za koncesijo za podzemno vodo, ki se daje 

v promet kot pivo, izraženo v eurih,
– Pčisti prihodek: čisti letni prihodek od prodaje piva, ki je 

izkazan v izkazu poslovnega izida proizvajalca pijač za leto, za 
katero se določa plačilo za koncesijo, izraženo v eurih,

– Qnamizna voda, pivo: letna količina podzemne vode, ki jo je 
koncesionar dal v promet kot pivo v letu, za katero se določa 
plačilo za koncesijo, izražena v 1 000 litrih,

– Vkoncesija: višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov ste-
kleničene podzemne vode, izražena v eurih.

(3) Višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene 
podzemne vode (Vkoncesija) se izračuna po naslednji enačbi:

Vkoncesija =
0,08 x Pvodno povračilo

Q1 + 2 x Q2 + 2,66 x Q3

pri čemer je:
– Vkoncesija: višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov ste-

kleničene podzemne vode, izražena v eurih,
– Pvodno povračilo: vsota vseh plačil vodnega povračila, od-

merjenega izvajalcem lokalnih gospodarskih javnih služb oskr-
be s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje vodnih 
povračil, izražena v eurih,

– Q1: letna količina odvzete podzemne vode, ki je bila 
dana v promet v brezalkoholnih pijačah, izražena v 1 000 litrih,

– Q2: letna količina odvzete podzemne vode, ki je bila 
dana v promet kot izvirska voda, namizna voda ali v pivu, 
izražena v 1 000 litrih,

– Q3: letna količina odvzete podzemne vode, ki je 
bila dana v promet kot naravna mineralna voda, izražena v 
1 000 litrih.

(4) Vrednosti za Pvodno povračilo, Q1, Q2 in Q3 iz prejšnjega 
odstavka so izračunane iz podatkov o odmeri vodnih povračil 
in proizvodnji pijač v letu, ki je dve leti pred obračunskim letom 
plačila za koncesijo.

17. člen
(višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene 

podzemne vode)
(1) Višino plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene 

podzemne vode iz prejšnjega člena določi vlada s sklepom, ki 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Spremembo višine plačila za koncesijo za 1 000 litrov 
stekleničene podzemne vode določi vlada najpozneje do 
31. decembra tekočega leta za naslednje leto v skladu s prej-
šnjim odstavkom.

18. člen
(pošiljanje podatkov, potrebnih za izračun plačila  

za koncesijo)
(1) Koncesionar Direkciji Republike Slovenije za vode (v 

nadaljnjem besedilu: direkcija) vsako leto najpozneje do 28. fe-
bruarja pošlje podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo 
iz 16. člena te uredbe, za preteklo leto.

(2) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso poslani v roku 
iz prejšnjega odstavka ali so poslani podatki napačni, se za 
izračun višine plačila za koncesijo uporabijo podatki, s katerimi 
razpolaga direkcija.

19. člen
(način plačila za koncesijo)

(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki 
dveh akontacij, in sicer na podračun, določen s predpisom, ki 
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ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in dru-
gih javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.

(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zne-
ska, izračunanega po enačbi iz 16. člena te uredbe, pri čemer 
se uporabi višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleniče-
ne podzemne vode, določena na podlagi 17. člena te uredbe.

(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni 
dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v 
decembru.

(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma 
plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamu-
dne obresti.

(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo, 
direkciji v 30 dneh po prenehanju izvajanja koncesije pošlje 
podatke iz prejšnjega člena.

20. člen
(poračun)

Morebitna razlika med zneski, vplačanimi z akontacijama, 
in višino plačila za koncesijo, določeno v skladu s 16. členom 
te uredbe, se plača tako, kot je določeno v prvem odstavku 
prejšnjega člena, ali se vrne koncesionarju v 60 dneh po izdaji 
poračuna plačil za koncesijo.

VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu)

(1) Koncesionar prvi program monitoringa iz drugega od-
stavka 7. člena te uredbe pošlje agenciji v potrditev najpozneje 
v šestih mesecih od sklenitve koncesijske pogodbe.

(2) Koncesionar prvo poročilo iz petega odstavka 7. člena 
te uredbe pošlje agenciji najpozneje do 28. februarja leta, ki 
sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.

22. člen
(višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene 

podzemne vode v prehodnem obdobju)
Do uveljavitve sklepa iz 17. člena te uredbe znaša višina 

plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene podzemne 
vode (Vkoncesija) 1,405 eura.

23. člen
(prva akontacija plačila za koncesijo)

(1) Ne glede na 19. člen te uredbe se prva akontacija 
plačila za koncesijo obračuna naslednje leto po sklenitvi kon-
cesijske pogodbe.

(2) Za izračun akontacije iz prejšnjega odstavka se upo-
rabijo podatki o dejanski količini odvzete podzemne vode v 
tekočem letu, ki jih koncesionar predloži direkciji najpozneje 
do 28. februarja naslednjega leta po sklenitvi koncesijske po-
godbe.

24. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-33/2020
Ljubljana, dne 23. septembra 2020
EVA 2019-2550-0085

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga: MONITORING  
 
Monitoring odvzete podzemne vode iz izvira Polina obsega: 
 meritev celotne zajete količine podzemne vode iz izvira Polina ter ločeno za posebno 

rabo vode za proizvodnjo pijač in ločeno za lastno oskrbo s pitno vodo, 
 vzorčevanje in analizo vzorcev podzemne vode na izviru Polina, 
 ugotavljanje reprezentativnosti monitoringa, 
 analizo količinskega in kakovostnega stanja in predlog ukrepov ter predlog nadaljevanja 

monitoringa. 

a) Kontrola izdatnosti vodnega vira 
 
V primeru izvira Polina gre za razmeroma majhne odvzeme in trenutne količine. Meritve pretoka 
na izviru in odvzete količine iz izvira morajo biti stalne in zvezne z občasno ročno kontrolo. 
Pretoke je treba beležiti vsaj kumulativno (mesečno poročanje) kot skupno količino odvzete 
vode, ločeno za oskrbo s pitno vodo in ločeno za koncesijo. 
 
b) Kontrola kemijske sestave podzemne vode 

Vzorčevanje in obseg analiz odvzete vode iz izvira poteka v skladu z določbami predpisa, ki 
ureja pitno vodo. 
 
S kontrolo kemijske sestave podzemne vode na izviru je treba ugotavljati trend v vsebnosti 
značilnih parametrov in redukcijskih zvrsti ter s tem morebitne spremembe naravnih razmer v 
vodonosniku. 

Kontrolo kemijske sestave je treba izvajati na podlagi predpisane analitike in pogostosti 
vzorčenja rednih in občasnih analiz za stekleničenje vod ter dodatnih analiz, ki izkazujejo stanje 
naravnih razmer v vodonosniku. 

Za podzemno vodo iz izvira Polina morajo biti vsaj dvakrat letno analizirani naslednji parametri: 
1. osnovne makrokomponente, iz katerih so razvidni tip vode in morebitne spremembe: 

 Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl, SO4, NO3, NH4 ter pesticidi (izbor pesticidov v 
skladu s Pravilnikom o pitni vodi), 

2. osnovni terenski fizikalno-kemijski parametri (pred stikom vode z zrakom): 
 pH, Eh, T, elektroprevodnost vode, vsebnost in delež kisika. 
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2315. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem 
nadzoru in drugih uradnih dejavnostih 
na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti 
živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih 
sredstev

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

U R E D B O
o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru  

in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, 
krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja 

rastlin in fitofarmacevtskih sredstev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v 
zvezi z izvajanjem uradnega nadzora in drugih uradnih de-
javnosti, mejne kontrolne točke in druge kontrolne točke ter 
pristojbine za uradni nadzor in druge uradne dejavnosti za 
izvajanje Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in 
drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje 
o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju 
rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb 
(ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) 
št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 
2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, 
uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direk-
tiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES 
in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in 
(ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 
96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS 
(Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2019/2127 z dne 10. oktobra 2019 o spremembi Uredbe 
(EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma 
uporabe nekaterih določb direktiv Sveta 91/496/EGS, 97/78/ES 
in 2000/29/ES (UL L št. 321 z dne 12. 12. 2019, str. 111), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/625/EU).

2. člen
(pristojni organi)

(1) Za izvajanje Uredbe 2017/625/EU in te uredbe so 
v skladu s predpisi, ki urejajo področja iz drugega odstavka 
1. člena Uredbe 2017/625/EU, in predpisom, ki ureja organe v 
sestavi ministrstev, pristojni naslednji organi:

– Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR),

– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: IRSKGLR),

– Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: ZIRS).

(2) Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: FURS) je pristojni organ v delu, ki se nanaša na 
naloge carinskega organa.

(3) Za nadzor in izrekanje ukrepov v skladu s predpi-
si, ki urejajo področja iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 
2017/625/EU, so pristojni uradni veterinarji, inšpektorji za hra-
no, fitosanitarni inšpektorji, kmetijski inšpektorji, gozdarski in-
špektorji, lovski inšpektorji, ribiški inšpektorji, vinarski inšpektor-
ji, zdravstveni inšpektorji in pooblaščene uradne osebe FURS.

3. člen
(usklajevanje sodelovanja in stikov  

z Evropsko komisijo)
Za izvajanje točke (b) drugega odstavka 4. člena Ured-

be 2017/625/EU je pristojni organ za usklajevanje sodelovanja 
in stikov z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami 
UVHVVR, ki z drugimi pristojnimi organi iz te uredbe sklene spo-
razum o medsebojnem obveščanju, usklajevanju in sodelovanju.

4. člen
(splošna pravila glede uradnega nadzora)

(1) Za izvajanje 9. člena Uredbe 2017/625/EU izvajalci 
dejavnosti o rezultatih analize preskusa ali diagnosticiranja 
vzorcev, ki pokažejo neskladnost, tveganje za zdravje ljudi, 
zdravje in dobrobit živali, zdravje rastlin oziroma, kar zadeva 
gensko spremenjene organizme (v nadaljnjem besedilu: GSO) 
in fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), za 
okolje, nemudoma obvestijo pristojne organe.

(2) Če se uradni nadzor v skladu s četrtim odstavkom 
9. člena Uredbe 2017/625/EU izjemoma izvede s predhodnim 
obvestilom, se razlogi za predhodno obvestilo navedejo kot 
uradni zaznamek, ki je del spisa zadeve.

(3) Če se na podlagi analiznega izvida v postopku pre-
verjanja skladnosti blaga ugotovi neskladnost, plača stroške 
analize izvajalec dejavnosti, ki je odgovoren za blago v Repu-
bliki Sloveniji, ali izvajalec dejavnosti, pri katerem je bil vzorec 
odvzet. Stroške analize plača izvajalec dejavnosti na podlagi 
sklepa o plačilu stroškov. Izvajalec dejavnosti plača stroške 
analize tudi, če je na podlagi analiznega izvida sam, brez 
predhodne izdaje odločbe o odrejenih ukrepih, izvedel ukrepe 
za odpravo neskladnosti.

(4) Za izvajanje 15. člena Uredbe 2017/625/EU se za 
poslovne prostore štejejo vsi prostori, v katerih se izvajajo 
dejavnosti ali so povezani z dejavnostmi s področij iz drugega 
odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU. Izvajalci dejavnosti 
pristojnemu inšpektorju, uradnemu veterinarju, izvajalcem 
prenesenih nalog in pooblaščenim izvajalcem drugih nalog, 
povezanih z uradnim nadzorom, omogočijo vstop v poslovne 
prostore, pregled, odvzem vzorcev, diagnostično preiskavo ali 
vakcinacijo živali.

(5) Ugotovitve in ukrepi, navedeni v odločbi, izdani v in-
špekcijskem postopku, so javni, razen osebnih podatkov, ki so 
varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter 
osebnih imen inšpektorjev in uradnih veterinarjev, ki odločajo 
v postopku.

5. člen
(preglednost uradnega nadzora)

(1) Pristojni organi na svojih spletnih straneh objavljajo 
podatke iz prvega odstavka 11. člena Uredbe 2017/625/EU o 
ugotovitvah uradnega nadzora.

(2) Za izvajanje drugega odstavka 11. člena Uredbe 
2017/625/EU pristojni organi na svoji spletni strani objavijo 
popravek nepravilne informacije glede primerov neskladnosti, 
ugotovljenih pri uradnem nadzoru, v treh delovnih dneh po 
ugotovitvi pomote.

6. člen
(zagotavljanje informacij za nadzor FFS)

(1) Za izvajanje točke (b) drugega odstavka 24. člena 
Uredbe 2017/625/EU Urad Republike Slovenije za kemikalije 
sproti zagotavlja UVHVVR informacije o odobrenih in zavrnje-
nih uvozih in izvozih pošiljk kemikalij.

(2) Za izvajanje točke (c) drugega odstavka 24. člena 
Uredbe 2017/625/EU Center za zastrupitve enkrat letno, do 
31. marca, zagotovi UVHVVR informacije in podatke o zastrupi-
tvah, povezanih s FFS, vključno z informacijami o zagotavljanju 
nujne zdravstvene pomoči v preteklem letu.
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II. PRENESENE NALOGE

7. člen
(prenesene naloge uradnega nadzora)

(1) Za izvajanje 28. člena Uredbe 2017/625/EU lahko 
pristojni organi prenesejo naloge uradnega nadzora, razen 
nalog inšpekcijskega nadzora, na druge izvajalce za obdobje 
do deset let.

(2) Izvajalci prenesenih nalog uradnega nadzora morajo 
izpolnjevati pogoje iz 29. ali 30. člena Uredbe 2017/625/EU. 
Izberejo se na podlagi javnega razpisa pristojnega organa. Pri 
izbiri se upoštevajo naslednja merila: višina cene posamezne 
naloge, dostopnost osebja v času izven rednega delovnega 
časa, ustrezno zagotavljanje uspešnega in učinkovitega uskla-
jevanja med pristojnim organom in pooblaščeno osebo glede 
na vsebino določenih nalog, odzivni čas glede na zahtevo in 
dodatna merila, ustrezna za posamezno področje dela. Merila 
se podrobneje določijo v javnem razpisu.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se jav-
ni zavod, ustanovljen z zakonom ali aktom Vlade Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za izvajanje nalog na 
enem ali več področjih iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 
2017/625/EU, za izvajanje nalog uradnega nadzora pooblasti 
brez javnega razpisa na podlagi vloge in preveritve izpolnjeva-
nja pogojev iz 29. ali 30. člena Uredbe 2017/625/EU. Pristojni 
organ pozove javne zavode iz tega odstavka k vložitvi vloge in 
predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 29. ali 30. člena 
Uredbe 2017/625/EU.

(4) Pristojni organ pooblasti izvajalca prenesenih nalog 
uradnega nadzora z odločbo, ki vsebuje opis nalog uradnega 
nadzora. Medsebojne pravice in obveznosti med pristojnim 
organom in izvajalcem prenesenih nalog uradnega nadzora se 
uredijo s pogodbo, ki vsebuje opis pogojev za izvajanje nalog 
ter način usklajevanja in sodelovanja.

(5) Ne glede na določbe tega člena se lahko za izvajanje 
prvega odstavka 13. člena Delegirane Uredbe Komisije (EU) 
2019/624 z dne 8. februarja 2019 o posebnih pravilih za izva-
janje uradnega nadzora proizvodnje mesa ter za pridelovalna 
območja in območja za ponovno nasaditev živih školjk v skladu 
z Uredbo 2017/625/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
št. 131 z dne 17. 5. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Dele-
girana uredba 2019/624/EU) prenese izvajanje ante mortem 
pregledov izven klavnic pri zakolu v sili na veterinarje, ki na 
podlagi javnega poziva pri UVHVVR opravijo usposabljanje s 
področja varnosti, povezane z živili (dobre higienske prakse), 
iz točke (f) in vsebin iz točke (s) tretjega odstavka poglavja I 
Priloge II Delegirane uredbe 2019/624/EU. Po opravljenem 
preizkusu znanja jih generalni direktor UVHVVR pooblasti za 
uradne veterinarje za ante mortem preglede v sili zaklanih 
živali. Za izvajanje 30. člena Uredbe 2017/625/EU UVHVVR s 
pooblaščenim uradnim veterinarjem sklene pogodbo, s katero 
se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.

(6) UVHVVR vodi seznam pooblaščenih uradnih veteri-
narjev za ante mortem preglede v sili zaklanih živali iz prej-
šnjega odstavka.

8. člen
(prenesene naloge, povezane z drugimi  

uradnimi dejavnostmi)
(1) Za izvajanje 31. člena Uredbe 2017/625/EU lahko 

pristojni organi prenesejo naloge, povezane z drugimi uradnimi 
dejavnostmi, na druge izvajalce za obdobje do deset let.

(2) Izvajalci prenesenih nalog, povezanih z drugimi ura-
dnimi dejavnostmi, morajo izpolnjevati pogoje iz 31. člena 
Uredbe 2017/625/EU. Izberejo se na podlagi javnega razpisa 
pristojnega organa. Pri izbiri se upoštevajo naslednja merila: vi-
šina cene posamezne naloge, dostopnost osebja v času izven 
rednega delovnega časa, ustrezno zagotavljanje uspešnega 
in učinkovitega usklajevanja med pristojnim organom in poo-
blaščeno osebo glede na vsebino določenih nalog, odzivni čas 

glede na zahtevo in dodatna merila, ustrezna za posamezno 
področje dela. Merila se podrobneje določijo v javnem razpisu.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se javni za-
vod, ustanovljen z zakonom ali aktom vlade za izvajanje nalog 
na enem ali več področjih iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 
2017/625/EU, pooblasti za izvajanje prenesenih nalog brez 
javnega razpisa, povezanih z drugimi uradnimi dejavnostmi, na 
podlagi vloge in preveritve izpolnjevanja pogojev iz 31. člena 
Uredbe 2017/625/EU. Pristojni organ pozove javne zavode iz 
tega odstavka k vložitvi vloge in predložitvi dokazil o izpolnje-
vanju pogojev iz 31. člena Uredbe 2017/625/EU.

(4) Pristojni organ pooblasti izvajalca prenesenih na-
log, povezanih z drugimi uradnimi dejavnostmi, z odločbo, ki 
vsebuje opis nalog, povezanih z drugimi uradnimi dejavnosti. 
Medsebojne pravice in obveznosti med pristojnim organom in 
izvajalcem prenesenih nalog, povezanih z drugimi uradnimi 
dejavnostmi, se uredijo s pogodbo.

9. člen
(nadzor in odvzem pooblastila)

(1) Za izvajanje točke (a) 33. člena Uredbe 2017/625/EU 
pristojni organi izvajajo nadzor nad izvajalci, na katere so pre-
nesli določene naloge uradnega nadzora ali določene naloge, 
povezane z drugimi uradnimi dejavnostmi, v skupini najmanj 
dveh inšpektorjev oziroma uradnih veterinarjev.

(2) Izvajalcu nalog uradnega nadzora ali izvajalcu pre-
nesenih nalog, povezanih z drugimi dejavnostmi, se poo-
blastilo odvzame iz razlogov iz točke (b) 33. člena Uredbe 
2017/625/EU ali če:

1. ne začne opravljati prenesenih nalog v dogovorjenem 
roku;

2. ne izpolnjuje higiensko–tehničnih ali kadrovskih po-
gojev;

3. pri delu ne upošteva predpisov, pogodbe ali dovoljenj;
4. ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev pooblastila ali 

je v vlogi navedel neresnične podatke;
5. sam ali osebje, ki je pri njem zaposleno, ravna nestro-

kovno ali malomarno, dejanja oziroma opustitve pa škodljivo 
vplivajo ali bi lahko škodljivo vplivale na zdravje ljudi ali živali 
ali okolje;

6. ne vodi predpisanih evidenc ali ne pošilja predpisanih 
poročil oziroma jih pošilja neredno;

7. ne spoštuje rokov za izvedbo storitev v skladu s pred-
pisi;

8. nepravilno obračunava storitve;
9. ne soglaša s spremembami pogodbe zaradi sprememb 

predpisov, ki vplivajo na pooblastilo, ali spremenjenih okoliščin, 
ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe.

(3) Pristojni organ lahko določi dodatni rok za odpravo 
pomanjkljivosti pred odvzemom pooblastila, če ni ogroženo 
zdravje ljudi, zdravje in dobrobit živali, zdravje rastlin oziroma, 
kar zadeva GSO in FFS, okolje.

(4) V primeru odvzema pooblastila pristojni organ do izte-
ka časa, za katerega je bil prvotni izvajalec pooblaščen, za te 
naloge brez javnega razpisa določi drugega izvajalca.

III. VZORČENJE, ANALIZE IN DRUGO  
STROKOVNO MNENJE

10. člen
(uradno vzorčenje in analize)

(1) Za izvajanje uradnega nadzora se vzorčenje izvaja z 
odvzemom uradnih vzorcev.

(2) Za izvajanje drugega odstavka 35. člena Uredbe 
2017/625/EU se pri odvzemu uradnega vzorca prisotno osebo 
izvajalca dejavnosti opozori, da lahko na stroške izvajalca de-
javnosti zahteva odvzem zadostne količine vzorca zaradi mo-
rebitne zahteve po dodatni analizi, preskusu ali diagnosticiranju 
(v nadaljnjem besedilu: dodatna analiza). Pri odvzemu vzorca 
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za dodatno analizo je treba upoštevati, da se tolikšen vzorec 
odvzame, če je to ustrezno, primerno in tehnično izvedljivo 
ter ob upoštevanju razširjenosti in razporeditve nevarnosti pri 
živalih in blagu, pokvarljivosti vzorcev ali blaga in količine raz-
položljivega substrata. Del vzorca, ki se odvzame zaradi doda-
tne analize, se hrani v uradnem laboratoriju, ki izvede prvotno 
analizo. Vzorce zagotavlja izvajalec dejavnosti brezplačno.

(3) Vzorec za dodatno analizo se ne odvzame, če:
– gre za mikrobiološke, virusne, parazitološke, imuno-

loške ali diagnostične preiskave prisotnosti prionske bolezni;
– je količina substrata za vzorčenje premajhna;
– gre za preiskave vzorcev na vsebnost spojin, katerih 

koncentracija se lahko v času hrambe vzorca spremeni;
– gre za vzorčenje živali in blaga, ki se prodaja prek 

sredstev na daljavo.
(4) Uradni laboratorij hrani vzorec 30 dni od izdaje izvida. 

Če izvajalec dejavnosti zahteva drugo strokovno mnenje, mora 
laboratorij del vzorca hraniti do dokončanja postopkov iz 11. 
oziroma 12. člena te uredbe.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek uradni laboratorij hrani 
vzorec vina tri leta od izdaje izvida.

11. člen
(drugo strokovno mnenje)

(1) Pristojni organ pošlje izvajalcu dejavnosti analizni izvid 
po elektronski pošti na naslov, naveden v zapisniku o odvzemu 
vzorca, ali ga vroči osebno na kraju samem, da ga seznani z 
izvidom.

(2) Izvajalec dejavnosti, ki se ne strinja z izvidom, lahko 
v 48 urah od prejema izvida pri pristojnem organu vloži po ele-
ktronski pošti ali pisno zahtevo za drugo strokovno mnenje, ki 
pomeni dokumentacijski pregled vzorčenja, analize, preskusa 
ali diagnosticiranja. Prepozna zahteva se zavrže.

(3) Za izvajanje drugega pododstavka prvega odstavka 
35. člena Uredbe 2017/625/EU opravi drugo strokovno mnenje 
iz prejšnjega odstavka na stroške izvajalca dejavnosti sodni 
izvedenec z ustreznega strokovnega področja, ki ga na predlog 
izvajalca dejavnosti določi pristojni organ iz imenika sodnih 
izvedencev, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje.

(4) Uradni laboratorij po elektronski pošti pošlje kopije 
dokumentov glede ravnanja z vzorcem in poteka analize so-
dnemu izvedencu v 48 urah po prejemu zahteve pristojnega 
organa.

(5) Sodni izvedenec najpozneje v sedmih delovnih dneh 
od prejetja dokumentacije pošlje izvedensko mnenje, iz katere-
ga je razvidno, ali so bile ugotovljene nepravilnosti, pristojnemu 
organu in izvajalcu dejavnosti.

(6) Če sodni izvedenec ne ugotovi nepravilnosti, ki bi 
lahko vplivale na rezultat analize, pristojni organ po prejetju 
izvedenskega mnenja pozove izvajalca dejavnosti, da lahko v 
petih delovnih dneh od prejetja poziva na svoje stroške v skladu 
s tretjim odstavkom 35. člena Uredbe 2017/625/EU zahteva 
pregled dokumentacije prvotne analize, lahko pa tudi dodatno 
analizo vzorca pri drugem uradnem laboratoriju, če je bil vzorec 
vzet v skladu z drugim in tretjim odstavkom 10. člena te uredbe. 
Prepozna zahteva se zavrže. Če izvajalec dejavnosti zahteva 
pregled dokumentacije prvotne analize, lahko pa tudi dodatno 
analizo pri drugem uradnem laboratoriju, pristojni organ na 
predlog izvajalca dejavnosti določi drug uradni laboratorij.

(7) Če sodni izvedenec ugotovi nepravilnosti, v izveden-
skem mnenju navede ugotovljene nepravilnosti, ali in kako so 
nepravilnosti vplivale na rezultat analize ter ali bi odprava teh 
nepravilnosti vplivala na rezultat analize. Pristojni organ glede 
na vrsto nepravilnosti:

– odredi istemu ali drugemu uradnemu laboratoriju pono-
vitev analize prvotnega vzorca, če je glede na količino, vrsto in 
naravo vzorca to mogoče;

– ustavi postopek;
– pusti ukrepe v veljavi.
(8) Če se izvede dodatna analiza, se upošteva rezultat 

dodatne analize.

(9) Če se s postopkom iz tega člena ugotovi, da so živali 
ali blago neskladni, stroški postopka bremenijo izvajalca dejav-
nosti, v nasprotnem primeru jih trpi organ.

12. člen
(neskladni izvid živil ali krme)

(1) V primeru neskladnega analiznega izvida živil ali krme 
pristojni organ za izvajanje Uredbe 178/2002 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih 
načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 24), zadnjič spremenje-
ne z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v 
katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregle-
dom, členoma 290. in 291. Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 178/2002/ES), pošlje izvajalcu dejavnosti 
poleg izvida tudi poziv, s katerim izvajalca dejavnosti pozove 
k takojšnjemu ukrepanju v skladu z 19. oziroma 20. členom 
Uredbe (ES) 178/2002/ES.

(2) Če na podlagi neskladnega izvida izvajalec dejavnosti 
ne začne ukrepati v 12 urah v skladu z 19. oziroma 20. čle-
nom Uredbe 178/2002/ES, mu pristojni organ odredi izvedbo 
ukrepov.

13. člen
(jemanje vzorcev z nakupom prek sredstev za komuniciranje 

na daljavo)
(1) Za izvajanje prvega odstavka 36. člena Uredbe 

2017/625/EU lahko pristojni organ naroči vzorce prek sredstev 
za komuniciranje na daljavo z uporabo skrite oziroma lažne 
identitete.

(2) Po prejemu naročenih vzorcev pristojni organ obvesti 
izvajalca dejavnosti, pri katerem so bili vzorci naročeni, da so 
bili ti vzorci odvzeti v okviru uradnega nadzora in da se bodo po 
potrebi analizirali ali preskušali za namene uradnega nadzora. 
Obvestilo vsebuje tudi navedbo, da lahko izvajalec dejavnosti 
uveljavlja pravico do drugega strokovnega mnenja iz 11. člena 
te uredbe.

(3) Šteje se, da je izvajalec dejavnosti obveščen o odvze-
mu vzorca v okviru uradnega nadzora, ko pristojni organ pošlje 
obvestilo iz prejšnjega odstavka na naslov za vročanje. Za 
naslov za vročanje se štejejo kontaktni podatki, ki so navedeni 
na spletni strani izvajalca dejavnosti, oziroma spletni naslov, 
kjer je bil naročen vzorec.

(4) Vzorec, ki je naročen prek sredstev za komuniciranje 
na daljavo, je reprezentativni vzorec serije, ki je navedena na 
blagu.

(5) Pristojni organ na svoji spletni strani obvešča javnost 
o rezultatih uradnega nadzora in ugotovljenih neskladnostih, 
kar velja tudi, če se izvajalec dejavnosti ne odziva na naslove 
za vročanje iz tretjega odstavka tega člena.

IV. URADNI LABORATORIJI

14. člen
(določitev uradnih laboratorijev)

(1) Za izvajanje prvega odstavka 37. člena Uredbe 
2017/625/EU pristojni organi za obdobje do deset let določijo 
laboratorije za uradne laboratorije, če izpolnjujejo pogoje iz 
četrtega odstavka 37. člena Uredbe 2017/625/EU, razen gle-
de akreditacije, kjer se upošteva izjema iz 40. člena Uredbe 
2017/625/EU.

(2) Pristojni organ z javnim pozivom na svoji spletni strani 
glede na potrebe pristojnega organa pozove laboratorije, da 
vložijo vlogo za določitev uradnega laboratorija iz prejšnjega 
odstavka.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ po uradni 
dolžnosti za uradni laboratorij določi laboratorij, ustanovljen z 
zakonom ali aktom vlade za izvajanje nalog na enem ali več 
področjih iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU, 
če izpolnjuje predpisane pogoje. Izpolnjevanje predpisanih po-
gojev preveri pristojni organ po uradni dolžnosti.

(4) Pristojni organ določi uradni laboratorij z odločbo, ki 
vsebuje opis nalog, ki jih laboratorij izvaja kot uradni laboratorij.

(5) Pristojni organi iz tega člena objavijo seznam uradnih 
laboratorijev na svoji spletni strani.

(6) Medsebojne pravice in obveznosti med laboratorijem 
in posameznim pristojnim organom se uredijo s pogodbo, ki 
vsebuje tudi opis pogojev za izvajanje nalog ter način usklaje-
vanja in sodelovanja.

15. člen
(presoja in preklic določitve uradnega laboratorija)
(1) Za izvajanje prvega odstavka 39. člena Uredbe 

2017/625/EU pristojni organ imenuje tričlansko komisijo za 
izvajanje presoje uradnih laboratorijev. Komisija ima pravico 
do vstopa v prostore in do vpogleda v dokumentacijo uradne-
ga laboratorija. Komisija izda poročilo o presoji z morebitnimi 
priporočili za izboljšanje delovanja uradnega laboratorija. Ura-
dni laboratorij v dvajsetih delovnih dneh po prejetju poročila o 
presoji s priporočili pošlje komisiji odgovor o izvedbi priporočil 
z načrtom izvedbe priporočil.

(2) V primerih iz drugega odstavka 39. člena Uredbe 
2017/625/EU in v primeru kršitev oziroma neskladnosti, ki jih 
uradni laboratorij ne odpravi v skladu s prejšnjim odstavkom, 
pristojni organ v celoti ali v zvezi z nekaterimi nalogami prekliče 
določitev uradnega laboratorija in za preostanek obdobja brez 
javnega poziva določi drug laboratorij za uradni laboratorij.

(3) Do določitve drugega laboratorija iz prejšnjega odstav-
ka lahko pristojni organ začasno sodeluje z drugim uradnim 
laboratorijem v Republiki Sloveniji ali državi članici EU.

V. NACIONALNI REFERENČNI LABORATORIJ

16. člen
(določitev nacionalnega referenčnega laboratorija)
(1) Za izvajanje 100. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni 

organ določi uradni laboratorij za nacionalni referenčni labora-
torij, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 100. člena Ured-
be 2017/625/EU, ob upoštevanju referenc o izvajanju nalog, 
navedenih v 101. členu Uredbe 2017/625/EU.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za nacionalni 
referenčni laboratorij določi konzorcij, ki ga sestavlja več ura-
dnih laboratorijev.

(3) Pristojni organ z javnim pozivom na svoji spletni strani 
pozove uradne laboratorije, da vložijo vlogo za določitev za 
nacionalni referenčni laboratorij.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pristojni 
organ po uradni dolžnosti za nacionalni referenčni laborato-
rij določi uradni laboratorij, ustanovljen z zakonom ali aktom 
vlade za izvajanje nalog na enem ali več področjih iz drugega 
odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU, če izpolnjuje predpi-
sane pogoje.

(5) Pogoje iz prvega odstavka tega člena preveri tričlan-
ska komisija, ki jo imenuje predstojnik pristojnega organa. Ko-
misija ima pravico do vstopa v prostore laboratorija in pregleda 
dokumentacije. O preveritvi pogojev komisija sestavi zapisnik.

(6) Pristojni organ na podlagi ugotovitev komisije določi 
nacionalni referenčni laboratorij za obdobje do pet let.

(7) Medsebojne pravice in obveznosti med nacionalnim 
referenčnim laboratorijem in pristojnim organom se uredijo s 
pogodbo.

(8) Za izvajanje 30.a člena Uredbe (EU) št. 652/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o do-
ločbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, 
zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin 

in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direk-
tiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) 
št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evrop-
skega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/
EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 
št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Ured-
bo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na 
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih 
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje 
odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo 
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževal-
nim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), lahko 
pristojni organ sofinancira dodelitev akreditacije iz proračunskih 
sredstev, če gre za sofinanciranje iz sredstev EU.

(9) Merila za dodelitev sofinanciranja iz prejšnjega od-
stavka so sofinanciranje iz sredstev EU, financiranje iz lastnih 
sredstev in razlika v višini do 50 % iz proračunskih sredstev.

17. člen
(presoja in preklic določitve nacionalnega  

referenčnega laboratorija)
(1) Za izvajanje prvega odstavka 39. člena in v zvezi z 

drugim odstavkom 100. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni 
organi imenujejo tričlansko komisijo za izvajanje presoje naci-
onalnih referenčnih uradnih laboratorijev. Komisija izda poro-
čilo o presoji z morebitnimi priporočili za izboljšanje delovanja 
nacionalnega referenčnega laboratorija. Laboratorij v dvajsetih 
delovnih dneh po prejetju poročila o presoji s priporočili pošlje 
komisiji odgovor o izvedbi priporočil z načrtom izvedbe pripo-
ročil.

(2) V primerih iz drugega odstavka 39. člena, tretjega 
odstavka 100. in 101. člena Uredbe 2017/625/EU ter v prime-
ru kršitev oziroma neskladnosti, odkritih v postopku izvajanja 
presoje, pristojni organ v celoti ali v zvezi z nekaterimi nalogami 
prekliče določitev nacionalnega referenčnega laboratorija in za 
preostanek obdobja brez javnega poziva za nacionalni refe-
renčni laboratorij določi drug nacionalni referenčni laboratorij.

(3) Do določitve drugega laboratorija iz prejšnjega od-
stavka lahko pristojni organ začasno sodeluje z drugim na-
cionalnim referenčnim laboratorijem v Republiki Sloveniji ali 
državi članici EU.

VI. MEJNE IN DRUGE KONTROLNE TOČKE

18. člen
(mejne in druge kontrolne točke)

(1) Za izvajanje 59., 62. in 63. člena Uredbe 2017/625/EU 
pristojni organi vsak za svoje področje določijo, prekličejo ali 
začasno prekličejo mejne kontrolne točke.

(2) Za izvajanje drugega odstavka 53. člena Uredbe 
2017/625/EU pristojni organi vsak za svoje področje določijo, 
prekličejo ali začasno prekličejo kontrolne točke, ki niso mejne 
kontrolne točke (v nadaljnjem besedilu: druge kontrolne točke).

(3) Za izvajanje prvega odstavka 60. člena, točke (b) pr-
vega odstavka 62. člena in tretjega odstavka 63. člena Uredbe 
2017/625/EU pristojni organi na svojih spletnih straneh objavijo 
in posodabljajo seznam mejnih in drugih kontrolnih točk za 
svoje področje.

(4) Za izvajanje drugega odstavka 59. člena Uredbe 
2017/625/EU je pristojni organ za uradno obveščanje Evropske 
komisije UVHVVR, ki seznam mejnih in drugih kontrolnih točk 
uskladi z drugimi pristojnimi organi iz te uredbe.
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19. člen
(uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah)

(1) Izvajalec dejavnosti, ki je odgovoren za pošiljko ka-
tegorij živali in blaga iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 
2017/625/EU, na mejni kontrolni točki predloži pristojnemu in-
špektorju ali uradnemu veterinarju predhodno uradno obvestilo 
v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1013 z dne 
16. aprila 2019 o predložitvi predhodnega uradnega obvestila 
o pošiljkah nekaterih kategorij živali in blaga, ki vstopajo v Unijo 
(UL L št. 165 z dne 21. 6. 2019, str. 8).

(2) Izvajalec dejavnosti predloži uradno obvestilo iz prej-
šnjega odstavka tako, da izpolni obrazec uradnega obvestila 
iz dela I Priloge II Izvedbene uredbe Komisije 2019/1715 z dne 
30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja 
informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent 
(uredba o IMSOC) (UL L št. 261 z dne 14. 10. 2019, str. 37) gle-
de skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta (v nadalj-
njem besedilu: SZVD) ter predloži izvirnike uradnih spričeval in 
vseh drugih listin, ki spremljajo pošiljko.

(3) Pristojni inšpektor ali uradni veterinar po izvedbi ura-
dnega nadzora odloči o vnosu pošiljke iz prvega odstavka tega 
člena in odločitev vnese v SZVD, ki se šteje za odločbo, izdano 
po skrajšanem postopku.

(4) Ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka 
tega člena se za blago iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 
2017/625/EU, za katero ni predviden SZVD, uradni nadzor 
pošiljk izvede na način in na podlagi predloženih dokumentov 
v skladu s področnimi predpisi.

(5) Če pristojni inšpektor ali uradni veterinar pri pošiljki iz 
prvega odstavka tega člena ugotovi neskladnost, odredi ukrepe 
za ravnanje z neskladno pošiljko iz 66. do 68. člena Uredbe 
2017/625/EU.

20. člen
(uradni nadzor na drugih kontrolnih točkah)

(1) Če je na mejni kontrolni točki že izveden dokumenta-
cijski pregled, lahko za pošiljke, določene v Delegirani uredbi 
Komisije (EU) 2019/2123 z dne 10. oktobra 2019 o dopolni-
tvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede pravil v zvezi s tem, v katerih primerih in pod katerimi 
pogoji se identifikacijski in fizični pregledi nekaterega blaga 
lahko izvajajo na kontrolnih točkah, dokumentacijski pregledi 
pa v oddaljenosti od mejnih kontrolnih točk (UL L št. 321 z dne 
12. 12. 2019, str. 64; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 
2019/2123/EU), opravijo identifikacijski in fizični pregled pristoj-
ni inšpektorji in uradni veterinarji na drugih kontrolnih točkah.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko na drugih kon-
trolnih točkah izvajajo dokumentacijski, identifikacijski in fizični 
pregledi pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov, če so izpolnjeni 
pogoji iz 7. člena Delegirane uredbe 2019/2123/EU.

(3) Če pristojni inšpektor ali uradni veterinar pri pošiljki iz 
prvega oziroma drugega odstavka tega člena ugotovi neskla-
dnost, odredi ukrepe za ravnanje z neskladno pošiljko iz 66. do 
68. člena Uredbe 2017/625/EU.

21. člen
(živali in blago iz 44. člena Uredbe 2017/625/EU)

(1) Uradni nadzor za živali in blago iz 44. člena Uredbe 
2017/625/EU se lahko izvaja na mestih iz tretjega odstavka 
44. člena Uredbe 2017/625/EU, ki morajo biti odobrena, regi-
strirana ali določena pri pristojnem organu v skladu s predpisi 
s področij iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU.

(2) FURS izvaja carinski nadzor nad živalmi in blagom iz 
44. člena Uredbe 2017/625/EU. V primeru suma, da pošiljka ni 
v skladu s predpisi, ali potrebe po uradnem nadzoru iz prvega 
odstavka 44. člena Uredbe 2017/625/EU, FURS pošiljko zadrži 
in odstopi v obravnavo pristojnemu inšpektorju ali uradnemu 
veterinarju.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek ZIRS izvaja dokumen-
tacijske preglede blaga, ki je v pristojnosti ZIRS.

(4) Identifikacijske in fizične preglede izvajajo pristojni 
organi iz prvega odstavka 2. člena te uredbe.

(5) Pogostost izvajanja identifikacijskih in fizičnih pregle-
dov živali in blaga določi pristojni organ iz prvega odstavka 
2. člena te uredbe ob upoštevanju meril iz drugega odstavka 
44. člena Uredbe 2017/625/EU.

(6) Za izvajanje petega odstavka 44. člena Uredbe 
2017/625/EU v primeru suma, da pošiljka ni v skladu s predpisi, 
FURS ne dovoli prepustitve blaga in o tem obvesti pristojnega 
inšpektorja ali uradnega veterinarja.

(7) FURS lahko blago iz prejšnjega odstavka prepusti 
šele, ko pristojni inšpektor ali uradni veterinar ugotovi, da je 
pošiljka v skladu s predpisi.

(8) Ne glede na prejšnji odstavek lahko FURS prepusti 
blago, ki je v pristojnosti ZIRS, ko zdravstveni inšpektor ugoto-
vi, da je pošiljka v skladu s predpisi in plačana upravna taksa.

(9) FURS in pristojni organi s sporazumom podrobneje 
dogovorijo izvajanje obveznosti iz tega člena.

22. člen
(uradni nadzor nad živalmi in blagom, ki vstopa v EU  

iz 48. člena in točke (d) prvega odstavka 53. člena Uredbe 
2017/625/EU)

(1) FURS je pristojen za izvajanje nadzora nad živalmi 
in blagom iz 48. člena in točke (d) prvega odstavka 53. člena 
Uredbe 2017/625/EU, ki vstopajo na ozemlje iz Priloge I Ured-
be 2017/625/EU (v nadaljnjem besedilu: vstop v EU), drugi 
pristojni organi pa mu nudijo pomoč pri odločitvah o skladnosti 
blaga.

(2) Za živali in blago, za katere niso izpolnjeni predpisani 
pogoji, FURS zavrne vstop v EU.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek glede živali, za katere 
niso izpolnjeni pogoji za vstop v EU, uradni veterinar sprejme 
ukrepe v skladu s 35. členom Uredbe (EU) št. 576/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih 
premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 
(UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/772 z dne 21. novem-
bra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega 
Parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov 
za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in raz-
veljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 (UL L št. 130 z 
dne 28. 5. 2018, str. 1).

(4) FURS in pristojni organi s sporazumom podrobneje 
dogovorijo medsebojno sodelovanje.

(5) Seznam vstopnih točk za posamezne kategorije blaga 
iz 48. člena in točke (d) 53. člena Uredbe 2017/625/EU določi 
UVHVVR v sodelovanju s FURS in ga objavi na svoji spletni 
strani.

23. člen
(sum na neskladnost)

(1) Kadar FURS pri izvajanju carinskega nadzora ugotovi, 
da pošiljke, ki vsebuje kategorije živali in blaga iz prvega od-
stavka 47. člena Uredbe 2017/625/EU, izvajalci dejavnosti niso 
prijavili pristojnemu organu, tako pošiljko odstopi v obravnavo 
pristojnemu inšpektorju ali uradnemu veterinarju.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka FURS prepusti živali 
in blago, ko uradni veterinar ali pristojni inšpektor dovoli vnos.

(3) V primeru utemeljenega suma ponavljajočih se kršitev, 
goljufij ali zavajajoče prakse lahko pristojni organ v skladu s 
četrtim odstavkom 65. člena Uredbe 2017/625/EU okrepi nad-
zor tako, da izvede fizični pregled vsaj treh zaporednih pošiljk.

24. člen
(stroški postopkov uradnega nadzora pri vstopu živali  

in blaga v EU)
(1) Stroški vzorčenja, laboratorijskih analiz, skladiščenja 

in morebitni drugi stroški v zvezi z opravljanjem uradnega nad-
zora nad pošiljkami živali in blaga pri vstopu v EU bremenijo 
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izvajalca dejavnosti, ki je odgovoren za pošiljko, ali njegovega 
zastopnika.

(2) Izvajalec dejavnosti, ki je odgovoren za pošiljko, mora 
poleg stroškov iz prejšnjega odstavka plačati pristojbino v skla-
du s Prilogo, ki je sestavni del te uredbe.

25. člen
(sodelovanje organov v zvezi s pošiljkami iz tretjih držav)

(1) Za izvajanje 75. in 76. člena Uredbe 2017/625/EU pri-
stojni organi sklenejo pisni dogovor o sodelovanju in izmenjavi 
informacij v zvezi s pošiljkami iz tretjih držav.

(2) Obveščanje o zadržanju pošiljke iz tretjega odstavka 
76. člena Uredbe 2017/625/EU med pristojnimi organi in FURS 
poteka v elektronski obliki.

VII. PRISTOJBINE

26. člen
(pristojbine)

(1) Pristojbine za uradni nadzor se zaračunavajo v skladu 
s točko (a) prvega odstavka 82. člena Uredbe 2017/625/EU:

– za izvajanje prvega odstavka 79. člena Uredbe 
2017/625/EU: v zneskih iz poglavja 1 Priloge te uredbe;

– za izvajanje točke (a) drugega odstavka 79. člena Ured-
be 2017/625/EU: v zneskih iz Poglavja 2 Priloge te uredbe;

– za izvajanje točk (b) in (c) drugega odstavka 79. člena 
Uredbe 2017/625/EU: v zneskih iz Poglavja 3 Priloge te uredbe.

(2) Za uradni nadzor pri vstopu pošiljk rastlin, rastlinskih 
proizvodov in drugih predmetov, za katere je s predpisi EU do-
ločena zmanjšana pogostost opravljanja fizičnih pregledov, se 
pristojbina iz prve alineje prejšnjega odstavka zmanjša za 50 %.

(3) Za izvajanje 80. in 148. člena Uredbe 2017/625/EU 
se pristojbine zaračunavajo v zneskih iz Poglavja 4 Priloge te 
uredbe, izračunanih po metodi iz točke (a) prvega odstavka 
82. člena Uredbe 2017/625/EU.

27. člen
(izračun in plačilo pristojbin UVHVVR)

(1) Pristojbine se na podlagi odločbe pristojnega inšpek-
torja ali uradnega veterinarja obračunajo po opravljenem pre-
gledu. Za obrate se pristojbine obračunajo mesečno, razen 
za tiste, ki jih v skladu z oceno tveganja pristojni inšpektor ali 
uradni veterinar ne nadzoruje vsak mesec, za katere pa se 
obračunajo za obdobje od zadnjega nadzora.

(2) Pristojbine iz prejšnjega člena so prihodek proraču-
na Republike Slovenije in jih zavezanec plača na podračun 
UVHVVR v skladu s predpisom, ki ureja plačevanje in razpo-
rejanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

(3) Če je v drugi državi članici že opravljen dokumentacij-
ski oziroma dokumentacijski in identifikacijski pregled pošiljke 
živali in blaga, ki vstopa v EU v skladu s 53. členom Uredbe 
2017/625/EU, se pristojbina v skladu s to uredbo obračuna 
po opravljenem fizičnem pregledu v višini 50 % predpisane 
pristojbine iz te uredbe.

(4) Če se dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregled 
pošiljke v Republiki Sloveniji opravljajo na različnih mestih, se 
pristojbina določi z eno odločbo ob dokumentacijskem pre-
gledu.

(5) Zavezanec plača pristojbino v 30 dneh od vročitve 
odločbe.

(6) Če zavezanec v predpisanem roku pristojbine ne pla-
ča, UVHVVR pošlje izvršljivo odločbo s potrdilom o izvršljivosti 
pristojnemu davčnemu organu v izterjavo.

VIII. NAČRTOVANJE IN POROČANJE

28. člen
(večletni nacionalni načrt nadzora in letna poročila)
Za izvajanje 109. in 113. člena Uredbe 2017/625/EU je 

pristojni organ za usklajevanje priprave in posodabljanje več-

letnega nacionalnega načrta nadzora ter zbiranje informacij in 
poročanje Evropski komisiji UVHVVR, ki z drugimi pristojnimi 
organi iz te uredbe sklene dogovor o medsebojnem obveščanju 
in sodelovanju.

29. člen
(načrt izrednih ukrepov za živila in krmo)

Za izvajanje 115. člena Uredbe 2017/625/EU je pristojni 
organ UVHVVR, ki v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi 
pripravi in redno pregleduje načrte izrednih ukrepov za živila 
in krmo.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 1.500 eurov do 20.000 eurov se za prekr-
šek kaznuje pravna oseba, ki:

1. ne obvesti pristojnega organa v skladu prvim odstav-
kom 4. člena te uredbe;

2. ne omogoči vstopa, pregleda, odvzema vzorcev, di-
agnostične preiskave ali cepljenja živali v skladu s četrtim 
odstavkom 4. člena te uredbe;

3. ne ukrepa v skladu s pozivom iz prvega odstavka 
12. člena te uredbe;

4. ne pomaga osebju pristojnih organov in z njimi ne 
sodeluje v skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe 
2017/625/EU;

5. ne da informacije o pošiljki v skladu s tretjim odstavkom 
15. člena Uredbe 2017/625/EU;

6. po izvedeni laboratorijski analizi ne obvesti pristojnega 
organa o neskladnih rezultatih iz prvega odstavka 38. člena 
Uredbe 2017/625/EU;

7. ne predloži pošiljke v uradni nadzor v skladu s tretjim in 
četrtim odstavkom 44. členom Uredbe 2017/625/EU;

8. ne predloži pošiljke v uradni nadzor v skladu s petim 
odstavkom 47. člena Uredbe 2017/625/EU;

9. ne ravna v skladu z odrejenimi ukrepi iz tretjega odstav-
ka 66. člena Uredbe 2017/625/EU;

10. ne izvede odrejenih ukrepov iz prvega ali drugega 
odstavka 67. člena Uredbe 2017/625/EU;

11. krši določbe glede posebne obdelave pošiljk iz 71. čle-
na Uredbe 2017/625/EU.

(2) Z globo od 500 eurov do 20.000 eurov se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posame-
znik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 500 eurov do 2.500 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 400 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

31. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz 4. do 11. točke prvega odstavka prejšnjega 
člena se sme v hitrem prekrškovnem postopku izreči globa tudi 
v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s 
to uredbo.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
(izvajalci prenesenih nalog)

Do pooblastitve izvajalcev prenesenih nalog uradnega 
nadzora in nalog, povezanih z drugimi uradnimi dejavnostmi, 
opravljajo te naloge dosedanji izvajalci, in sicer najdlje do izte-
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ka imenovanja, pooblastila ali pogodbe, če rok ni določen, pa 
najdlje tri leta od uveljavitve te uredbe.

33. člen
(dosedanji uradni laboratoriji in nacionalni referenčni 

laboratoriji)
Do določitve uradnih laboratorijev in nacionalnih refe-

renčnih laboratorijev v skladu s to uredbo izvajajo te naloge 
dosedanji uradni laboratoriji in nacionalni referenčni laboratoriji, 
ki opravljajo te naloge najdlje do izteka imenovanja, če rok ni 
določen, pa najdlje tri leta od uveljavitve te uredbe, in sicer v 
obsegu in z uporabo metod v skladu z Uredbo 2017/625/EU.

34. člen
(ante mortem pregledi v sili zaklanih živali)

(1) Usposabljanja in preizkuse znanja za uradne veteri-
narje za ante mortem preglede v sili zaklanih živali iz petega 
odstavka 7. člena te uredbe izvede UVHVVR v šestih mesecih 
od uveljavitve te uredbe.

(2) Do imenovanja uradnih veterinarjev za izvajanje ante 
mortem pregledov v sili zaklanih živali iz petega odstavka 
7. člena te uredbe lahko na kmetijskih gospodarstvih te pregle-
de izvajajo veterinarji veterinarskih organizacij, ki so vključene 
v mrežo javne veterinarske službe.

35. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj (Uradni 

list RS, št. 17–/91–I in 82/94 – ZVet);
– Uredba o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih 

za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvo-
dov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih (Uradni list 
RS, št. 4/02, 55/04 in 39/15);

– 5. člen, 11. do 16. člen in 23. člen Uredbe o izvajanju 
delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in 
uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10);

– 8. člen Uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in 
izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov 
v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni 
list RS, št. 31/17);

– Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in teh-
nične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih 

preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov (Uradni list 
RS, št. 82/02, 131/03 in 1/11);

– Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega 
reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala 
kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu (Uradni list 
RS, št. 93/02 in 93/04);

– Pravilnik o postopku potrjevanja veterinarskih dokumen-
tov (Uradni list RS, št. 74/03);

– Pravilnik o asistenci Veterinarske uprave Republike 
Slovenije in pristojnih veterinarskih organov držav članic EU ter 
Evropske komisije (Uradni list RS, št. 28/04 in 78/04);

– Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu 
na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 43/06);

– Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na 
teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10);

– Pravilnik o uradnih vzorcih in vzorcih za dopolnilno 
izvedensko mnenje na področju veterinarstva (Uradni list RS, 
št. 107/07).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 
o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega 
izvora iz tretjih držav (Uradni list RS, št 4/16), 11. člen pa se 
uporablja do 31. decembra 2020.

(3) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati, upora-
bljata pa se do 31. decembra 2020:

– Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega var-
stva rastlin (Uradni list RS, št. 142/04, 93/05, 36/09 in 36/15);

– Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ura-
dni list RS, št. 10/08, 51/09, 5/10, 104/11 in 92/13).

36. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, 26. in 27. člen te uredbe pa se 
začneta uporabljati 1. januarja 2021.

Št. 00715-41/2020
Ljubljana, dne 23. septembra 2020
EVA 2019-2330-0086

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga  
POGLAVJE 1 

 
Del A

 
Pristojbine ali dajatve za uradni nadzor v klavnicah, razsekovalnicah, obratih za predelavo divjadi 
in uradni nadzor v zvezi s proizvodnjo mleka, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter 
njihovim dajanjem na trg*

  PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V KLAVNICAH 

   vrsta živali  kategorija  pristojbina 
1.  govedo  odraslo govedo  5,50 EUR/žival 
      mlado govedo in teleta  2,30 EUR/žival 
2.  kopitarji  kopitarji  4,76 EUR/žival 
3.  prašiči: živali z maso klavnih trupov  manj kakor 25 kg  0,68 EUR/žival 
      25 kg ali več  1,25 EUR/žival 
4.  ovce in koze: živali z maso klavnih trupov  manj kakor 12 kg  0,39 EUR/žival 
      12 kg ali več   0,49 EUR/žival 
5.  perutnina   perutnina rodu gallus in pegatka   0,01 EUR/žival 
      race in gosi  0,02 EUR/žival 
      purani  0,06 EUR/žival 
6.  lagomorfi  gojeni kunci  0,01 EUR/žival 
7.  divjad  majhna pernata divjad  0,01 EUR/žival 
      majhna divjad   0,02 EUR/žival 
      noji  0,55 EUR/žival 
      divji prašiči  1,83 EUR/žival 
      prežvekovalci  0,72 EUR/žival 
      DRUGO  5,00 EUR/žival 

 Pristojbina iz tega dela poglavja ne more znašati manj kakor 11 EUR letno. 
 

  PRISTOJBINE ZA URADNI NADZOR V RAZSEKOVALNICAH 

1.  goveje meso, telečje meso, prašičje meso, meso kopitarjev, ovčje in kozje meso  2,00 EUR/tono mesa 
2.  perutninsko meso in meso gojenih kuncev  1,50 EUR/tono mesa 
3.  meso gojene divjadi in divjačina    

majhna pernata divjad in divjad, ki ne leti  1,50 EUR/tono mesa 
ratiti (noj, emu, nandu)  3,00 EUR/tono mesa 

divji prašiči in prežvekovalci  2,00 EUR/tono mesa 

4.   razsek trupa na manjše dele od osnovnih delov v obratu z isto registrsko številko kakor 
jo ima klavnica  70 %/začeto tono 

   

  PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V OBRATIH ZA PREDELAVO DIVJADI 

1.  majhna pernata divjad  0,005 EUR/žival 
2.  majhna divjad, ki ne leti  0,01 EUR/žival 
3.  prežvekovalci  0,5 EUR/žival 
4.  kopenski sesalci 
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divji prašič  1,5 EUR/žival 
prežvekovalci  0,5 EUR/žival 

drugo  0,5 EUR/žival 

  PRISTOJBINE ZA URADNI NADZOR V ZVEZI S PROIZVODNJO MLEKA 

1.  odobrene zbiralnice mleka in obrati za obdelavo in predelavo  

1,00 EUR/30 ton in za 
naslednje tone 0,5 

EUR/tono, vendar ne 
manj kakor 40 

EUR/leto 

 
PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V ZVEZI S PROIZVODNJO RIBIŠKIH PROIZVODOV IN 

PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE TER NJIHOVIM DAJANJEM NA TRG 

1.  proizvodnja in dajanje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture na trg  

1,00 EUR/tono za 
prvih 50 ton v 
mesecu in za 

naslednje tone 0,5 
EUR/tono, vendar ne 

manj kakor 100 
EUR/leto 

2.  prva prodaja na ribjem trgu 

0,50 EUR/tono za 
prvih 50 ton v 
mesecu in za 

naslednje tone 0,25 
EUR/tono, vendar ne 

manj kakor 50 
EUR/leto 

 
*Za uradni nadzor iz tega dela Priloge, ki se opravi izven delovnega časa, določenega s predpisom o upravnem poslovanju in 

aktom pristojnega organa o poslovnem času, se pristojbina poveča za 30 % 
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Del B 
 

Pristojbine ali dajatve za uradni nadzor pošiljk, ki vsebujejo živali in blago, ki vstopajo v 
Unijo 

POŠILJKE, KI VSEBUJEJO ŽIVE ŽIVALI* 

1.  Govedo, enoprsti kopitarji, prašiči, ovce, koze, perutnina, kunci in majhna pernata divjad 
ali divjad, ki ne leti, divji prašiči in divji prežvekovalci 

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 9 EUR na 
tono, nad 6 in do 46 
ton ali 420 EUR na 

pošiljko, več kakor 46 
ton. 

2.  Živali drugih vrst: 

55 EUR na pošiljko, 
do 46 ton ali 420 EUR 
na pošiljko, več kakor 

46 ton. 

POŠILJKE, KI VSEBUJEJO MESO* 

1.  Pošiljke, ki vsebujejo meso    

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 

9 EUR na tono, nad 6 
in do 46 ton ali 

420 EUR na pošiljko, 
več kakor 46 ton. 

POŠILJKE, KI VSEBUJEJO RIBIŠKE PROIZVODE* 

1.  Ribiški proizvodi, ki niso v razsutem stanju 

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 

9 EUR na tono, nad 6 
in do 46 ton ali 

420 EUR na pošiljko, 
več kakor 46 ton. 

2.  Ribiški proizvodi, ki se prevažajo kakor zbirni tovor 

600 EUR na plovilo s 
tovorom ribiških 
proizvodov do 500 

ton; 
1.200 EUR na plovilo 
s tovorom ribiških 
proizvodov nad 500 
in do 1 000 ton; 

2.400 EUR na plovilo 
s tovorom ribiških 

proizvodov nad 1 000 
in do 2 000 ton; 

3.600 EUR na plovilo 
s tovorom ribiških 

proizvodov več kakor 
2 000 ton. 
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POŠILJKE, KI VSEBUJEJO MESNE PROIZVODE, PERUTNINSKO MESO, MESO DIVJADI, 

KUNČJE MESO ALI MESO GOJENE DIVJADI* 

1.  Pošiljke, ki vsebujejo mesne proizvode, perutninsko meso, meso divjadi, kunčje meso ali 
meso gojene divjadi 

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 

9 EUR na tono, nad 6 
in do 46 ton ali 

420 EUR na pošiljko, 
več kakor 46 ton. 

 
POŠILJKE, KI VSEBUJEJO DRUGE PROIZVODE ŽIVALSKEGA IZVORA, NAMENJENE ZA 

PREHRANO LJUDI, KI NISO MESNI PROIZVODI* 

1.  Drugi proizvodi živalskega izvora, namenjeni za prehrano ljudi, ki niso v razsutem stanju: 

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 

9 EUR na tono, nad 6 
in do 46 ton ali 

420 EUR na pošiljko, 
več kakor 46 ton. 

2.  Drugi proizvodi živalskega izvora, namenjeni za prehrano ljudi, ki se prevažajo kot zbirni 
tovor 

600 EUR na plovilo s 
tovorom proizvodov 

do 500 ton; 
1.200 EUR na plovilo 
s tovorom proizvodov 
nad 500 in do 1 000 

ton; 
2.400 EUR na plovilo 
s tovorom proizvodov 
nad 1 000 in do 2 000 

ton; 
3.600 EUR na plovilo 
s tovorom proizvodov 
več kakor 2 000 ton. 

 
POŠILJKE, KI VSEBUJEJO ŽIVALSKE STRANSKE PROIZVODE IN KRMO ŽIVALSKEGA 

IZVORA* 

1.  Pošiljke, ki vsebujejo živalske stranske proizvode in krmo živalskega izvora, ki se ne 
prevažajo v razsutem stanju: 

55 EUR na pošiljko, 
do 6 ton in 

9 EUR na tono, nad 6 
in do 46 ton ali 

420 EUR na pošiljko, 
več kakor 46 ton. 
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2.  Živalski stranski proizvodi in krma živalskega izvora, ki se prevažajo kot zbirni tovor 

600 EUR na plovilo s 
tovorom proizvodov 

do 500 ton; 
1.200 EUR na plovilo 
s tovorom proizvodov 
nad 500 in do 1 000 

ton; 
2.400 EUR na plovilo 
s tovorom proizvodov 
nad 1 000 in do 2 000 

ton; 
3.600 EUR na plovilo 
s tovorom proizvodov 
več kakor 2 000 ton. 

 

POŠILJKE V TRANZITU ALI PRETOVORJENE POŠILJKE, KI VSEBUJEJO ŽIVALI IN BLAGO IZ 
TRETJIH DRŽAV* 

 

1.  Pošiljke v tranzitu ali pretovorjene pošiljke, ki vsebujejo živali in blago iz tretjih držav 

30 EUR na pošiljko, 
zvišano za 20 EUR za 
vsake četrt ure za 

vsakega člana osebja, 
ki sodeluje pri 

nadzoru. 

 

POŠILJKE, KI VSEBUJEJO RASTLINE, RASTLINSKE PROIZVODE TER DRUGE PROIZVODE, 
PREDMETE IN MATERIALE, KI LAHKO VSEBUJEJO ALI ŠIRIJO ŠKODLJIVE ORGANIZME 

RASTLIN** 
1.  Za dokumentacijsko preverjanje  7 EUR/pošiljko 
2.  Za preverjanje istovetnosti (identifikacijski pregled) 

  

do velikosti tovora tovornjaka, tovora 
železniškega vagona ali tovora vsebnika 

primerljive velikosti  7 EUR/pošiljko 
večje od zgornje navedene velikosti  14 EUR/pošiljko 

3.  Za zdravstvene preglede rastlin v skladu z naslednjimi specifikacijami (fizični pregled) 

  

potaknjenci, sadike (razen gozdnega 
reprodukcijskega materiala), mlade rastline 

jagod ali zelenjave 

do 10 000 po številu: 
17,5 EUR/pošiljko 
za vsakih dodatnih 
1 000 enot: 0,7 
EUR/pošiljko 

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

 grmičje, drevje (razen posekanih božičnih 
drevesc), druge lesene drevesničarske 

rastline vključno z gozdnim reprodukcijskim 
materialom (razen semen) 

do 10 000 po številu: 
17,5 EUR/pošiljko 
za vsakih dodatnih 
100 enot: 0,44 
EUR/pošiljko 

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 
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čebulice, stebelni gomolji, korenike, 
koreninski gomolji za sajenje (razen 

gomoljev krompirja) 

do teže 200 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 10 
kg: 0,16 EUR/pošiljko 
najvišja cena: 140 

EUR/pošiljko 

  semena, tkivne kulture 

do teže 100 kg: 7,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 10 
kg: 0,175 

EUR/pošiljko  
najvišja cena: 140 

EUR/pošiljko 

  
druge rastline za sajenje, ki niso navedene 

drugje  

do 5 000 po številu: 
17,5 EUR/pošiljko 
za vsakih dodatnih 
100 enot: 0,18 
EUR/pošiljko 

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

  

rezano cvetje 

do 2 000 po številu: 
17,5 EUR/pošiljko 
za vsakih dodatnih  
1 000 enot: 0,14 
EUR/pošiljko 

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

  

veje z listjem, deli iglavcev (razen 
posekanih božičnih drevesc) 

do teže 100 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 
100 kg: 1,75 
EUR/pošiljko  

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

  

posekana božična drevesca 

do 1 000 po številu: 
17,5 EUR/pošiljko 
za vsakih dodatnih 
100 enot: 1,75 
EUR/pošiljko 

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

  
listi rastlin, kot so zelišča, začimbe in 

listnata zelenjava 

do 100 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 10 
kg: 1,75 EUR/pošiljko 
najvišja cena: 140 

EUR/pošiljko 

  sadje, zelenjava (razen listnate zelenjave) 

do 25 000 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 
1 000 kg: 0,7 



Uradni list Republike Slovenije Št. 129 / 25. 9. 2020 / Stran 5227  

7 
 

EUR/pošiljko  

  gomolji krompirja 

do 25 000 kg: 52,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 
25 000 kg: 52,5 
EUR/pošiljko  

  les (razen lubja) 

do 100 m3: 17,5 
EUR/pošiljko 

za vsakih dodatni m3: 
0,175 EUR/pošiljko 

  zemlja, rastni substrat, lubje 

do 25 000 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 
1 000 kg: 0,7 
EUR/pošiljko  

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

  zrnje 

do 25 000 kg: 17,5 
EUR/pošiljko  

za vsakih dodatnih 
1 000 kg: 0,7 
EUR/pošiljko  

najvišja cena: 140 
EUR/pošiljko 

  druge rastline ali rastlinski proizvodi, ki niso 
navedeni drugje v tej razpredelnici 

17,5 EUR/pošiljko 

 
*Za uradni nadzor iz tega dela Priloge, ki se opravi izven delovnega časa, določenega s predpisom o upravnem 
poslovanju in aktom pristojnega organa o poslovnem času, se pristojbina poveča za 30 %. 
**Za uradni nadzor iz tega dela Priloge, ki se opravi izven delovnega časa, določenega s predpisom o upravnem 
poslovanju in aktom pristojnega organa o poslovnem času, se pristojbina poveča za 100 %. 
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POGLAVJE 2 

 
 

Pristojbine za uradni nadzor nad živalmi in blagom iz nekaterih tretjih držav ob vstopu v 
Unijo zaradi znanega ali nastajajočega tveganja ali dokazov o mogoči zelo razširjeni resni 
neskladnosti;                                                                                                                              
pristojbine za uradni nadzor nad živalmi in blagom iz tretjih držav, za katere velja ukrep v 
nujnih primerih; in                                            
pristojbine za uradni nadzor nad živalmi in blagom, za vstop katerih v Unijo so določeni 
pogoji ali ukrepi, v skladu s katerimi je treba skladnost z navedenimi pogoji ali ukrepi 
ugotoviti ob vstopu živali ali blaga v Unijo. 
1.  Živila neživalskega izvora      

Pošiljke do vključno 50 ton 55 EUR/pošiljko
Pošiljke nad 50 do vključno 500 ton 110 EUR/pošiljko 

Pošiljke nad 500 ton 420 EUR/pošiljko
2.   Živila neživalskega izvora, ki  se prevažajo v razsutem stanju s plovili 

tovor do vključno 500 ton 600 EUR/plovilo
tovor nad 500 do vključno 2 000 ton 1.200 EUR/plovilo

tovor nad 2 000 ton 2.400 EUR/plovilo
3.   Krma neživalskega izvora   

do 50 ton 55 EUR/pošiljko
nad 50 do 500 ton 110 EUR/pošiljko

nad 500 ton 420 EUR/pošiljko
4.  Krma neživalskega izvora, ki se prevaža v razsutem stanju s plovili 

tovor do 500 ton 600 EUR/plovilo
tovor nad 500 do 2 000 ton 1.200 EUR/plovilo

tovor nad 2 000 ton 2.400 EUR/plovilo
 

5.   Rastline rastlinski proizvodi in drugi predmeti 
Preverjanje dokumentacije  7 EUR/pošiljko 
Preverjanje istovetnosti 

a. 
do velikosti tovora tovornjaka, tovora železniškega 
vagona ali tovora vsebnika primerljive velikosti     7 EUR/pošiljko 

b.  večje od zgornje velikosti     14 EUR/pošiljko 
Zdravstveni pregledi rastlin 

a. 

potaknjenci, sadike (razen gozdnega 
reprodukcijskega materiala), mlade rastline jagod 
ali zelenjave  do 10 000 po številu  17,5 EUR/pošiljko 

      za vsakih dodatnih 1 000 enot  0,7 EUR/pošiljko 
      maksimalna cena  140 EUR/pošiljko 

b. 

grmičje, drevje (razen posekanih božičnih drevesc), 
druge lesene drevesničarske rastline vključno z 
gozdnim reprodukcijskim materialom (razen 
semen)  do 1 000 po številu  17,5 EUR/pošiljko 
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   za vsakih dodatnih 100 enot  0,44 EUR/pošiljko 
      maksimalna cena  140 EUR/pošiljko 

c. 
čebulice, stebelni gomolji, korenike, koreninski 
gomolji za sajenje (razen gomoljev krompirja)  do teže 200 kg  17,5 EUR/pošiljko 

      za vsakih dodatnih 10 kg  0,16 EUR/pošiljko 
      maksimalna cena  140 EUR/pošiljko 

d.  semena, tkivne kulture  do teže 100 kg  7,5 EUR/pošiljko 
      za vsakih dodatnih 10 kg  0,175 EUR/pošiljko
      maksimalna cena  140 EUR/pošiljko 

e. 
druge rastline za sajenje, ki niso specificirane drugje 
v tej razpredelnici  do 5 000 po številu  17,5 EUR/pošiljko 

      za vsakih dodatnih 100 enot  0,18 EUR/pošiljko 
      maksimalna cena  140 EUR/pošiljko 
f.  rezano cvetje  do 20 000 po številu  17,5 EUR/pošiljko 
      za vsakih dodatnih 1 000 enot  0,14 EUR/pošiljko 
      maksimalna cena  140 EUR/pošiljko 

g. 
veje z listjem, deli iglavcev (razen posekanih 
božičnih drevesc)  do 100 kg po teži  17,5 EUR/pošiljko 

      za vsakih dodatnih 100 kg  1,75 EUR/pošiljko 
      maksimalna cena  140 EUR/pošiljko 

h.  posekana božična drevesca  do 1 000 po številu  17,5 EUR/pošiljko 
      za vsakih dodatnih 100 enot  1,75 EUR/pošiljko 
      maksimalna cena  140 EUR/pošiljko 

i. 
listi rastlin, kot so zelišča, začimbe in listnata 
zelenjava  do teže 100 kg  17,5 EUR/pošiljko 

      za vsakih dodatnih 10 kg  1,75 EUR/pošiljko 
      maksimalna cena  140 EUR/pošiljko 
   sadje, zelenjava (razen listnate zelenjave)  do teže 25 000 kg  17,5 EUR/pošiljko 
      za vsakih dodatnih 1 000 kg  0,7 EUR/pošiljko 
j.  gomolji krompirja  do teže 25 000 kg  52,5 EUR/partijo 
      za vsakih dodatnih 25 000 kg  52,5 EUR/partijo 
k.  les (razen lubja)  do volumna 100 m3  17,5 EUR/pošiljko 
      za vsak dodatni m3  0,175 EUR/pošiljko
l.  zemlja, rastni substrat, lubje  do teže 25 000 kg  17,5 EUR/pošiljko 
      za vsakih dodatnih 1 000 kg  0,7 EUR/pošiljko 
      maksimalna cena  140 EUR/pošiljko 

m.  zrnje  do teže 25 000 kg  17,5 EUR/pošiljko 
      za vsakih dodatnih 1 000 kg  0,7 EUR/pošiljko 
      maksimalna cena  700 EUR/pošiljko 

n. 
druge rastline ali rastlinski proizvodi, ki niso 
specificirani drugje v tej razpredelnici     17,5 EUR/pošiljko 
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POGLAVJE 3 
 

Pristojbine za nadzor, da izvajalec dejavnosti pridobi odobritev iz 10. člena Uredbe (ES) št. 
183/2005*  
1.  Za vsakega udeleženca nadzora  35 EUR na začeto uro pregleda 

Pristojbine za uradni nadzor, ki ni bil načrtovan in: 

1.  

je bil potreben po ugotovitvi neskladnosti med 
izvajanjem uradnega nadzora pri istem izvajalcu 
dejavnosti   35 EUR na začeto uro pregleda  

2. 

je izveden za oceno obsega in učinka 
neskladnosti ali za preverjanje, če je 
neskladnost odpravljena  35 EUR na začeto uro pregleda 

 
* UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah 
glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1) zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1243 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih 
je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290. in 291. Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241) 
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POGLAVJE 4 
DEL A 

 
ANTE IN POST MORTEM PREGLEDI ŽIVALI, ZAKLANIH NA TURISTIČNIH KMETIJAH, TER ZA 
VETERINARSKI PREGLED DIVJADI V ZBIRALNICAH DIVJADI, VENDAR NE MANJ KAKOR 30 EUR/LETO
1.  prašiči  5,00 EUR/žival 
2.  ovce in koze  5,00 EUR/žival  
3.  gojena divjad  5,00 EUR/žival  
4.  divjad  5,00 EUR/žival  

 
 

TRIHINOSKOPSKA PREISKAVA v laboratoriju izven obrata, kjer se izvede 
uradni nadzor 

dodatnih 9,60 
EUR/preiskavo in stroški 
pošiljanja vzorcev 

 
 

ANTE IN POST MORTEM PREGLEDI ŽIVALI, ČE PRI PREGLEDU SODELUJE OSEBJE KLAVNICE 
1. perutnina perutnina rodu gallus in pegatka  0,006 EUR/žival 
    race in gosi 0,012 EUR/žival 
    purani 0,036 EUR/žival 
2. lagomorfi gojeni kunci 0,006 EUR/žival 

 
 

PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V OBRATIH ZA EMBALIRANJE
  
  

1. obrati za embaliranje 

3 EUR/tono, 
vendar ne manj 
kot 100 EUR na 
leto za 
posamezen 
obrat 

 
 

PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V OBRATIH, KI SAMO HLADIJO, ZAMRZUJEJO, EMBALIRAJO, 
SKLADIŠČIJO RIBIŠKE PROIZVODE 
  
  

1.  do 1 tone 22,53  EUR 
2.  nad 1 do 10 ton 45,07  EUR 
3. nad 10 do 50 ton 187,78  EUR 
4.  nad 50 do 100 ton 375,56  EUR 
5. nad 100 ton 600,90  EUR 
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PRISTOJBINE  ZA URADNI NADZOR V OBRATIH DOLOČENIH ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA 

1.  jajčni izdelki  0,0015 EUR/kg, vendar ne manj kakor 11 EUR/leto 

2.  polži, žabe in želve  0,0015 EUR/kg, vendar ne manj kakor 11 EUR/leto 
 

PRISTOJBINE  ZA URADNI PREGLED POŠILJKE IN IZDAJO CERTIFIKATA, KADAR JE POŠILJKA  
NAMENJENA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO EU ALI V TRETJO DRŽAVO 

1.  živali  4,96 EUR/tono žive teže 

    

če se pošiljka odpošilja iz zbirnega 
centra ali gospodarstva, kjer se 
oblikuje ena pošiljka na enem 
prevoznem sredstvu 

najmanj 35 EUR/pošiljko 

    

če se pošiljka formira iz živali, 
zbranih na več gospodarstvih  najmanj 70 EUR/pošiljko 

    

čebelje matice s spremljevalnimi 
čebelami  11 EUR/pošiljko 

2.  proizvodi živalskega 
izvora    

4,96 EUR/tono pošiljke, 
vendar ne manj kakor 30 
EUR/pošiljko 

3.  krma     30 EUR/pošiljko 

4. 
Čakalna ura uradnega 
veterinarja, če je zamuda 
na strani stranke 

   35 EUR/začeto uro 

5.   Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti
            Preverjanje dokumentacije  7 EUR/pošiljko 
            Preverjanje istovetnosti pošiljke 

a. 

do velikosti tovora tovornjaka, tovora 
železniškega vagona ali tovora 
vsebnika primerljive velikosti  7 EUR/pošiljko 

b.  večje od zgornje velikosti  14 EUR/pošiljko 
              Zdravstveni pregledi rastlin 

a. 

potaknjenci, sadike (razen gozdnega 
reprodukcijskega materiala), mlade 
rastline jagod ali zelenjave  do 10.000 po številu 17,5 EUR/pošiljko

      za vsakih dodatnih 1.000 enot 0,7 EUR/pošiljko 
      najvišja cena 140 EUR/pošiljko
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b. 

grmičje, drevje (razen posekanih 
božičnih drevesc), druge lesene 
drevesničarske rastline vključno z 
gozdnim reprodukcijskim materialom 
(razen semen)  do 1.000 po številu 17,5 EUR/pošiljko

   za vsakih dodatnih 100 enot 0,44 EUR/pošiljko
      najvišja cena 140 EUR/pošiljko

c. 

čebulice, stebelni gomolji, korenike, 
koreninski gomolji za sajenje (razen 
gomoljev krompirja) do 200 kg 17,5 EUR/pošiljko

      za vsakih dodatnih 10 kg 0,16 EUR/pošiljko
      najvišja cena 140 EUR/pošiljko

d.  semena, tkivne kulture  do 100 kg 7,5 EUR/pošiljko 
      za vsakih dodatnih 10 kg 0,175 EUR/pošiljko
      najvišja cena 140 EUR/pošiljko

e. 
druge rastline za sajenje, ki niso 
specificirane drugje v tej razpredelnici do 5.000 po številu 17,5 EUR/pošiljko

      za vsakih dodatnih 100 enot 0,18 EUR/pošiljko
      najvišja cena 140 EUR/pošiljko
f.  rezano cvetje  do 20.000 po številu 17,5 EUR/pošiljko
      za vsakih dodatnih 1.000 enot 0,14 EUR/pošiljko
      najvišja cena 140 EUR/pošiljko

g. 
veje z listjem, deli iglavcev (razen 
posekanih božičnih drevesc)  do 100 kg 17,5 EUR/pošiljko

      za vsakih dodatnih 100 kg 1,75 EUR/pošiljko
      najvišja cena 140 EUR/pošiljko

h.  posekana božična drevesca  do 1.000 po številu 17,5 EUR/pošiljko
      za vsakih dodatnih 100 enot 1,75 EUR/pošiljko
      najvišja cena 140 EUR/pošiljko

i. 
listi rastlin, kot so zelišča, začimbe in 
listnata zelenjava  do 100 kg 17,5 EUR/pošiljko

      za vsakih dodatnih 10 kg 1,75 EUR/pošiljko
      najvišja cena 140 EUR/pošiljko

  
sadje, zelenjava (razen listnate 
zelenjave)  do 25.000 kg 17,5 EUR/pošiljko

      za vsakih dodatnih 1.000 kg 0,7 EUR/pošiljko 
j.  gomolji krompirja  do 25.000 kg 52,5 EUR/partijo
      za vsakih dodatnih 25.000 kg 52,5 EUR/partijo
k.  les (razen lubja)  do 100 m3 17,5 EUR/pošiljko
      za vsak dodatni m3 0,175 EUR/pošiljko
l.  zemlja, rastni substrat, lubje  do 25.000 kg 17,5 EUR/pošiljko
      za vsakih dodatnih 1.000 kg 0,7 EUR/pošiljko 
      najvišja cena 140 EUR/pošiljko

m.  zrnje  do 25.000 kg 17,5 EUR/pošiljko
      za vsakih dodatnih 1.000 kg 0,7 EUR/pošiljko 
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      najvišja cena 700 EUR/pošiljko

n. 

druge rastline ali rastlinski proizvodi, 
ki niso navedeni drugje v tej 
razpredelnici  17,5 EUR/pošiljko

6. 
Pristojbina za izdajo fitosanitarnega spričevala za izvoz ali ponovni 
izvoz  

7 EUR za vsako 
spričevalo 

 
PRISTOJBINE ZA IZDAJO RASTLINSKIH POTNIH LISTOV IN ČAKALNE 
URE INŠPEKTORJEV ZA HRANO IN FITOSANITARNIH INŠPEKTORJEV

1. 
Pristojbina za izdajo rastlinskih potnih listov, ki nadomeščajo 
fitosanitarna spričevala v skladu s 94. členom Uredbe 2016/203/EU 7 EUR za potni list

2.   Čakalna ura inšpektorja, če je zamuda na strani stranke 35 EUR/začeto uro
 
 

PREGLED IZVOZNE POŠILJKE ŽIVALI NA MEJNI KONTROLNI TOČKI OZIROMA NAMEMBNEM MESTU 
V REPUBLIKI SLOVENIJI OB IZSTOPNI TOČKI NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE (RS) 

1.  Pregled izvozne pošiljke živali na mejni kontrolni točki oziroma na 
namembnem mestu v RS ob izstopni točki na ozemlju RS    

    do 30 ton  35 EUR/pošiljko 

    nad 30 ton  35 EUR/začeto uro
 
 

PRISTOJBINE ZA URADNI  NADZOR ODOBRENIH OBRATOV IZVAJALCEV DEJAVNOSTI NA PODROČJU 
KRME 

1.  proizvodnja proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. Poglavja Priloge 
IV Uredbe  183/2005/ES   750 EUR/leto 

2.  dajanje na trg proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. Poglavja 
Priloge IV Uredbe 183/2005/ES  200 EUR/leto 

3.  proizvodnja premiksov iz dodatkov, navedenih v 2. Poglavju Priloge IV 
Uredbe 183/2005/ES  750 EUR/leto 

4.   dajanje na trg premiksov iz dodatkov, navedenih v 2. Poglavju Priloge IV 
Uredbe 183/2005/ES  200 EUR/leto 

5.  proizvodnja krmnih mešanic z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz 
dodatkov, navedenih v 3. Poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES   750 EUR/leto 

6.  proizvodnja krmnih dodatkov, odobrenih v skladu z Uredbo 1831/2003/ES   750 EUR/leto 
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7.  dajanje na trg krmnih dodatkov, odobrenih v skladu z Uredbo 
1831/2003/ES  200 EUR/leto 

8.  proizvodnja medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic  750 EUR/leto 

9.  dajanje na trg medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic  200 EUR/leto 

     proizvodnja več kakor 12.000 ton vseh proizvodov  

dodatnih 75 EUR/ 
začetih 10.000 ton 
(če opravlja več 
dejavnosti, plača 
pristojbino za tisto 
dejavnost, za 
katero je 
predpisana 
najvišja 
pristojbina) 

10. 

Odobrena kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo krmne mešanice za 
potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva z uporabo krmnih dodatkov ali 
premiksov iz dodatkov iz 3. Poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES ali ki 
proizvajajo medicirano krmo iz odobrenih mediciranih predmešanic za 
potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva 

35 EUR/leto 

      če je kmetijsko gospodarstvo z območja z  omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost  20 EUR/leto 

 
 

PRISTOJBINE ZA URADNI  NADZOR SPREMLJANJA SKLADNOSTI NA PODROČJU OSTANKOV 
VETERINARSKIH ZDRAVIL 
  
  

1.  jajca za proizvodnjo jajčnih izdelkov za mesečno količino 
proizvodnje  4,20 EUR/tono sprejetih jajc 

2.  med z namenom dajanja v promet  6,55 EUR/tono 
 
 

PRISTOJBINE ZA  IZVAJANJE UREDBE (ES) 702/2014* 
  
  

1.  za rejno žival ali registriranega kopitarja ob izdaji veterinarskega spričevala 
za trgovanje z drugo državo članico ali za izvoz v tretje države  1,35 EUR/GVŽ 

2.  za psa ob cepljenju proti steklini, razen za pse v zavetiščih  0,41 EUR 
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* UREDBA 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 
 
 

PRISTOJBINE ZA URADNI  NADZOR  OB IZDAJI POTNEGA LISTA ZA CIRKUŠKE ŽIVALI ZA NJIHOVE 
PREMIKE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI 

1.  za vsak izdan potni list  3,5 EUR 
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DEL B 
 

PRISTOJBINE ZA NADZOR, DA IZVAJALEC DEJAVNOSTI PRIDOBI ODOBRITEV IZ 148. ČLENA UREDBE 
625/2017 

1.  Za vsakega udeleženca nadzora  35,00 EUR na začeto uro 
pregleda

 
 

PRISTOJBINE ZA URADNI NADZOR V OBRATIH, KI IMAJO DRUGO REGISTRSKO ŠTEVILKO, KAKOR JO 
IMA KLAVNICA ALI OBRAT ZA RAZKOSAVANJE MESA, KJER SE MESO OBDELUJE, PREDELUJE ALI DODELUJE 
 

1. 
predelava mesa v obratih, ki imajo drugo registrsko številko, 
kakor jo ima klavnica ali obrat za razkosavanje mesa, kjer se 
meso obdeluje, predeluje ali dodeluje 

3 EUR/tono, vendar ne manj 
kakor 100 EUR/leto 

   če imata razsekovalnica in obrat za predelavo mesa isto registrsko številko, se pristojbina 
zmanjša za 55 %

 
 

 

PRISTOJBINE ZA URADNI NADZOR IZVAJALCEV POSLOVNIH DEJAVNOSTI IN PREGLED 
RASTLIN, RASTLINSKIH PROIZVODOV IN DRUGIH PREDMETOV    

1. 
Pristojbine za uradni nadzor registriranih izvajalcev dejavnosti iz 65. člena Uredbe 
2016/2031 

25 EUR za 
pregled 

2. 
Pristojbine za uradni nadzor rastlin pri registriranih izvajalcev dejavnosti iz 65. člena 
Uredbe 2016/2031, ki izdajajo rastlinske potne liste 

Poleg 
pristojbine 
iz točke 1. 
še: 

zelnatih sadik in potaknjencev zelenjavnih in 
okrasnih rastlin, lončnice, tkivne kulture 

     
do 50.000 po številu  25 EUR 

do 100.000 po številu  40 EUR 
za vsakih dodatnih 50.000 enot nad 
100.000  5 EUR 
najvišja cena   400 EUR 

olesenel sadilni material sadnih, okrasnih 
rastlin iz drevesnic in zarodišč, razen sejancev 
podlag sadnih rastlin 

do 5.000 po številu  65 EUR 
do 10.000 po številu  125  EUR 
za vsakih dodatnih 1.000 enot nad 
10.000  5 EUR 
najvišja cena   400 EUR 

sadilni material v vinogradništvu iz trsnic in 
zarodišč ter gozdni 
reprodukcijski material in sejanci 
podlag sadnih rastlin 

do 25.000 po številu  65 EUR 
do 50.000 po številu  125  EUR 
za vsakih dodatnih 10.000 enot nad 
50.000  5 EUR 
najvišja cena   400 EUR 
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sadilni material v hmeljarstvu 
(sadike) 

do 25.000 z A cerifikatom po številu 
35 EUR 

do 50.000 A cerifikatom po številu  60 EUR 

za vsakih dodatnih 10.000 enot nad 
50.000 z A cerifikatom po številu  2,5 EUR 
najvišja cena   400 EUR 

matične rastline za pridelavo sadnega in 
okrasnega sadilnega materiala ter osnovne in 
izvorne matične rastline hmelja 

do 50 po številu  25 EUR 
do 100 po številu  40 EUR 

za vsakih dodatnih 50 enot nad 100   5 EUR 
najvišja cena   400 EUR 

matični hmeljni in trsni nasadi 

do velikosti 0,5 ha  35 EUR 
do velikosti 1 ha  60 EUR 

za vsakih dodatnih 1000 m2 nad 1 ha   2,5 EUR 
najvišja cena   400 EUR 

semenski nasadi za pridelavo semena, čebulic 
ali gomoljev (razen semenskega krompirja) 

do velikosti 0,5 ha  35 EUR 
do velikosti 1 ha  60 EUR 

za vsakih dodatnih 1000 m2 nad 1 ha   2,5 EUR 
najvišja cena   400 EUR 

nasadi semenskega krompirja 

do velikosti 0,5 ha  35 EUR 
do velikosti 1 ha  60 EUR 

za vsakih dodatnih 1000 m2 nad 1 ha   2,5 EUR 
najvišja cena   400 EUR 

3. 
Pristojbine za preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za izdajanje 
rastlinskih potnih listov  25 EUR 
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2316. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin 
in organizacij proizvajalcev v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju 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

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju 
podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij 

proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

1. člen
V Uredbi o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in 

organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18 in 46/19) se 1. člen spre-
meni tako, da se glasi:

»1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa Ustanavljanje 
skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju (v nadaljnjem besedilu: podukrep) 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) S to uredbo se za podukrep iz prejšnjega odstav-
ka določajo namen podpore, upravičenci, pogoji za dodelitev 
sredstev, merila za ocenjevanje vlog na javni razpis, pogoji ob 
vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, obveznosti 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 Evrop-
skem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 
320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1041 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za 
pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 231 z dne 17. 7. 2020, 
str. 4), (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) 
2020/872 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 
2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede poseb-
nega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
kot odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 204 z dne 26. 6. 2020, 
str. 1), (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 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decem-
bra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in 
izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot 
(UL L št. 182 z dne 12. 6. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1306/2013/EU);

4. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sve-
ta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in 
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), 
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil 
za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so 
potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri 
upravljanju tarifnih kvot (UL L št. 185 z dne 12. 6. 2020, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);

5. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 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), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem 
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 
z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1407/2013/EU);

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna pla-
čila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Dele-
girano 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);

7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane 
uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 
z dne 22. 1. 2019, str. 5);

8. 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 podpo-
ri 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) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih 
uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z ne-
katerimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19, 
(UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 808/2014/EU);
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9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim admini-
strativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja 
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih 
uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z ne-
katerimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 
(UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 809/2014/EU);

10. Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o 
kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na 
notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L št. 317 z dne 4. 11. 2014, str. 56).«.

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. če gre za organizacijo proizvajalcev, ki je priznana v 

skladu s pravilnikom, ki ureja priznanje organizacij proizvajal-
cev v sektorju prašičjega mesa, mora imeti najmanj 30 članov, 
pri čemer mora biti vsota staležev prašičev članov organizacije 
proizvajalcev oziroma proizvajalcev, ki so združeni pri članih 
organizacije proizvajalcev, najmanj 15.000 prašičev.«.

V tretjem odstavku se besedilo »števila prodanih« nado-
mesti z besedo »staleža«.

V četrtem odstavku se besedilo »številu prodanih« nado-
mesti z besedo »staležu«.

V petem odstavku se besedilo »vlogi na javni razpis 
priloži« nadomesti z besedilom »v vlogi na javni razpis poda«.

3. člen
V 11. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstav-

ka 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 poobla-
ščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elek-
tronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis iz prejšnjega 
odstavka v informacijski sistem ARSKTRP.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Sredstvo elektronske identifikacije iz prejšnjega od-
stavka 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, ki urejajo področje elektronske 
identifikacije in storitev zaupanja.«.

4. člen
V 13. členu se v drugem odstavku besedilo »vlogi na 

javni razpis priložiti« nadomesti z besedilom »v vlogi na javni 
razpis podati«.

5. člen
V 16. členu se trinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(13) Zahtevek za izplačilo sredstev vloži vlagatelj ali 

njegov pooblaščenec na način, določen v drugem in tretjem 
odstavku 11. člena te uredbe.«.

Štirinajsti odstavek se črta.
Dosedanja petnajsti in šestnajsti odstavek postaneta šti-

rinajsti in petnajsti odstavek.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(končanje postopkov)

Zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnih 
razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa 

Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Repu-
blike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18 
in 46/19), se obravnavajo v skladu s spremenjenim 16. členom 
uredbe.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-40/2020
Ljubljana, dne 23. septembra 2020
EVA 2020-2330-0090

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2317. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o odpadkih

Na podlagi petega odstavka 20. člena in za izvrševanje 
drugega odstavka 83. člena ter četrtega odstavka 84. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o odpadkih

1. člen
V Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) se 

v 3. členu za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. lastnik predelane snovi ali predmeta je oseba, ki je 

odpadke predelala v predelano snov ali predmet, ali oseba, 
ki je od izvajalca predelave odpadkov pridobila iz odpadkov 
reciklirano ali drugače predelano snov ali predmet;«.

Dosedanje 5. do 9. točka postanejo 6. do 10. točka.
Dosedanja 10. točka, ki postane 11. točka, se spremeni 

tako, da se glasi:
»10. obdelava odpadkov so postopki predelave ali odstra-

njevanja odpadkov, vključno s postopki priprave odpadkov za 
predelavo ali odstranjevanje;«.

Dosedanje 11. do 17. točka postanejo 12. do 18. točka.
Za dosedanjo 17. točko, ki postane 18. točka, se doda 

nova 19. točka, ki se glasi:
»19. predelana snov ali predmet so proizvodi, materiali ali 

snovi za prvotni namen ali druge namene, pridobljeni v postop-
ku recikliranja ali drugačne predelave odpadkov;«.

Dosedanja 18. točka, ki postane 20. točka, se spremeni 
tako, da se glasi:

»20. predelava odpadkov je vsak postopek, katerega 
glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v okviru 
dejavnosti posamezne osebe ali v gospodarstvu kot celoti, tako 
da nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpol-
nitev določene funkcije, ali tako, da so odpadki pripravljeni za 
izpolnitev te določene funkcije. Postopki predelave so navedeni 
v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer pa so mogoči 
tudi drugi postopki predelave;«.

Dosedanje 19. do 23. točka postanejo 21. do 25. točka.
Dosedanja 24. točka, ki postane 26. točka, se spremeni 

tako, da se glasi:
»26. priprava odpadkov za ponovno uporabo so postopki 

predelave odpadkov, pri katerih se s preverjanjem, čiščenjem 
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ali popravilom proizvodi ali sestavni deli proizvodov, ki so po-
stali odpadki, pripravijo za ponovno uporabo brez kakršne koli 
druge predobdelave;«.

Dosedanja 25. točka, ki postane 27. točka, se spremeni 
tako, da se glasi:

»27. recikliranje odpadkov je vsak postopek predelave od-
padkov, v katerem se odpadni materiali predelajo v proizvode, 
materiale ali snovi za prvotni namen ali druge namene. Recikli-
ranje odpadkov vključuje predelavo odpadnih organskih snovi, 
ne pa energetske predelave odpadkov in predelave odpadkov 
v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje;«.

Dosedanja 26. točka postane 28. točka.
Za dosedanjo 26. točko, ki postane 28. točka, se doda 

nova 29. točka, ki se glasi:
»29. snovna predelava odpadkov je vsak postopek pre-

delave odpadkov, razen energetske predelave odpadkov in 
predelave odpadkov v materiale, ki se bodo uporabili kot go-
rivo ali druga sredstva za pridobivanje energije. Med drugim 
vključuje pripravo odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje 
in zasipanje;«.

Dosedanji 27. in 28. točka postaneta 30. in 31. točka.
Za dosedanjo 28. točko, ki postane 31. točka, se doda 

nova 32. točka, ki se glasi:
»32. zasipanje je vsak postopek predelave, pri katerem se 

primerni nenevarni odpadki uporabijo za namene pridobivanja 
zemljišč na območjih izkopavanja ali za inženirske namene 
pri urejanju krajine. Odpadki, uporabljeni za zasipanje, morajo 
nadomestiti neodpadne materiale, biti primerni za prej ome-
njene namene in omejeni na količino, ki je nujno potrebna za 
uresničitev teh namenov;«.

Dosedanje 29. do 31. točka postanejo 33. do 35. točka.

2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(pogoji za prenehanje statusa odpadka)

(1) Odpadki prenehajo biti odpadki, ko so reciklirani ali 
drugače predelani, in če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. predelano snov ali predmet je treba uporabiti za spe-
cifične namene,

2. za predelano snov ali predmet obstaja trg ali povpraše-
vanje, razen v primeru, ko predelovalec odpadkov predelano 
snov ali predmet uporabi sam,

3. predelana snov ali predmet izpolnjuje tehnične zahteve 
za specifične namene ter zadosti predpisom ali standardom, ki 
se uporabljajo za proizvode, in

4. uporaba predelane snovi ali predmeta ne bo škodljivo 
vplivala na zdravje ljudi in okolje.

(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka so izpolnjeni, ko je:
1. zaključena priprava odpadkov za ponovno uporabo,
2. zaključen postopek snovne predelave odpadkov na 

industrijski ravni, v katerem predelana snov ali predmet nado-
mesti naravne vire ali druge surovine in pomožne materiale, 
ki bi se sicer uporabili v tem postopku, pri čemer je izvzeta 
predelava odpadnih organskih snovi v kompost ali digestat in 
uporaba tega komposta ali digestata, ali

3. zaključen kateri koli drug postopek predelave odpad-
kov, če so za določene, v tem postopku pridobljene snovi ali 
predmete izpolnjena merila za določitev, kdaj določene prede-
lane snovi ali predmeti prenehajo biti odpadki (v nadaljnjem 
besedilu: merila za prenehanje statusa odpadka), določena za 
tovrstne materiale s posebnim predpisom.

3. člen
Za 8. členom se dodajo novi 8.a, 8.b in 8.c člen, ki se glasijo:

»8.a člen
(merila za prenehanje statusa odpadka)

(1) Merila za prenehanje statusa odpadka, na podlagi 
pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena, ob upoštevanju 

možnih škodljivih vplivov teh snovi ali predmetov na zdravje 
ljudi ali okolje, vsebujejo:

1. dopustne vhodne odpadke za postopek recikliranja ali 
drugačne predelave odpadkov,

2. dovoljene postopke in tehnike obdelave,
3. merila kakovosti za predelane snovi ali predmete, obli-

kovana na podlagi standardov, ki se uporabljajo za proizvode,
4. dopustne vsebnosti onesnaževal v izlužkih predelane 

snovi ali predmeta, ki bodo uporabljeni v zunanjem okolju in iz-
postavljeni atmosferskim vplivom in imajo lastnost izluževanja,

5. zahteve za sisteme upravljanja, da se dokaže skladnost 
z merili za prenehanje statusa odpadka, vključno z, kadar je to 
potrebno, nadzorom kakovosti in notranjim spremljanjem ter 
akreditacijo in zahtevami glede izjave o skladnosti in

6. dovoljene načine uporabe predelanih snovi ali pred-
metov.

(2) Vlagatelj vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja 
iz prvega odstavka 38. člena te uredbe dokazuje obstoj trga in 
povpraševanja iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena 
s pogodbo, pismom o nameri, naročilom, računom ali drugim 
dokazilom o uporabi predelane snovi ali predmeta, razen če 
namerava predelano snov ali predmet uporabiti sam.

8.b člen
(določitev meril za prenehanje statusa odpadka v vsakem 

primeru posebej)
(1) Kadar merila za prenehanje statusa odpadka niso 

določena s posebnim predpisom iz 3. točke drugega odstavka 
8. člena te uredbe, ministrstvo v okoljevarstvenem dovolje-
nju iz prvega odstavka 38. člena te uredbe, poleg vsebine iz 
41. člena te uredbe, za vsak primer predelave odpadkov iz 
3. točke drugega odstavka 8. člena te uredbe in za vsako pre-
delano snov ali predmet določi merila za prenehanje statusa 
odpadka v skladu s prvim odstavkom 8.a člena te uredbe, ki 
morajo biti izpolnjena, da predelana snov ali predmet preneha 
biti odpadek.

(2) Ministrstvo v primeru iz prejšnjega odstavka določi 
merila iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke prvega odstavka 8.a člena te 
uredbe na podlagi mnenja z opredelitvami meril iz 1., 2., 3., 
5. in 6. točke prvega odstavka 8.a člena te uredbe, ki ga izda 
ministrstvo, pristojno za posamezno vrsto proizvodov, v skladu 
s predpisi o delovnem področju ministrstev (v nadaljnjem be-
sedilu: ministrstvo, pristojno za posamezno vrsto proizvodov), 
ali organizacija, ki je na podlagi predpisov, ki urejajo proizvode, 
za to pristojna (v nadaljnjem besedilu: pristojna organizacija).

(3) Ministrstvo, pristojno za posamezno vrsto proizvodov, 
ali pristojna organizacija v mnenju opredeli merila iz 1., 2., 3., 
5. in 6. točke prvega odstavka 8.a člena te uredbe na zahtevo 
vlagatelja vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz prve-
ga odstavka 38. člena te uredbe skladno s predpisi, ki urejajo 
posamezno vrsto proizvoda.

(4) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju iz prvega 
odstavka 38. člena te uredbe določi nabor onesnaževal in do-
pustne vsebnosti teh onesnaževal v izlužkih predelane snovi 
ali predmeta iz 4. točke prvega odstavka 8.a člena te uredbe 
na podlagi analize izlužkov.

(5) Analizo izlužkov iz prejšnjega odstavka izdela oseba 
z akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17025 na podlagi analize 
izlužkov izhodiščnih parametrov ali izhodiščnih in dodatnih 
izhodiščnih parametrov, določenih v prilogi 5, ki je sestavni del 
te uredbe, ter v skladu z navodili za določitev onesnaževal, ki 
so sestavni del priloge 5 te uredbe, na zahtevo vlagatelja vlo-
ge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega odstavka 
38. člena te uredbe.

(6) Za spremljanje izlužkov onesnaževal za čas namešča-
nja ali vgradnje predelane snovi ali predmeta v zunanje okolje 
ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju iz prvega odstavka 
38. člena te uredbe določi na podlagi predloga za spremljanje 
vsebnosti onesnaževal v izlužkih predelane snovi ali predmeta 
obveznost izvajanja analiz izlužkov enkrat letno. Če se v enem 
koledarskem letu namesti ali vgradi več kot 5 000 ton predela-
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ne snovi ali predmeta, je treba za vsakih nadaljnjih 5 000 ton 
nameščene ali vgrajene predelane snovi ali predmeta izdelati 
še po eno analizo izlužka. Ne glede na prejšnji stavek se v 
primeru, da se v enem koledarskem letu namesti ali vgradi 
več kot 60 000 ton predelane snovi ali predmeta, izdela največ 
dvanajst analiz izlužka letno, pri čemer se analize enakomerno 
razporedijo čez koledarsko leto. Analiza izlužkov se izdela po 
začetku nameščanja ali vgradnje predelane snovi ali predmeta 
v zunanje okolje, pri čemer se vzorčenje izvede na lokaciji na-
meščanja ali vgradnje po 48 urah po izvedenem nameščanju 
ali vgradnji predelane snovi ali predmeta v zunanje okolje. Če 
analiza izlužkov iz prejšnjega stavka pokaže, da so v okolje-
varstvenem dovoljenju določene dopustne vsebnosti onesna-
ževal v izlužkih predelane snovi ali predmeta presežene, mora 
imetnik okoljevarstvenega dovoljenja prenehati nameščanje ali 
vgradnjo predelane snovi ali predmeta, ki bo uporabljen v zuna-
njem okolju in izpostavljen atmosferskim vplivom. O tem mora 
nemudoma obvestiti inšpekcijo, pristojno za varstvo okolja, ter 
iz zunanjega okolja takoj začeti odstranjevanje dela predelane 
snovi ali predmeta, za katere je analiza izlužkov pokazala pre-
sežene dopustne vsebnosti onesnaževal.

(7) Predlog za spremljanje vsebnosti onesnaževal v izluž-
kih predelane snovi ali predmeta v času vgradnje ali namešča-
nja v zunanje okolje izdela oseba iz petega odstavka tega člena 
na zahtevo vlagatelja vloge za izdajo okoljevarstvenega dovo-
ljenja iz prvega odstavka 38. člena te uredbe. Če oseba iz pe-
tega odstavka tega člena na podlagi analize izlužkov ugotovi, 
da nobeden od parametrov onesnaževal iz priloge 5 te uredbe 
ne presega 30 % od dopustnih vsebnosti onesnaževal glede na 
lastnosti predelane snovi ali predmeta in glede na območje, na 
katero se nanašajo dopustne vsebnosti onesnaževal iz priloge 
5 te uredbe, namesto predloga za spremljanje vsebnosti one-
snaževal v izlužkih predelane snovi ali predmeta izdela mnenje, 
v katerem navede, da spremljanje izlužkov onesnaževal v času 
vgradnje ali nameščanja v zunanje okolje ni potrebno.

(8) Analiza izlužkov iz petega odstavka tega člena in 
predlog za spremljanje vsebnosti onesnaževal v izlužkih pre-
delane snovi ali predmeta ali mnenje iz sedmega odstavka tega 
člena morata biti priložena vlogi za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja.

(9) Če bo vlagatelj vloge za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja iz prvega odstavka 38. člena te uredbe napravo 
za obdelavo odpadkov šele gradil in za predelano snov ali 
predmet analize izlužkov in predloga za spremljanje vsebnosti 
onesnaževal v izlužkih predelane snovi ali predmeta za čas 
njihovega nameščanja ali vgradnje v zunanje okolje ali mne-
nja, da spremljanje izlužkov onesnaževal v času vgradnje ali 
nameščanja v zunanje okolje ni potrebno, ob vložitvi vloge še 
ni mogoče izdelati, mora analizo izlužkov iz petega odstavka 
tega člena in predlog za spremljanje vsebnosti onesnaževal v 
izlužkih predelane snovi ali predmeta ali mnenje iz sedmega 
odstavka tega člena predložiti ministrstvu najpozneje pred za-
četkom nameščanja ali vgradnje predelane snovi ali predmeta 
v zunanje okolje.

(10) Če gre za primer iz prvega odstavka tega člena, pa 
predelana snov ali predmet ne bosta uporabljena v zunanjem 
okolju in izpostavljena atmosferskim vplivom, ministrstvo na 
način, določen v drugem odstavku tega člena, določi merila iz 
prvega odstavka 8.a člena te uredbe, razen meril iz 4. točke 
prvega odstavka 8.a člena te uredbe.

(11) Predelovalec lahko proda ali preda predelano snov 
ali predmet iz 4. točke prvega odstavka 8.a člena te uredbe, 
ki mu je status odpadka prenehal na podlagi prvega odstavka 
tega člena, novemu lastniku le v primeru, če iz analize izlužka 
iz petega odstavka tega člena in mnenja iz sedmega odstavka 
tega člena izhaja, da nobeden od parametrov ne presega 30 % 
od dopustne vsebnosti onesnaževal iz priloge 5 te uredbe 
glede na lastnosti predelane snovi ali predmeta in glede na ob-
močje, na katero se nanašajo dopustne vsebnosti onesnaževal 
iz priloge 5 te uredbe. Ob prodaji ali predaji predelane snovi 
ali predmeta mora predelovalec novemu lastniku predati tudi 

izjavo iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe, skupaj s kopijo 
analize izlužka in mnenja iz prejšnjega stavka.

(12) Če predelovalec proda ali preda predelano snov 
ali predmet v skladu s prejšnjim odstavkom, novemu lastniku 
ni treba izvajati analize izlužkov vgrajene predelane snovi ali 
predmeta v skladu s šestim odstavkom tega člena.

8.c člen
(izguba statusa odpadka)

(1) Predelana snov ali predmet izgubi status odpadka:
1. ko je zaključen postopek snovne predelave odpadkov 

na industrijski ravni iz 2. točke drugega odstavka 8. člena te 
uredbe,

2. ko so izpolnjena merila, ki jih določi ministrstvo v oko-
ljevarstvenem dovoljenju na podlagi posebnega predpisa iz 
3. točke drugega odstavka 8. člena te uredbe, ali

3. ko so izpolnjena merila, ki jih določi ministrstvo v oko-
ljevarstvenem dovoljenju v vsakem primeru posebej na podlagi 
8.b člena te uredbe.

(2) Če za predelano snov ali predmet niso izpolnjena 
merila, ki jih določi ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju 
na podlagi posebnega predpisa iz 3. točke drugega odstavka  
8. člena te uredbe ali v vsakem primeru posebej na podlagi 8.b 
člena te uredbe, predelana snov ali predmet ne izgubi statusa 
odpadka.

(3) Predelovalec, ki:
1. prvič uporablja predelano snov ali predmet, ki je prene-

hal biti odpadek in ni bil dan na trg, ali
2. prvič da predelano snov ali predmet na trg po tem, ko 

je ta prenehal biti odpadek, zagotovi, da predelana snov ali 
predmet izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo kemikalije, 
in predpisov, ki urejajo proizvode.«.

4. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:

»39. člen
(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 

prvega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati naslednje 
podatke:

1. ime in naslov oziroma firmo in sedež, dejavnost in 
matično številko vlagatelja,

2. številke odpadkov in količine odpadkov, ki se bodo 
obdelovali,

3. postopek in metodo obdelave po skupinah odpadkov, 
ki se jih obdeluje po enakem postopku in metodi obdelave,

4. kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske 
občine ter parcelne številke ali številke stavbe iz registra ne-
premičnin in

5. o napravi za obdelavo odpadkov, če je ta za obdelavo 
potrebna, vključno z njeno zmogljivostjo.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti 
priloženi:

1. načrt ravnanja z odpadki, s katerim vlagatelj dokazuje 
izpolnjevanje pogojev iz 3., 4. in 5. točke drugega odstavka 
prejšnjega člena ter 3. točke drugega odstavka 30. člena te 
uredbe, če gre za primer iz tretjega odstavka prejšnjega člena,

2. dokazilo o tem, da je vlagatelj upravljavec naprave za 
obdelavo odpadkov, oziroma dokazilo o posesti naprave za 
obdelavo odpadkov, če ni njen lastnik, kadar je naprava za 
obdelavo potrebna, in

3. dokazila, določena s predpisi, ki urejajo emisijo snovi 
in energije v okolje.

(3) Če bo vlagatelj napravo za obdelavo odpadkov šele 
gradil, morata biti vlogi iz prvega odstavka tega člena priložena:

1. načrt ravnanja z odpadki, s katerim vlagatelj dokazuje 
izpolnjevanje pogojev iz 3., 4. in 5. točke drugega odstavka 
prejšnjega člena ter 3. točke drugega odstavka 30. člena 
te uredbe, če gre za primer iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena, in
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2. idejna zasnova iz projektne dokumentacije v skladu z 
zakonom, ki ureja graditev objektov.

(4) Če vlagatelj v vlogi za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja za predelavo odpadkov v predelane snovi ali pred-
mete zaprosi za določitev meril za prenehanje statusa odpadka 
v skladu s prvim odstavkom 8.b člena te uredbe, mora vlogi iz 
prvega odstavka tega člena priložiti tudi mnenje z opredelitva-
mi meril iz prvega odstavka 8.a člena te uredbe ministrstva, 
pristojnega za posamezno vrsto proizvodov, ali pristojne orga-
nizacije iz drugega odstavka 8.b člena te uredbe.

(5) Če vlagatelj v vlogi za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja za predelavo odpadkov v predelane snovi ali pred-
mete zaprosi za določitev meril za prenehanje statusa odpad-
ka v skladu s prvim odstavkom 8.b člena te uredbe in gre za 
predelane snovi ali predmete, ki bodo uporabljeni v zunanjem 
okolju in izpostavljeni atmosferskim vplivom in imajo lastnost 
izluževanja, mora vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti 
tudi analizo izlužkov iz petega odstavka 8.b člena te uredbe 
in predlog za spremljanje vsebnosti onesnaževal v izlužkih 
predelane snovi ali predmeta ali mnenje iz sedmega odstavka 
8.b člena te uredbe, razen če gre za napravo za obdelavo od-
padkov, ki jo bo šele gradil in zanjo analize izlužkov in predloga 
za spremljanje vsebnosti onesnaževal v izlužkih predelane sno-
vi ali predmeta ali mnenja ob vložitvi vloge ni mogoče izdelati. 
Vlagatelj v vlogi tudi navede, ali bo predelano snov ali predmet 
uporabil sam, ali jo bo prodal ali predal novemu lastniku.

(6) Vloga iz prvega odstavka tega člena se vloži pisno 
ali elektronsko. Obrazec vloge je dostopen na spletni strani 
ministrstva.«.

5. člen
V 40. členu se v prvem odstavku 9. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»9. številke odpadkov in deleže odpadkov po obdelavi 

glede na količine vhodnih odpadkov in opis nadaljnjega ravna-
nja z njimi,«.

6. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:

»41. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju iz prvega 
odstavka 38. člena te uredbe določi, ločeno za vsak postopek 
obdelave:

1. številke nenevarnih ali nevarnih odpadkov, ki se lahko 
obdelujejo, in njihov izvor,

2. skupno količino odpadkov, ki se letno lahko obdelajo,
3. skupno količino nevarnih odpadkov, ki se letno lahko 

obdelajo,
4. postopek in metodo obdelave,
5. kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske 

občine ter parcelne številke ali številke stavbe iz registra ne-
premičnin,

6. skupno količino odpadkov in skupno količino nevarnih 
odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo glede na zmogljivost 
objekta ali objektov za skladiščenje,

7. številke odpadkov po obdelavi in zahteve za ravnanje 
z njimi,

8. zahteve glede prevzemanja odpadkov, če gre za primer 
iz tretjega odstavka 38. člena te uredbe,

9. zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo 
in po njej,

10. merila za prenehanje statusa odpadka, kadar je vlaga-
telj zaprosil za določitev meril za prenehanje statusa odpadka 
na podlagi posebnega predpisa iz 3. točke drugega odstavka 
8. člena te uredbe ali v vsakem primeru posebej na podlagi 8.b 
člena te uredbe,

11. vrsto predelane snovi ali predmeta v primeru iz prej-
šnje točke,

12. nabor in dopustne vsebnosti onesnaževal v izlužkih 
predelane snovi ali predmeta iz prejšnje točke, če gre za primer 
iz 4. točke prvega odstavka 8.a člena te uredbe in kakor to 
izhaja iz analize izlužkov in predloga za spremljanje onesna-
ževal v izlužkih predelane snovi ali predmeta, skladno s petim 
in sedmim odstavkom 8.b člena te uredbe,

13. tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za 
obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjše-
vanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje v skladu 
z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, če je za 
obdelavo odpadkov potrebna naprava,

14. ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih 
vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi obdelave, če za 
obdelavo odpadkov naprava ni potrebna,

15. ukrepe za primer okoljske nesreče in omejitev njenih 
posledic,

16. stopnjo energetske učinkovitosti naprave za obdelavo 
odpadkov, če se okoljevarstveno dovoljenje nanaša na sežig ali 
sosežig odpadkov z energetsko predelavo,

17. obseg in vsebino obratovalnega monitoringa, če je 
ta določen s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring, in mo-
rebitne druge oblike nadzora nad obremenjevanjem okolja in

18. zahteve v zvezi z ukrepi za preprečevanje škodljivih 
vplivov na okolje po prenehanju obdelave, če je to določeno s 
predpisi, ki urejajo posamezen način obdelave odpadkov.

(2) V primeru iz devetega odstavka 8.b člena te uredbe 
ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi zahtevo 
za predložitev analize izlužkov iz petega odstavka 8.b člena 
te uredbe in predloga za spremljanje vsebnosti onesnaževal v 
izlužkih predelane snovi ali predmeta ali mnenja iz sedmega 
odstavka 8.b člena te uredbe ministrstvu pred začetkom na-
meščanja ali vgradnje predelane snovi ali predmeta v zunanje 
okolje. Ministrstvo po prejemu analize izlužkov in predloga za 
spremljanje vsebnosti onesnaževal v izlužkih predelane snovi 
ali predmeta ali mnenja iz prejšnjega stavka na predlog prede-
lovalca spremeni izdano okoljevarstveno dovoljenje tako, da 
ga uskladi z petim in sedmim odstavkom 8.b člena te uredbe.«.

7. člen
V 44. členu se v prvem odstavku 7. in 8. točka spremenita 

tako, da se glasita:
»7. produktov obdelave in odpadkov po obdelavi ter o 

nadaljnjem ravnanju z njimi,
8. odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka v skladu z 

8. členom te uredbe,«.
Za spremenjeno 8. točko se doda nova 9. točka, ki se 

glasi:
»9. predelanih snovi ali predmetov, ki niso ustrezali me-

rilom in je z njimi moral ravnati kot z odpadki,«.
Dosedanji 9. in 10. točka postaneta 10. in 11. točka.

8. člen
V 45. členu se v 3. točki tretjega odstavka točki i) in j) 

spremenita tako, da se glasita:
»i) po obdelavi, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim pre-

vzemnikom v RS, ločeno po teh prevzemnikih,
j) po obdelavi, poslanih v obdelavo v druge države članice 

EU in tretje države, ločeno po izvajalcih obdelave ter z navedbo 
postopka obdelave in kraja obdelave, ter«.

9. člen
V 67. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, ki je po določbah te uredbe izvajalec 
obdelave, če:

1. spremeni številko odpadka, dokler ta ni obdelan (tretji 
odstavek 5. člena),

2. ne spremlja izlužkov onesnaževal predelane snovi ali 
predmeta za čas njegovega nameščanja ali vgradnje v zunanje 
okolje (šesti odstavek 8.b člena),

3. ne preneha nameščanja ali vgradnje predelane snovi 
ali predmeta, ki bo uporabljen v zunanjem okolju in izposta-
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vljen atmosferskim vplivom, če analiza izlužkov pokaže, da so 
v okoljevarstvenem dovoljenju določene dopustne vsebnosti 
onesnaževal v izlužkih predelane snovi ali predmeta presežene 
ali o tem ne obvesti pristojne inšpekcije, ali ne začne iz zuna-
njega okolja nemudoma odstranjevati dela predelane snovi ali 
predmeta, za katere je analiza izlužkov pokazala presežene 
dopustne vsebnosti onesnaževal (šesti odstavek 8.b člena),

4. proda ali preda predelano ali snov ali predmet iz 4. toč-
ke prvega odstavka 8.a člena te uredbe novemu lastniku v 
primeru, če iz analize izlužka iz petega odstavka 8.b člena te 
uredbe izhaja, da kakšen od parametrov presega 30 % od do-
pustne vsebnosti onesnaževal iz priloge 5 te uredbe glede na 
lastnosti predelane snovi ali predmeta in glede na območje, na 
katero se nanašajo dopustne vsebnosti onesnaževal iz priloge 
5 te uredbe (enajsti odstavek 8.b člena),

5. skladišči odpadke v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, 
četrtim ali šestim odstavkom 19. člena te uredbe,

6. začne obdelovati odpadke prej, kot je določeno v petem 
ali šestem odstavku 38. člena te uredbe,

7. ravna v nasprotju s 43. členom te uredbe,
8. ne vodi evidence o obdelavi odpadkov na predpisan 

način (prvi in drugi odstavek 44. člena).«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
(izdana okoljevarstvena dovoljenja)

(1) Ministrstvo izdana okoljevarstvena dovoljenja za pre-
delavo odpadkov na podlagi 38. člena uredbe za primere iz 
prvega odstavka 8.b člena uredbe po uradni dolžnosti uskladi 
z določbami uredbe najpozneje do 31. decembra 2024.

(2) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega 
odstavka uskladi z določbami uredbe tako, da ga spremeni na 
način, da vsebuje tudi merila za prenehanje statusa odpadka v 
skladu z določbami 8.b člena uredbe ter v primerih iz 4. točke 
prvega odstavka 8.a člena uredbe ter v skladu z 8.b členom 
uredbe tudi obveznost izvajanja analiz izlužkov.

11. člen
(začeti postopki)

Postopki za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obde-
lavo odpadkov, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo 
v skladu s to uredbo.

12. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-29/2020
Ljubljana, dne 23. septembra 2020
EVA 2020-2550-0050

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA 5 – Dopustne vsebnosti za onesnaževala v njihovih izlužkih za predelane snovi ali 
predmete, ki bodo uporabljeni v zunanjem okolju in izpostavljeni atmosferskim vplivom in imajo 
lastnost izluževanja 

Preglednica: Dopustne vsebnosti onesnaževal v izlužkih predelane snovi ali predmeta 

  dopustne vsebnosti onesnaževal v izlužkih predelane 
snovi ali predmeta pri L/S = 10 l/kg v [mg/kg suhe snovi] 

Parameter Izražen 
kot 

na območju brez 
varstvenih 
režimov po 
predpisih o 

vodah 

na območju brez 
varstvenih režimov 

po predpisih o 
vodah, če je 
povprečna 

vodoprepustnost 
predelanih snovi ali 
predmetov ≤ 10-9 

m/s 1) 

na 
vodovarstvenih 

območjih  

Izhodiščni parametri 
kadmij  Cd 0,025 0,04 0,0025 
baker  Cu 0,5 1,5 0,05 
nikelj  Ni 0,4 0,5 0,08 
svinec  Pb 0,5 0,6 0,035 
cink  Zn 2 3,5 0,35 
celotni krom Cr 0,5 0,6 0,05 
krom 6+ Cr  0,1 0,15 0,005  
živo srebro  Hg 0,005 0,01 0,001 
kobalt  Co 0,03 0,5 0,003 
molibden  Mo 0,5 1 0,1 
antimon Sb 0,3 0,5 0,03 
selen Se 0,6 1 0,06 
barij Ba 5 10 0,5 
arzen  As 0,1 0,4 0,01 
fluoridi F 10 10 1 
kloridi Cl 800 1000 80   
sulfati SO4  1000 3000 300 
ogljikovodiki C10-C40 
(mineralna olja) 

 5 a) 5 a) 0,5 a) 

kloroalkani, C 10-13 (CAS 
št. 85535-84-8) 

 0,04 b) 0,05 b) 0,01 b) 

heksabromociklododekani 
(HBCDD) 2) 

 0,02 b) 0,025 b) 0,002 b) 

di(2-etilheksil)ftalat 
(DEHP) (CAS št. 117-81-
7) 

 0,01 b) 0,015 b) 0,001 b) 

adsorbljivi organski 
halogeni (AOX) 

Cl 0,5 c) 0,5 c) 0,05 c) 

lahkohlapni aromatski 
ogljikovodiki (BTX) 

 0,1 d) 0,1 d) 0,01 d) 

benzen  0,1 d) 0,1 d) 0,01 d) 
etilbenzen  0,1 d) 0,1 d) 0,01 d) 
toluen  0,1 d) 0,1 d) 0,01 d) 
ksilen  0,1 d) 0,1 d) 0,01 d) 

dioksini in dioksinom 
podobne spojine 3) 

 0,0003 e) 0,00036 e) 0,00003 e) 

poliklorirani bifenili (PCB) 
4) 

 0,001 f) 0,001 f) 0,0001 f) 



Stran 5246 / Št. 129 / 25. 9. 2020 Uradni list Republike Slovenije

 
 

policiklični aromatski 
ogljikovodiki (PAO) 5)  

 0,01 g) 0,01 g) 0,001 g) 

fenolni indeks  C6H5OH  0,1 h) 0,2 h) 0,01 h) 
Dodatni izhodiščni parametri  
bromirani difeniletri 6)  0,0005 0,0005 0,00014 
heksaklorobenzen (CAS 
št. 118-74-1) 

 0,001 0,001 0,0005 

heksaklorobutadien (CAS 
št. 87-68-3) 

 0,001 0,001 0,0005 

heksaklorocikloheksan 7) 
(CAS št. 608-73-1) 

 0,002 0,002 0,001 

nonilfenoli 8)  0,03 0,03 0,003 
oktilfenoli 9)  0,01 0,02 0,001 
pentaklorobenzen (CAS 
št. 608-93-5) 

 0,0007 0,0007 0,00007 

tributilkositrove spojine 10)  0,00002  0,00002  0,000002  
triklorobenzeni (CAS št. 
12002-48-1) 

 0,04 0,04 0,004 

triklorometan (kloroform) 
(CAS št. 67-66-3) 

 0,1 0,1 0,01 

perfluorooktan sulfonska 
kislina in njeni derivati  
(PFOS) (CAS št. 1763-
23-1) 

 0,1 0,1 0,036 

heptaklor in heptaklor 
epoksid (CAS št. 76-44-8/ 
1024-57-3) 

 0,003 0,003 0,0001 

kvinoksifen (CAS št. 
124495-18-7) 

 0,003 0,003 0,0001 

dikofol (CAS št. 115-32-2)  0,003 0,003 0,0001 
trifluralin (CAS št. 1582-
09-8) 

 0,003 0,003 0,0001 

nitrat N 20 50 2 
pesticidi 11)  0,005 0,005 0,00035 
 
1) kriterij se nanaša tudi na primere, ko je plast predelane snovi ali predmeta z vodoprepustnostjo > 10-9 m/s pod 

krovnino z vodoprepustnostjo ≤ 10-9 m/s debeline najmanj 70 cm ali pod plastjo iz asfalta ali betona  
2) to se nanaša na 1,3,5,7,9,11-heksabromociklododekan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- 

heksabromociklododekan (CAS 3194-55-6), α-heksabromociklododekan (CAS 134237-50-6), β-
heksabromociklododekan (CAS 134237-51-7) in γ-heksabromociklododekan (CAS 134237-52-8)  

3) to se nanaša na naslednje spojine: 7 polikloriranih dibenzo-p-dioksinov (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-
01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 
57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-
O8CDD (CAS 3268-87-9) 10 polikloriranih dibenzofuranov (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 
1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-
9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 
60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-
O8CDF (CAS 39001-02-0) 12 dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, 
CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 
2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB 
(PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 
38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-
6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9)  

4) skupna koncentracija PCB je seštevek PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 in 180 
5) skupna koncentracija PAO je seštevek: naftalena, antracena, fenantrena, fluorantena, 

benzo(a)antracena,krizena, benzo(a)pirena, benzo(ghi)perilena, benzo(k)fluorantena in indeno(1,2,3)pirena 
6) le tetra-, penta-, heksa- in heptabromodifenileter (številke CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0 oziroma 

68928-80-3)  
7) skupna koncentracija je seštevek α-HCH, β-HCH, γ-HCH in δ-HCH  
8) nonilfenol (CAS 25154-52-3, EU 246-672-0), vključno z izomeroma 4-nonilfenolom (CAS 104-40-5, EU 203-

199-4) in 4-nonilfenolom (razvejenim) (CAS 84852-15-3, EU 284-325-5) 
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9) oktilfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5), vključno z izomerom 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenolom (CAS 140-
66-9, EU 205- 426-2) 

10) vključno s tributilkositrovim kationom (CAS 36643-28-4)  
11) vsota pesticidov, ki niso navedeni predhodno  
 

a) parameter ni predmet analize izlužka za gradbene odpadke, ki ne vsebujejo onesnaževal iz sintetičnih ali 
mineralnih olj 
b) parameter ni predmet analize izlužka za gradbene odpadke, ki ne vsebujejo sestavin ali onesnaževal iz 
plastike, kablov, organskih izolirnih materialov in drugih organskih sestavin, in je predmet analize izlužka le v 
primeru, če predelana snov ali predmet vsebuje plastiko, zlasti polistiren ali plastiko iz električne ali elektronske 
opreme 
c) parameter je predmet analize izlužka le v primeru, če predelana snov ali predmet vsebuje sestavine iz muljev 
iz čistilnih naprav 
d) parameter je predmet analize izlužka le v primeru, če predelana snov ali predmet vsebuje sestavine ali 
onesnaževala iz zemljine ali drugih odpadkov, onesnaženih z gorivi, gume, plastike ali lesa s premazi zaščitnih 
sredstev  
e) parameter je predmet analize izlužka le v primeru, če predelana snov ali predmet vsebuje sestavine ali 
onesnaževala z odpadki iz gorenja na prostem, proizvodnje kloriranih sintetičnih ali mineralnih olj, beljenja 
papirja ali sredstev za zaščito lesa  
f) parameter je predmet analize izlužka le v primeru, če predelana snov ali predmet vsebuje onesnaževala z 
dielektriki iz transformatorjev ali kondenzatorjev, kloriranimi sintetičnimi ali mineralnimi olji ter aditivi za plastiko, 
impregnacijska sredstva, pesticide, barve, lake, lepila, papir in tekstil  
g) parameter je predmet analize izlužka le v primeru, če predelana snov ali predmet vsebuje sestavine ali 
onesnaževala z odpadki iz izgorevalnih ali drugih toplotnih procesov ali asfalta  
h) parameter je predmet analize izlužka le v primeru, če predelana snov ali predmet vsebuje sestavine ali 
onesnaževala z odpadki iz proizvodnje plastičnih mas, polikarbonatov in epoksidnih smol ali z odpadki, ki 
vsebujejo fenolformaldehidne smole 

 
 
Navodilo za določitev nabora onesnaževal in njihovih dopustnih vsebnosti v izlužkih predelanih 
snovi ali predmetov: 
 
 
1. Analiza izlužkov iz petega odstavka 8.b člena te uredbe se izdela na podlagi laboratorijsko 
proizvedene snovi in predmeta, pri čemer se izlužek pripravi 48 ur po laboratorijski izdelavi predelane 
snovi ali predmeta, postopek in metoda predelave na laboratorijski ravni pa morata biti identična 
predvidenemu postopku in metodi obdelave odpadkov, za katero vlagatelj vlaga vlogo za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja, razen v primeru iz devetega odstavka 8.b člena, ko se lahko izlužek 
pripravi z odvzemom vzorca iz že nameščene ali vgrajene predelane snovi ali predmeta v zunanjem 
okolju, pri čemer se vzorčenje izvede po 48 urah po izvedenem nameščanju ali vgradnji. 
  
2. Nabor onesnaževal se določi na podlagi seznama izhodiščnih parametrov, kadar se zaradi izvora 
vstopnih odpadkov pričakuje prisotnost nitratov, pesticidov ali biocidov, pa tudi na podlagi dodatnih 
izhodiščnih parametrov. 
 
3. Ne glede na določila prejšnje točke se v nabor onesnaževal za izdelavo analiz izlužkov iz petega 
odstavka 8.b člena te uredbe ne vključijo tisti parametri, za katere iz vrednotenja nevarnih lastnosti 
odpadkov, ki vstopajo v proces recikliranja ali druge predelave odpadkov v predelane snovi ali predmete, 
ne izhaja, da so v njih prisotni ali da njihove koncentracije v izlužkih teh odpadkov ne presegajo 30 % 
od dopustne vsebnosti onesnaževal iz te priloge, pri čemer se upoštevajo tiste dopustne vsebnosti 
onesnaževal iz te priloge, ki so primerne glede na lastnosti predelane snovi ali predmeta in glede na 
območje, na katero se nanašajo dopustne vsebnosti onesnaževal iz te priloge. Vrednotenje nevarnih 
lastnosti odpadkov se izdela na podlagi petega odstavka 5. člena te uredbe in se lahko uporabi, če je 
bilo za posamezen odpadek le-to pridobljeno od povzročitelja odpadka in predano predelovalcu.   
  
4. Predlog za spremljanje vsebnosti onesnaževal v izlužkih predelane snovi ali predmeta v času 
vgradnje ali nameščanja v zunanje okolje iz sedmega odstavka 8.b člena te uredbe se pripravi tako, da 
se v nabor onesnaževal, ki jih bo treba spremljati, vključijo tista onesnaževala, ki presegajo 30 % od 
dopustne vsebnosti onesnaževal iz te priloge, razen za krom 6+, ki ga je potrebno spremljati v primeru, 
če vsebnost celotnega kroma presega 10 % od dopustne vsebnosti za celotni krom iz te priloge.  
 
5. Predelane snovi ali predmeti, ki bodo uporabljeni v zunanjem okolju in izpostavljeni atmosferskim 
vplivom, ne smejo vsebovati onesnaževala celotni organski ogljik – TOC nad 18 % mase v suhi snovi, 
če so vanje vključene tudi organske snovi, ki so v predelani snovi ali predmetu zaradi vstopnih 
odpadkov, ki sestavljajo več kot 30-odstotni delež v predelani snovi ali predmetu, in ne več kot 6 % 
mase v suhi snovi v drugih primerih.    
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6. Pripravo in analizo parametrov v izlužku predelane snovi ali predmeta mora izvesti akreditiran 
laboratorij po SIST EN ISO/IEC 17025. Izlužek se pripravi skladno s standardom SIST EN 1744-3. Za 
merjenje posameznega parametra v izlužku se lahko uporabljajo le metode, ki so validirane v skladu s 
standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim mednarodno priznanim standardom in pri uporabi 
katerih je meja zaznavnosti vsaj desetkrat nižja od dopustne vsebnosti onesnaževal, določene za ta 
parameter v preglednici iz te priloge. 
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PRILOGA 6 

IZJAVA glede onesnaževal v proizvodu, ki bo uporabljen v zunanjem okolju in izpostavljen 
atmosferskim vplivom ter ima lastnost izluževanja 

Ime predelovalca:  
Številka 
izjave: 
 

 

Ime proizvoda:  Datum 
izjave:   

Sedež predelovalca: 
 
 
 

Naslov (ali št. zemlj. parcele in 
kat. občina, če ni naslova) 
naprave za predelavo 
odpadkov v proizvod: 

 

Številka in datum izdaje 
okoljevarstvenega dovoljenja 
predelovalca:  

 

Proizvod je primeren za 
nameščanje ali vgradnjo na 
območju brez varstvenih 
režimov po predpisih o vodah: 

DA NE 

Proizvod je primeren za 
nameščanje ali vgradnjo na 
območju brez varstvenih 
režimov po predpisih o vodah, 
če je povprečna 
vodoprepustnost proizvoda 
manjša od 1 x 10–9 m/s: 

DA NE 

Proizvod je primeren za 
nameščanje ali vgradnjo na 
vodovarstvenem območju 
oziroma brez omejitev: 

DA NE 

Priloga 1: Analiza 
onesnaževala, izlužku 
proizvoda (št., datum, 
izdelovalec): 

 

Priloga 2: Mnenje 
osebe z akreditacijo po SIST 
EN ISO/IEC 17025 (št., datum, 
izdelovalec): 

 

Kraj in datum podpisa:  
 

Ime, priimek in podpis 
odgovorne osebe predelovalca 
ter žig: 

 
 
 
 
 

 



Stran 5250 / Št. 129 / 25. 9. 2020 Uradni list Republike Slovenije

2318. Uredba o spremembah in dopolnitvi 
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini

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

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah  

in drugih prejemkih javnih uslužbencev  
za delo v tujini

1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev 

za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 
51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 
57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 
54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19, 78/19 in 
7/20) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
(1) Osnova za izračun plače za delo v tujini je določena 

z nominalno osnovo za delo v tujini, ki je za posamezno funk-
cijo, delovno mesto oziroma naziv za delo v tujini določena v 
prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe. Vrednosti stopenj nominal-
nih osnov so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. 
Stopnja nominalne osnove za delo v tujini se spremeni, če 
javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje v skladu s 
predpisi. Plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter 
jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje, se do-
ločijo glede na delovna mesta iz priloge 4 te uredbe pod šiframi 
TA17001, TA17002 ali TA17003. Na delovno mesto pod šifro 
TA17001 se uvrsti v tujino napoteni vrhovni sodnik ali vrhovni 
državni tožilec, na delovno mesto pod šifro T100002 se uvrsti 
v tujino napoteni višji sodnik, višji državni tožilec ali državni 
pravobranilec, na delovno mesto pod šifro TA17003 pa se uvr-
stijo v tujino napoteni drugi funkcionarji v pravosodnih organih.

(2) Vrednost stopnje nominalne osnove za izračun plače 
za delo v tujini iz prejšnjega odstavka se pomnoži z indeksi 
življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del 
te uredbe. Zmnožek predstavlja osnovno plačo za delo v tujini.

(3) Indeks življenjskih stroškov za posamezni kraj iz pri-
loge 2 te uredbe temelji na indeksu življenjskih stroškov, ki jih 
objavlja Organizacija združenih narodov. Indeks življenjskih 
stroškov, z izključitvijo stroškov nastanitve, za posamezni kraj v 
prilogi 2 te uredbe se določi z geometričnim povprečjem zadnjih 
šestih objavljenih indeksov življenjskih stroškov z izključitvijo 
stroškov nastanitve, ki jih za posamezni kraj določi Organiza-
cija združenih narodov, in z izhodiščem Republika Slovenija 
(indeks za Ljubljano znaša 1). Če za posamezni kraj, kjer deluje 
predstavništvo Republike Slovenije, ne obstaja indeks življenj-
skih stroškov Organizacije združenih narodov, se indeks za tak 
kraj določi na osnovi metodologije, ki jo uporablja Organizacija 
združenih narodov z upoštevanjem drugih relevantnih okoli-
ščin. Če za posamezni kraj v državi iz priloge 2 te uredbe ne 

obstaja indeks življenjskih stroškov, se uporablja indeks, ki je 
temu kraju najbližji v tej državi. Če je javni uslužbenec napoten 
v državo, za katero v prilogi 2 te uredbe indeks ni določen, 
se mu plača do dopolnitve priloge 2 te uredbe z ustreznim 
indeksom obračunava na podlagi najprimernejšega nižjega 
indeksa glede na predvideno višino življenjskih stroškov, ob 
objavi indeksa pa se opravi poračun.

(4) Uskladitev indeksov življenjskih stroškov, določenih 
v prilogi 2 te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za 
zunanje zadeve trikrat na leto, tako da se indeksi življenjskih 
stroškov uskladijo 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra.

(5) Vrednosti stopenj nominalnih osnov za delo v tujini iz 
priloge 1 te uredbe se usklajujejo glede na usklajevanje plačnih 
razredov po plačni lestvici iz ZSPJS.

(6) Plača za delo v tujini se izračunava in izplačuje pravi-
loma v valuti euro, razen v primeru, ko izplačilo v drugi valuti za 
posamezno državo s sklepom drugače določi minister, pristojen 
za javnega uslužbenca. Pri izračunu in izplačilu plače v drugi 
valuti se upošteva zadnji referenčni tečaj Evropske centralne 
banke, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pred dvanajstim 
dnem v mesecu.

(7) Če je referenčni tečaj druge valute in eura, veljaven 
zadnjega dne v mesecu, za več kot 10 % nižji ali višji od refe-
renčnega tečaja druge valute in eura, ki je veljal na dan začetka 
uporabe indeksa življenjskih stroškov iz priloge 2 te uredbe, 
se javnemu uslužbencu, ki se mu plača v skladu s prejšnjim 
odstavkom izplačuje v drugi valuti, plača in drugi prejemki za 
delo v tujini v drugi valuti obračunajo po referenčnem tečaju 
druge valute in eura Evropske centralne banke, ki ga objavlja 
Banka Slovenije, veljavnem na dan začetka uporabe zadnjega 
indeksa življenjskih stroškov iz priloge 2 te uredbe.

(8) V primeru iz prejšnjega odstavka se javnemu usluž-
bencu prva plača in drugi prejemki za delo v tujini izplačajo 
oziroma poračunajo naslednji mesec po ugotovljeni razliki v 
tečaju. Plača za delo v tujini po prejšnjem odstavku se izplačuje 
po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, ki ga objavlja 
Banka Slovenije na dan začetka uporabe zadnjega veljavnega 
indeksa življenjskih stroškov, in sicer do tretje zaporedne re-
dne spremembe preglednice indeksov življenjskih stroškov v 
prilogi 2 te uredbe od ugotovitve tečajne razlike iz prejšnjega 
odstavka.«.

2. člen
V 42.b členu se v prvem odstavku besedilo »obrambnemu 

svetovalcu v Črni Gori« nadomesti z besedilom »obrambnemu 
svetovalcu v sprejemni državi«.

3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 

sestavni del te uredbe.

4. člen
V prilogi 3 se v naslovni vrstici preglednice v četrtem 

stolpcu za besedo »ataše« dodata vejica in besedilo »obrambni 
svetovalec v sprejemni državi«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2020.

Št. 00714-14/2020
Ljubljana, dne 23. septembra 2020
EVA 2020-3130-0028

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA: 
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN) 
 

Kraj Indeks življenjskih stroškov – (Ljubljana = 1)  

Abu Dabi 1,1237  
Aman 1,1805  
Ankara 0,9391  
Atene 0,9614  
Bagdad 1,1197  
Beograd 0,9817  
Berlin 1,0254  
Bern 1,2189  
Brasilia 1,0260  
Bratislava 1,0182  
Bruselj 1,0811  
Budimpešta 1,0243  
Buenos Aires 1,0142  
Bukarešta 0,9635  
Canberra 0,9817  
Carigrad 0,9706  
Celovec 1,1335  
Cleveland 1,0277  
Dublin 1,0061  
Dunaj 1,1317  
Düsseldorf 1,0442  
Haag 1,0973  
Hamburg 1,0748  
Helsinki 1,0791  
Jeruzalem 1,1846  
Kabul 1,1420  
Kairo 1,0426  
Kijev 1,0282  
Kopenhagen 1,1663  
Lizbona 0,9892  
Ljubljana 1,0000  
London 1,0871  
Lyon 0,9805  
Madrid 0,9816  
Milano 1,1430  
Monošter 0,9750  
Moskva 1,1046  
München 1,1038  
N'Djamena 1,1539  
New Delhi 1,0243  
New York 1,2171  
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Oslo 1,1011  
Ottawa 1,1207  
Pariz 1,0932  
Peking 1,1399  
Podgorica 0,9672  
Praga 1,0182  
Pretoria 1,0039  
Priština 0,9146  
Riga 1,1116  
Rim 1,0505  
Riyadh 1,0710  
Sarajevo 0,9412  
Skopje 0,9736  
Sofija 1,0122  
Stockholm 1,0993  
Strasbourg 1,0367  
Šanghaj 1,2071  
Talin 1,1419  
Tbilisi 1,0040  
Teheran 0,9979  
Tel Aviv 1,2474  
Tirana 0,9838  
Tokio 1,1886  
Trst 1,0513  
Valetta 1,0138  
Varšava 0,9310  
Vatikan 1,0505  
Vilna 1,0609  
Washington 1,1440  
Zagreb 1,0203  
Ženeva 1,2636  

«. 
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OBČINE
BREZOVICA

2319. Sklep o določitvi cene posameznih programov 
za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 
61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19), Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), Pravil-
nika o zagotavljanju sredstev iz proračuna vrtcem za sofinanci-
ranje plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08 in 40/18) in Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet 
Občine Brezovica na 11. seji dne 24. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi cene posameznih programov  
za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

1.
Cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrt-

cev Brezovica znašajo na otroka:
1 I. starostna skupina 558,60 €/mesec
2 II. Starostna skupina 412,65 €/mesec
3 Kombinirani oddelek 446,25 €/mesec
4 Otroci 3-4 leta 446,25 €/mesec
5 I. starostna skupina –  

poldnevni program, 4–6 ur 475,65 €/mesec
6 II. Starostna skupina –  

poldnevni program, 4–6 ur 350,70 €/mesec
7 Kombinirani oddelek –  

poldnevni program, 4–6 ur 380,10 €/mesec
8 Otroci 3–4 leta –  

poldnevni program, 4–6 ur 380,10 €/mesec
9 Odbitek za hrano 1,95 €
10 Strošek rezervacije 3,05 €

2.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega hkrati več kakor enega 

otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.

3.
Pri obračunavanju stroškov za prehrano v času otrokove 

odsotnosti iz vrtca, se staršem odšteje sorazmerni delež za ne-
porabljena živila, v višini plačila za posamezen program vrtca.

4.
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada 

staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo 
pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najka-
sneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica 
do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

5.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cene posameznim programom za predšolsko vzgojo Vrtcev 
Brezovice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19, dne 
22. 2. 2019.

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 14/20
Brezovica, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

ILIRSKA BISTRICA

2320. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska 
Bistrica za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena 
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 
18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila 
Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 
13. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica  

za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica 

za leto 2020 se spremeni 2. člen tako da se glasi

»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 15.095.056

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.380.408
70  DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706) 11.097.414
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.773.645
703  DAVKI NA PREMOŽENJE 1.047.915
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 275.854
706  DRUGI DAVKI 0
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.282.994
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREM. 844.561
711  TAKSE IN PRISTOJBINE 16.500
712  DENARNE KAZNI 49.972
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 5.600
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 366.361
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72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 423.893

720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 119.079

722  PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ. 304.814

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 0
74  TRANSFERNI PRIHODKI 2.290.755
740  TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST. 2.069.668
741  PREJETA SRED. IZ DRŽ.  

PR. IZ SRED. PRORAČUNA EU 221.087
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.153.076

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 5.247.320

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 866.520

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VAR. 172.356

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.871.144
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 83.800
409  SREDSTVA, IZLOČENA  

V REZERVE 253.500
41  TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 6.054.259
410  SUBVENCIJE 721.877
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 3.298.915
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.

IN USTANOVAM 532.687
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 1.500.780
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.461.199
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 5.461.199
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 390.298
431  INVEST. TR. PRAVNIM  

IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO  
PR. UPOR. 327.640

432  INVEST. TR. PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 62.658

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –2.058.020

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. 
DELEŽEV (750+751+752) 0

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL –

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV –
752  KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPIT. DELEŽEV 0
440  DANA POSOJILA
441  POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV –
442  PORABA SREDSTEV KUPNIN  

IZ NASLOVA PRIVATIZ. 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ.  

IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.025.097
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 3.025.097
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 982.507
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 982.507

IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.  
NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII) –15.430

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 2.042.590
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 2.058.020
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRET. LETA 15.430
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, 
občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na na-
slednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifika-
cijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2020 
do leta 2023 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni 
strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in 

posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov, letni 
načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovski 
načrt.«

2. člen
V Odloku o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica 

za leto 2020 se spremeni 17. člen tako da se glasi:

»17. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financi-
ranja se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2020 lahko 
zadolži do višine 3.025.097 evrov iz naslova najetega kredita; 
od tega pri domačih bankah za 2.500.000 evrov, iz naslova 
najetega kredita pri državnem proračunu v višini 505.097 za 
izvedbo investicij, ki so v proračunu.

Posredni proračunski uporabnik, Turistično informacijski 
center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica, ka-
terega ustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica se v letu 2020 lahko 
dolgoročno zadolži do višine 20.000 evrov za nakup opreme. 
Odplačilo dolga se zagotovi iz neprorčaunskih virov, zadolžitev 
se sklene za dobo največ 20 mesecev.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-112/2020
Ilirska Bistrica, dne 24. septembra 2020

Župan 
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

KAMNIK

2321. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik 
za leto 2020

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
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101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. čle-
na Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 
in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 12. seji dne 
23. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik  

za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 (Ura-

dni list RS, št. 79/19, 12/20, 59/20 in 93/20) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2020

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 26.458.907
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 23.957.563

70 DAVČNI PRIHODKI 21.282.896
700 Davki na dohodek in dobiček 18.085.871
703 Davki na premoženje 2.640.000
704 Domači davki na blago in storitve 557.025

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.674.667
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.786.787
711 Takse in pristojbine 18.000
712 Globe in druge denarne kazni 70.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.000
714 Drugi nedavčni prihodki 722.880

72 KAPITALSKI PRIHODKI 523.200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 20.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 503.000

73 PREJETE DONACIJE 300
730 Prejete donacije iz domačih virov 300

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.895.780
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  1.489.472
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav 406.308

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 82.064
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 82.064

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 29.397.327
40 TEKOČI ODHODKI 8.726.169

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.814.190
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 282.925
402 Izdatki za blago in storitve 4.741.054
403 Plačila domačih obresti 13.000
409 Rezerve 1.875.000

41 TEKOČI TRANSFERI 11.499.594
410 Subvencije 195.820
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 6.154.423

412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 1.038.907
413 Drugi tekoči domači transferi 4.110.444

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.316.446
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.316.446

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 855.118
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,  
ki niso pror. uporabniki 466.216
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 388.902

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –2.938.420

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 40.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 40.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb  40.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –40.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.280.851
50 ZADOLŽEVANJE  2.280.851

500 Domače zadolževanje 2.280.851
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 387.040
55 ODPLAČILA DOLGA 387.040

550 Odplačila domačega dolga 387.040
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.084.609
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.893.811
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.938.420

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.084.609
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske 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 kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 
2.280.851 € (znesek vključuje povratna sredstva po 23. členu 
Zakona o financiranju občin v višini 280.851 €).«
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.

Št. 410-0023/2019
Kamnik, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KOČEVJE

2322. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2020 št. 2

Na podlagi 3. 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 18. čle-
na Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. čle-
na Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list 
RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 13. redni seji 
dne 24. septembra 2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna za leto 2020 št. 2

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine 

Kočevje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/19 in 52/20, v na-
daljevanju: Odlok).

2. člen
V Odloku se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da 

se glasi:
»(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 

določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Rebalans št. 2 
2020

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 21.874.750,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.521.053,72

70 DAVČNI PRIHODKI 12.435.250,32
700 Davki na dohodek in dobiček 11.049.135,00
703 Davki na premoženje 1.055.706,50
704 Domači davki na blago in storitve 330.408,82

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.085.803,40
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.425.352,07
711 Takse in pristojbine 14.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 38.120,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 150.131,33
714 Drugi nedavčni prihodki 458.200,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.210.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 201.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 1.009.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.072.120,21

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 3.256.680,91
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 1.815.439,30

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 69.576,14
786 Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna EU 69.576,14

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 22.312.267,23

40 TEKOČI ODHODKI 5.502.510,60
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.499.568,49
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 245.679,01
402 Izdatki za blago in storitve 3.580.043,10
403 Plačila domačih obresti 92.220,00
409 Rezerve 85.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 7.949.163,94
410 Subvencije 497.300,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.859.518,50
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 473.715,81
413 Drugi tekoči domači transferi 3.106.629,63
414 Tekoči transferi v tujino 12.000,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.581.592,69
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 8.581.592,69

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 279.000,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 196.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 83.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –437.517,16

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 90.404,00
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 90.404,00
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) –90.404,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.684.668,00
50 ZADOLŽEVANJE 1.684.668,00

500 Domače zadolževanje 1.684.668,00
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.305.297,31
55 ODPLAČILA DOLGA 1.305.297,31

550 Odplačilo domačega dolga 1.305.297,31
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –148.550,47
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 379.370,69
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 437.517,16
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 148.550,47
(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-

posrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://
www.kocevje.si/.

(4) Rebalans proračun Občine Kočevje št. 2 za leto 2020 
se določa v višini 23.707.968,54 EUR.«

3. člen
V Odloku se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans prora-
čuna.

(2) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih 
financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice po-
rabe v posebnem delu proračuna, med posameznimi področji, 
programi, podprogrami oziroma med finančnimi načrti neposre-
dnih uporabnikov (10 Občinski svet, 30 župan in 35 Občinska 
uprava).

(3) O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo 
najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta ter se o tem poroča 
na seji občinskega sveta.

(4) Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko 
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za 
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti 
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. 
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke 
in v okviru sredstev proračunske postavke na predlog skrbnika 
postavke.

(5) Skrbniki proračunskih postavk in za finance pristojen 
organ lahko samostojno prerazporejajo pravice porabe med 
konti in podkonti v okviru iste proračunske postavke.«

4. člen
V Odloku se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 

veljavnega načrta razvojnih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov 

so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov.

(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim pro-
računom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer 
se projekti financirajo z namenskimi projekti.

(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov odloča župan neomejeno.

(5) Nove projekte lahko župan s sklepom uvrsti v načrt 
razvojnih programov na predlog proračunskega uporabnika, 
če proračunski uporabnik zanje zagotovi sredstva v proračunu 
s prerazporeditvami pravic porabe.

(6) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 

leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

(7) Župan lahko uskladi naziv in vrednost projekta v 
Načrtu razvojnih programov zaradi prijave na razpise za sofi-
nanciranje projekta iz državnih oziroma evropskih sredstev.«

5. člen
V Odloku se v 14. členu spremeni prvi odstavek tako, da 

se glasi:
»(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do 
višine 1.684.668,00 EUR.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0088/2019/48(615)
Kočevje, dne 25. septembra 2020

Župan 
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

2323. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi 
mirujočega prometa na območju 
Občine Kočevje

Na podlagi 21. 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), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list 
RS, št. 32/15), 72. člena v povezavi s 87. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) in 
skladno s 3. in 7. členom Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) je Občinski svet Občine 
Kočevje na 13. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega 

prometa na območju Občine Kočevje

1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o ureditvi mirujočega 

prometa na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 26/17, 
52/20, 93/20; v nadaljevanju: Odlok).

2. člen
V Odloku se v Prilogi, na postavki parkirišče pri Nami, 

doda nove upravičence za izdajo dovolilnic, in sicer:
Naslov Št. stavbe Parcela
Trg sv. Jerneja 2 735 1218, k.o. Kočevje

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-008/2017-15
Kočevje, dne 24. septembra 2020 

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič
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