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2644. Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja 
in hmeljnih proizvodov

Na podlagi četrtega odstavka 64. člena, drugega odstav-
ka 90. člena, prvega odstavka 92. člena, enajstega odstavka 
92.a člena, petega odstavka 149. člena in petega odstavka 
150. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. 
US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano izdaja

P R A V I L N I K 
o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih 

proizvodov

I. VSEBINA IN POMEN IZRAZOV

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa način tehtanja in etiketiranja pridel-
ka hmelja, certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov, 
naknadno certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov 
(v nadaljnjem besedilu: naknadno certificiranje), tehnične in 
organizacijske pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija za 
kontrolo in certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvo-
dov (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija), center 
za certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (v na-
daljnjem besedilu: center), hranjenje dokumentacije, stroške 
certificiranja, stroške naknadnega certificiranja, podrobnejšo 
vsebino in vodenje evidence centrov ter podrobnejšo vsebino 
in vodenje evidence pridelka hmelja.

(2) Ta pravilnik določa tudi podrobna pravila za certificira-
nje hmelja in hmeljnih proizvodov za izvajanje:

– Uredbe Komisije (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decem-
bra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in 
hmeljnih proizvodov (UL L št. 355 z dne 15. 12. 2006, str. 72), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z 
dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter od-
ločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega 
gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja 
storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti 
hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne 
politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in 
zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zu-
nanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške 
(UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1850/2006/ES);

– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1225 
z dne 14. julija 2022 o začasnih izrednih ukrepih, ki odstopajo 
od Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, 
za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave, ki jih je 
povzročila ruska invazija na Ukrajino (UL L št. 189 z dne 18. 7. 
2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU).

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (v 

nadaljnjem besedilu: certificiranje hmelja) je postopek, v kate-
rem pooblaščena organizacija s certifikatom potrdi pridelovalno 
območje hmelja in kakovost hmelja v storžkih ali hmeljnih proi-
zvodih, če so izpolnjene zahteve iz tega pravilnika;

2. etiketa je nalepka s posebno zaščito, ki vsebuje vse 
predpisane podatke, s katerimi je označen posamezen tovorek 
hmelja in jo izda pooblaščena organizacija;

3. hmelj je posušeno socvetje, imenovano storžek, ki 
zraste na gojeni ženski hmeljni rastlini (Humulus lupulus L. Ca-
nnabinaceae). Storžek je zeleno rumene barve, jajčaste oblike 
in ima pecelj;

4. hmeljni proizvodi so hmelj v prahu, briketi z oznako 90, 
hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina, briketi z oznako 45, 
koncentriran hmelj v prahu, hmeljni ekstrakt, mešani hmeljni 
proizvod in izomeriziran hmeljni proizvod;

5. International Hop Growers’ Convention (v nadaljnjem 
besedilu: IHGC) je Svetovna hmeljarska organizacija;

6. identifikacijska številka tovorka je zaporedna šestme-
stna številka, ki jo za posamezen letnik hmelja določi poobla-
ščena organizacija;

7. letnik hmelja pomeni pridelek hmelja, obran v istem 
koledarskem letu;

8. naročnik certificiranja je nosilec kmetijskega gospodar-
stva (v nadaljnjem besedilu: nosilec), ki vloži vlogo za certifici-
ranje, pri naknadnem certificiranju pa center;

9. pooblaščena organizacija je pristojen organ za certi-
ficiranje v skladu s točko (j) 2. člena Uredbe 1850/2006/ES;

10. predelan hmelj je certificiran hmelj, predelan v hmeljne 
proizvode;

11. predelava hmelja je postopek proizvodnje hmeljnih 
proizvodov, izveden v zaprtem delovnem procesu v centru;

12. reprezentativen vzorec je povprečni vzorec nepripra-
vljenega hmelja vsake pošiljke, ki se vzame v postopku certi-
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ficiranja pridelka hmelja, istega naročnika oziroma nosilca, od 
iste sorte in letnika hmelja;

13. varovani papir je papir narejen po naročilu pooblašče-
ne organizacije in je poslovna tajnost;

14. tovorek je enota pakiranja hmelja.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku pomenijo 

enako kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 1850/2006/ES, zakonu, 
ki ureja kmetijstvo in pravilniku, ki ureja Register kmetijskih 
gospodarstev.

II. TEHTANJE IN ETIKETIRANJE HMELJA

3. člen
(tehtanje tovorkov hmelja)

(1) Tehtanje tovorkov hmelja (v nadaljnjem besedilu: 
tehtanje tovorkov) opravijo nosilci, ki razpolagajo z ustrezno 
tehtnico iz drugega odstavka tega člena ali centri iz 18. člena 
tega pravilnika.

(2) Za tehtanje tovorkov se uporabi overjena tehtnica, ki 
izpolnjuje zahteve iz predpisa, ki ureja meroslovje.

(3) Pri tehtanju mora biti masa tovorkov zapisana v papirni 
obliki ali v obliki elektronskega zapisa, če ga omogoča digitalna 
tehtnica oziroma mora tehtnica omogočati shranjevanje podat-
kov na elektronski medij.

4. člen
(etikiranje tovorkov)

(1) Stehtan tovorek nosilec opremi z etiketo, ki mora biti 
nameščena tako, da se ob ponovnem odpiranju tovorka uniči, 
in vsebuje naslednje podatke:

1. sorto,
2. letnik hmelja,
3. identifikacijsko številko tovorka, v skladu z Uredbo 

1850/06/ES,
4. oznako pridelovalnega območja hmelja: Republika Slo-

venija,
5. ime ali kratico imena pooblaščene organizacije,
6. opis proizvoda,
7. podatek iz 7. točke 12. člena tega pravilnika.
(2) Etikete iz prejšnjega odstavka, ki jih centru izda po-

oblaščena organizacija, pridobi nosilec, ki opravlja tehtanje 
sam, v centru na podlagi predložene deklaracije iz 8. člena 
tega pravilnika.

(3) Če nosilec prevzame v centru več etiket kot ima to-
vorkov, jih center pri izvedbi certificiranja pri nosilcu prevzame 
in najpozneje naslednji delovni dan po roku za certificiranje 
hmelja iz drugega pododstavka drugega odstavka 6. člena 
Uredbe 1850/06/ES, vrne pooblaščeni organizaciji, ki jih uniči.

(4) Obliko, barvo in material etikete določi pooblaščena 
organizacija v skladu z Uredbo 1850/06/ES.

(5) Stroške izdelave etiket nosi center.

5. člen
(tehtalni list)

(1) Center, po tehtanju za vsako pošiljko izda tehtalni list, 
ki poleg podatkov iz 3. člena Uredbe 1850/06/ES vsebuje še 
naslednje podatke:

1. identifikacijsko številko pošiljke;
2. identifikacijske številke tovorkov;
3. način pakiranja s seznama načinov pakiranja, ki ga 

določi pooblaščena organizacija;
4. opis proizvoda;
5. naslov oziroma šifro skladišča, kjer se nahajajo stehtani 

tovorki;
6. neto maso, bruto maso oziroma taro po posameznih 

tovorkih (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
7. skupno neto maso, bruto maso oziroma taro skupine 

tovorkov (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
8. naslov kraja tehtanja;

9. kraj, datum in podpis nosilca ter izvajalca iz 22. člena 
tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).

(2) Podatek o sorti na tehtalnem listu je podatek iz ura-
dnega seznama IHGC, kjer se lahko za sorto uporablja ime sor-
te, sinonim sorte ali kratica sorte (v nadaljnjem besedilu: sorta).

(3) Center vnese tehtalni list v evidenco iz 150. člena 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 
123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1). Izvod teh-
talnega lista center posreduje nosilcu po elektronski poti ali v 
pisni obliki.

III. CERTIFICIRANJE PRIDELKA HMELJA

6. člen
(postopek certificiranja)

(1) Pred certificiranjem vloži center najavo za začetek 
certificiranja pri pooblaščeni organizaciji.

(2) Če nosilec opravi tehtanje in etiketiranje tovorkov iz 
3. in 4. člena tega pravilnika sam, se postopek certificiranja 
začne z vložitvijo deklaracije iz 8. člena tega pravilnika pri 
izbranem centru.

(3) Če celoten postopek certificiranja hmelja, vključno s 
tehtanjem in etiketiranjem tovorkov, opravi izbrani center, je 
certificiranje že izvajanje opravil iz 3., 4. in 5. člena tega pra-
vilnika pri čemer se tehtalni list iz 5. člena tega pravilnika šteje 
za deklaracijo iz 8. člena tega pravilnika.

(4) Center izvede plombiranje in označevanje tovorkov v 
skladu z 9. členom tega pravilnika, odvzame vzorce v skladu 
z 11. členom tega pravilnika in jih posreduje uradnemu labo-
ratoriju iz 10. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: 
laboratorij).

(5) Pred izdajo certifikata laboratorij ugotavlja minimalne 
tržne zahteve hmelja v storžkih v pošiljki v skladu s Prilogo I 
Uredbe 1850/06/ES (v nadaljnjem besedilu: ugotavljanje ka-
kovosti).

(6) Na podlagi poročila o preskusu laboratorija iz devete-
ga odstavka 11. člena tega pravilnika pooblaščena organizacija 
izda certifikat.

7. člen
(identifikacijska številka pošiljke)

(1) Center vsaki pošiljki dodeli identifikacijsko številko, ki 
spremlja pošiljko v vseh opravilih certificiranja in na dokumen-
taciji v postopku certificiranja.

(2) Identifikacijska številka pošiljke je sestavljena v skladu 
s Prilogo VI Uredbe 1850/06/ES, pri čemer je: 

– številka centra enaka identifikacijski številki centra iz 
evidence centrov, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo;

– identifikacija pošiljke enaka identifikacijski številki prve-
ga tovorka v pošiljki.

8. člen
(deklaracija)

(1) Deklaracija je dokument, pripravljen v skladu s 3. čle-
nom Uredbe 1850/06/ES. Deklaracija je izjava nosilca o resnič-
nosti podatkov za hmelj in hkrati vloga za pričetek postopka 
certificiranja. Nosilec izbere center iz 18. člena tega pravilnika 
pri katerem vloži deklaracijo.

(2) Deklaracija je sestavljena iz originala in kopije. V 
primeru iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika nosilec 
original vloži pri izbranem centru in obdrži kopijo. Deklaracijo 
center vnese v evidenco iz 150. člena ZKme-1.

(3) Obliko deklaracije določi pooblaščena organizacija in 
izdela njen obrazec.

(4) Identifikacijska številka deklaracije je enaka identifika-
cijski številki pošiljke iz 7. člena tega pravilnika.
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9. člen
(plombiranje in označevanje tovorkov)

(1) Vsak tovorek mora biti plombiran in označen.
(2) Nameščene etikete postanejo plombe, ko center iz-

vede vzorčenje tovorkov in preveri nameščenost etiket na njih.
(3) Plombiran tovorek se označi v skladu s Prilogo III 

Uredbe 1850/2006.

10. člen
(uradni laboratorij)

Ugotavljanje kakovosti oziroma tržne zahteve iz 4. člena 
Uredbe 1850/06/ES, vsebnost vlage, semena, listov in delov 
trte ter odpada izvaja laboratorij imenovan v skladu z zakonom, 
ki ureja kmetijstvo.

11. člen
(odvzem vzorcev in priprava reprezentativnih vzorcev)

(1) Izvajalec v skladu z metodo za odvzem vzorcev in pri-
pravo reprezentativnih vzorcev iz Priloge II Uredbe 1850/06/ES 
iz pošiljke odvzame vzorce hmelja za pripravo naslednjih re-
prezentativnih vzorcev:

– vzorec za določitev minimalnih tržnih zahtev (v nadalj-
njem besedilu: vzorec za preskus) in

– kontrolni vzorec.
(2) V primeru iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika 

morajo biti tovorki hmelja skladiščni tako, da je možen dostop 
do tovorkov za vzorčenje, ki ga opravi izvajalec.

(3) V primeru iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika 
izvajalec odvzame vzorce tistih tovorkov, ki jih določi center na 
podlagi naključnega izbora, v skladu z drugim pododstavkom 
5. člena Uredbe 1850/06/ES.

(4) V primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika 
izvajalec, v skladu z drugim pododstavkom 5. člena Uredbe 
1850/06/ES, sam določi tovorke iz katerih bo odvzel vzorce.

(5) Izvajalec mora ob odvzemu vzorca sestaviti zapisnik v 
dveh izvodih, v katerem so navedeni naslednji podatki:

– identifikacijska številka pošiljke;
– identifikacijske številke tovorkov, iz katerih so bili odvzeti 

vzorci;
– naslov oziroma šifra skladišča, v katerem se hmelj na-

haja do prve prodaje hmelja;
– kraj in datum zapisnika, ki ga podpišeta izvajalec, ki je 

odvzel vzorce in pripravil reprezentativna vzorca, ter naročnik 
certificiranja.

(6) Izvajalec reprezentativni vzorec razdeli na dva dela 
tako, da dobi vzorec za preskus in kontrolni vzorec. Vsak 
vzorec se shrani v vodotesni in nepredušni embalaži skupaj z 
zapisnikom o odvzemu vzorca.

(7) Izvajalec mora vzorec za preskus najkasneje v roku 
treh dni od odvzema dostaviti v laboratorij iz prejšnjega člena.

(8) Kontrolni vzorec se hrani na centru najmanj eno leto 
od dneva odvzema vzorca in se uporabi v primeru reklamacije 
pri prodaji hmelja.

(9) Laboratorij po opravljenih preskusnih metodah iz Pri-
loge II Uredbe 1850/06/ES za vsako pošiljko izda poročilo o 
preskusu (v nadaljnjem besedilu: poročilo), ki vsebuje nasle-
dnje podatke:

1. vrednosti za parametre iz Uredbe 1850/06/ES,
2. identifikacijsko številko pošiljke,
3. način pakiranja,
4. opis proizvoda,
5. sorto hmelja,
6. letnik hmelja,
7. skupno število tovorkov v pošiljki,
8. skupno neto maso, bruto maso oziroma taro v pošiljki 

(v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno).
(10) Poročilo laboratorij vnese v evidenco iz 150. člena 

ZKme-1. En pisni izvod poročila obdrži laboratorij, en pisni 
izvod prejme nosilec.

(11) V primeru neizpolnjevanja minimalnih tržnih zahtev iz 
Uredbe 1850/2006/ES pri posamezni pošiljki hmelja po opra-

vljenem preskusu, izvajalec izvede ponovno vzorčenje pošiljke 
v skladu s tem členom.

12. člen
(certifikat)

(1) Certifikat poleg podatkov iz drugega odstavka 16. čle-
na Uredbe 1850/06/ES vsebuje naslednje podatke:

1. število tovorkov v pošiljki,
2. identifikacijsko številko posameznega tovorka,
3. neto oziroma bruto maso posameznega tovorka v 

pošiljki,
4. skupno neto oziroma bruto maso pošiljke,
5. žig in podpis pooblaščene organizacije,
6. datum vzorčenja,
7. ime »Štajerski hmelj«, s pripadajočimi logotipi, ki ga lahko 

uporabljajo le nosilci z veljavnim certifikatom, ki jim ga je izdala, 
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, imenovana organizacija 
za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil z zaščiteno 
označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tra-
dicionalno posebnostjo in označbo višje kakovosti.

(2) Na certifikatu je namesto podatka o sorti lahko na-
veden sinonim ali kratica sorte hmelja iz uradnega seznama 
IHGC, pri sortah v preizkušanju pa žlahtniteljeva oznaka ali 
predlog imena sorte.

(3) Obliko certifikata določi pooblaščena organizacija. 
Certifikat se izda na varovanem papirju v dveh izvodih. En 
izvod obdrži pooblaščena organizacija in enega naročnik cer-
tificiranja.

(4) Če se pošiljka hmelja istega naročnika vključi v posto-
pek naknadnega certificiranja, ki bo potekalo na istem centru 
kot prvo certificiranje in certificirana pošiljka hmelja ni zapustila 
centra se certifikat ne izda, ampak se izda samo tehtalni list. 
V tem primeru center nosilcu da v podpis izjavo, da se nosilec 
strinja s prejemom samo tehtalnega lista, katero podpišeta cen-
ter in nosilec. Po en izvod te izjave prejmeta nosilec in center.

(5) Za hmelj, ki ne doseže minimalnih tržnih zahtev in 
zanj pooblaščena organizacija ne izda certifikata, pooblaščena 
organizacija na vlogo nosilca izda pisno potrdilo, da je bil hmelj 
pridelan v Republiki Sloveniji, vendar ne izpolnjuje minimalnih 
tržnih zahtev in zato ni prejel certifikata.

IV. NAKNADNO CERTIFICIRANJE

13. člen
(priprava, predelava in prepakiranje hmelja  

in hmeljnih proizvodov)
(1) Če se certificiran hmelj oziroma hmeljni proizvodi 

pripravijo, predelajo ali prepakirajo, jih je treba naknadno cer-
tificirati.

(2) Pri pripravi, predelavi ali pri prepakiranju se lahko 
uporablja hmelj v storžkih oziroma hmeljni proizvodi, pridelani 
in certificirani v Republiki Sloveniji, Uniji ali uvoženi iz tretjih 
držav v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1295/2008 z dne 
18. decembra 2008 o uvažanju hmelja iz tretjih držav (UL L 
št. 340 z dne 19. 12. 2008, str. 45), zadnjič spremenjeno z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/700 z dne 4. maja 2022 
o spremembi Uredbe (ES) št. 1295/2008 o uvažanju hmelja iz 
tretjih držav (UL L št. 131 z dne 5. 5. 2022, str. 1) in z Uredbo 
1308/2013/EU.

(3) Pri predelavi hmelja ali pri prepakiranju predelanega 
hmelja se lahko uporablja certificiran hmelj v storžkih oziroma 
certificirani hmeljni proizvodi različnih sort hmelja istega letnika.

(4) Prepakiranje pošiljke se opravi na centru.

14. člen
(naknadno certificiranje)

(1) Pri naknadnem certificiranju se smiselno uporabljajo 
določbe tega pravilnika, ki urejajo tehtanje, etikiranje in certifi-
ciranje, razen če ni s tem pravilnikom določeno drugače.
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(2) Naknadno certificiranje vključuje: 
– vložitev vloge za naknadno certificiranje, 
– tehtanje pošiljke hmelja, 
– označevanje in plombiranje pošiljk, 
– razveljavitev izdanih certifikatov in 
– izdajo novega certifikata.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, če prepakiranje vklju-

čuje le spremembo pakiranja, brez priprave oziroma predelave 
hmelja, naknadno certificiranje vključuje le plombiranje in ozna-
čevanje novega pakiranja.

15. člen
(vloga za naknadno certificiranje)

(1) Vlogo za naknadno certificiranje vloži naročnik cer-
tificiranja pri izbranem centru. Elektronski izvod vloge center 
vnese v evidenco iz 150. člena ZKme-1. Vloga za naknadno 
certificiranje spremlja pošiljko v celotnem postopku naknadne-
ga certificiranja.

(2) Obliko vloge določi pooblaščena organizacija in mora 
vsebovati naslednje podatke: 

1. številko vloge, ki je enaka identifikacijski številki pošiljke 
iz 7. člena tega pravilnika; 

2. identifikacijske številke pošiljk, ki vstopajo v pripravo, 
predelavo ali prepakiranje, oziroma v primeru hmelja, uvože-
nega iz tretjih držav, identifikacijske številke spričeval o enako-
vrednosti ali kontrolnih spričeval; 

3. število tovorkov po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v 
pripravo, predelavo ali prepakiranje, in identifikacijske številke 
teh tovorkov; 

4. način pakiranja po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v 
pripravo, predelavo ali prepakiranje; 

5. opis proizvoda po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v 
pripravo, predelavo ali prepakiranje; 

6. sorto; 
7. letnik hmelja; 
8. skupno neto oziroma bruto maso po posamezni pošiljki, 

ki vstopa v pripravo, predelavo ali prepakiranje (v kilogramih, 
na eno decimalno mesto natančno); 

9. kraj, datum in podpis naročnika certificiranja oziroma 
centra in 

10. kraj, datum in podpis izvajalca, ki pošiljko certificira.
(3) Certifikati za hmelj in hmeljne proizvode, ki vstopajo 

v pripravo, predelavo ali prepakiranje, so priloge k vlogi za 
naknadno certificiranje.

16. člen
(tehtalni list in certifikat v naknadnem certificiranju)
(1) Tehtalni list, izdan v naknadnem certificiranju, poleg 

podatkov iz 5. člena tega pravilnika vsebuje tudi naslednje 
podatke: 

– podatke iz 1., 2., 3. in 9. točke drugega odstavka prej-
šnjega člena;

– skupno neto oziroma bruto maso pošiljk, ki vstopajo 
v pripravo, predelavo ali prepakiranje (v kilogramih, na eno 
decimalno mesto natančno); 

– območja proizvodnje hmelja, uporabljenega v pripravi ali 
predelavi ali hmelja iz prepakirane pošiljke, razvidna iz certifi-
kata države pridelovalke, po posameznih pošiljkah, ki vstopajo 
v pripravo, predelavo ali prepakiranje; 

– delež posamezne sorte hmelja glede na maso certifici-
ranega hmelja, uporabljenega v pripravi, predelavi ali prepaki-
ranju hmelja, ki vstopajo v predelavo hmelja (v kilogramih na 
eno decimalno mesto natančno) kraj, datum in podpis naročni-
ka naknadnega certificiranja.

(2) Tehtalni list iz prejšnjega odstavka se izda v enem 
izvodu, ki ga hrani center. Elektronski izvod tehtalnega lista 
je dostopen pooblaščeni organizaciji v evidenci iz 150. člena 
ZKme-1.

(3) V postopku naknadnega certificiranja se izda nov 
certifikat, prvotni pa se razveljavi tako, da se z rdečim pisa-

lom prečrta po obeh diagonalah in s tiskanimi črkami dopiše: 
»RAZVELJAVLJENO« in »CANCELLED«, »ANNULLIERT« ali 
»ANNULÉ«.

(4) Certifikat, izdan v naknadnem certificiranju, poleg po-
datkov iz 1. do 5. točke in 7. točke 12. člena tega pravilnika 
vsebuje še naslednje podatke: 

– datum priprave, predelave ali prepakiranja hmelja ozi-
roma pošiljke,

– navedba območij proizvodnje hmelja in
– datum izdaje certifikata iz 12. člena tega pravilnika.

V. TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI POGOJI  
ZA POOBLAŠČENO ORGANIZACIJO

17. člen
(tehnični in organizacijski pogoji za pooblaščeno organizacijo)

(1) Organizacija, ki želi postati pooblaščena organizacija 
za certificiranje pridelka hmelja v skladu z drugim odstavkom 
92. člena ZKme-1 vloži vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, da:

1. opravlja raziskovalno in strokovno delo na področju 
hmeljarstva;

2. je javni zavod, ki opravlja dejavnosti s področja kme-
tijstva;

3. ima za namene certificiranja zaposleno osebo z naj-
manj univerzitetno izobrazbo kmetijske smeri ali I. stopnjo 
bolonjskega študijskega programa kmetijske smeri ali vsaj tri 
leta izkušenj s certificiranjem pridelka hmelja;

4. ima opremo za izdelavo etiket;
5. ima opremo za hranjenje dokumentacije iz 23. člena 

tega pravilnika;
6. razpolaga s kadri za letno usposabljanje in potrjevanje 

izvajalcev certificiranja iz 22. člena tega pravilnika in
7. ima najmanj pet let izkušenj z izvajanjem usposabljanja 

na področju kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka priloži še:
– Priročnik o izvajanju pravilnika, ki ureja certificiranje 

pridelka hmelja, hmeljnih proizvodov iz Uredbe 1850/06/ES, v 
katerem organizacija iz prejšnjega odstavka podrobno predsta-
vi postopke in listine za izvajanje certificiranja in naknadnega 
certificiranja in

– stroškovnik certificiranja in naknadnega certificiranja.
(3) Če organizacija izpolnjuje pogoje iz prvega odstav-

ka tega člena ter predloži priročnik in stroškovnik storitev 
iz prejšnjega odstavka, ji Uprava z odločbo podeli javno 
pooblastilo.

VI. CENTER ZA CERTIFICIRANJE HMELJA

18. člen
(center)

Center je samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki upra-
vlja s prostori, opremo in kadri za certificiranje hmelja in hmelj-
nih proizvodov in je v evidenco centrov iz 149. člena ZKme-1, 
vpisana kot center.

19. člen
(postopek odobritve centra)

(1) V skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 92.a člena 
ZKme-1 vlagatelj vloži vlogo za odobritev centra pooblaščeni 
organizaciji iz 17. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: 
vloga za odobritev).

(2) Obliko vloge za odobritev določi pooblaščena orga-
nizacija.

(3) Vloga za odobritev vsebuje naslednje podatke:
1. naziv pravne osebe ali samostojnega podjetnika posa-

meznika ter sedež ali naslov s hišno številko vlagatelja;
2. matično številko poslovnega subjekta;
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3. KMG-MID, če je vlagatelj hkrati tudi nosilec;
4. opremljenost centra (kot na primer: sušilnica, obiralni 

stroj, briketirnica, naprava za ekstrakcijo, prostor za skladi-
ščenje, hladilnica, atestirana elektronska tehnica povezana z 
računalnikom, atestirana prenosna tehnica ali drugo);

5. dejavnost centra (pridelava hmelja, predelava hmelja, 
priprava hmelja, trgovina s hmeljem, pivovar ali izvajanje prve-
ga certificiranja hmelja pri nosilcu na domu) in

6. osebno ime izvajalcev iz 22. člena tega pravilnika.
(4) Pooblaščena organizacija imenuje tričlansko komisijo 

(v nadaljnjem besedilu: komisija), ki v roku petnajstih dni od 
prejema vloge za odobritev opravi pregled prostorov in opreme 
vlagateljev. Komisija o pregledu prostorov in opreme vlagatelja 
sestavi zapisnik v treh izvodih, ki ga podpišejo člani komisi-
je in vlagatelj. Po en izvod zapisnika obdržita pooblaščena 
organizacija in vlagatelj, en izvod pooblaščena organizacija 
posreduje na Upravo. Pooblaščena organizacija odobri center, 
če ugotovi, da vlagatelj izpolnjuje s tem pravilnikom določene 
pogoje za odobritev.

(5) Pooblaščena organizacija podatke iz vloge in zapi-
snika najpozneje v roku treh dni od datuma na podpisanem 
zapisniku vnese v evidenco centrov iz 149. člena ZKme-1. 
Ob vpisu centra v evidenco centrov, pooblaščena organizacija 
centru dodeli identifikacijsko številko in vlagatelju izda odločbo 
o priznanju centra.

(6) Stroške pregleda prostorov in opreme ter odobritve 
nosi center.

(7) Center je dolžan pooblaščeni organizaciji najkasneje v 
petnajstih dneh po nastali spremembi sporočiti vse spremembe 
podatkov iz tretjega odstavka tega člena.

20. člen
(rok za oddajo vloge)

Skrajni rok za oddajo vloge za priznanje centra je 1. junij 
tistega leta, v katerem želi vlagatelj začeti z opravljanjem de-
javnosti certificiranja hmelja in hmeljnih proizvodov.

21. člen
(podrobnejši pogoji za odobritev centra)

Center izpolnjuje pogoje za odobritev, če izpolnjuje pogoje 
iz petega odstavka 92.a člena ZKme-1 in:

1. v skladu z 22. členom tega pravilnika pooblaščeni or-
ganizaciji predlaga izvajalca;

2. ima prostor za skladiščenje hmelja urejen tako, da je 
možen dostop do vsakega tovorka;

3. ima atestirano elektronsko tehtnico, povezano z raču-
nalnikom, na katerem se bodo elektronsko vodila opravila v 
postopku certificiranja in naknadnega certificiranja;

4. ima računalniško in programsko opremo za elektron-
sko vodenje opravil v postopku certificiranja in naknadnega 
certificiranja ter vodenje elektronskih evidenc iz 23. člena tega 
pravilnika;

5. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz Poslovnega 
registra Slovenije;

6. izpolnjuje pogoje iz 22. člena Uredbe 1850/06/ES;
7. ima prostor za shranjevanje kontrolnih vzorcev in
8. ima opremo za vzorčenje hmelja.

22. člen
(izvajalec certificiranja)

(1) Za namene izvajanja postopka certificiranja in nakna-
dnega certificiranja vključno s pripravo, predelavo ter prepa-
kiranjem pošiljk na predlog centra pooblaščena organizacija 
imenuje osebe, ki izvajajo certificiranje hmelja.

(2) Izvajalec mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo 
in pri pooblaščeni organizaciji opravi usposabljanje in izpit za 
izvajalca.

VII. HRANJENJE DOKUMENTACIJE TER STROŠKI 
CERTIFICIRANJA IN NAKNADNEGA CERTIFICIRANJA

23. člen
(hranjenje dokumentacije)

(1) Vsa opravila pri certificiranju in naknadnem certifici-
ranju pooblaščena organizacija, centri in laboratorij vodijo v 
papirni oziroma elektronski obliki ter jih vpisujejo v evidenco iz 
150. člena ZKme-1.

(2) Elektronske zapise in dokumentacijo, izdano v posa-
meznih opravilih iz prejšnjega odstavka, hranijo pooblaščena 
organizacija in centri najmanj pet let od opravila. Laboratorij 
hrani poročilo in njegov elektronski zapis najmanj pet let od 
izdaje poročila.

24. člen
(stroški certificiranja in naknadnega certificiranja)

Stroške certificiranja in naknadnega certificiranja hmelja 
v celoti nosi naročnik certificiranja.

VIII. KONČNI DOLOČBI

25. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov 
(Uradni list RS, št. 67/12).

26. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-212/2017
Ljubljana, dne 10. avgusta 2022
EVA 2017-2330-0050

Irena Šinko
ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo  
in prehrano

2645. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem 
registru

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 
23. člena, prvega odstavka 25. člena, prvega odstavka 26. čle-
na in drugega odstavka 30. člena Zakona o matičnem registru 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) 
ministrica za notranje zadeve izdaja

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

o izvrševanju zakona o matičnem registru

1. člen
V Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru 

(Uradni list RS, št. 40/05, 69/09, 77/16 in 102/20) se v 19. členu 
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Listina o sklenitvi zakonske zveze se izda na obrazcu, 
ki je Priloga št. 2, Priloga št. 2a, Priloga št. 2b ali Priloga št. 2c 
tega pravilnika, na območjih, določenih s statuti občin, kjer živi-
ta madžarska in italijanska narodna skupnost pa na obrazcu, ki 
je Priloga št. 3, Priloga št. 3a, Priloga št. 3b ali Priloga št. 3c ozi-
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roma na obrazcu, ki je Priloga št. 4, Priloga št. 4a, Priloga št. 4b 
ali Priloga št. 4c tega pravilnika. Osebi, ki sklepata zakonsko 
zvezo, se lahko odločita, da bosta na listini namesto kot mož 
oziroma žena, glede na svoj spol, opredeljena kot zakonca.«.

2. člen
V 53. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi 

se izda na obrazcu, ki je Priloga št. 14, Priloga št. 14a, Priloga 
št. 14b ali Priloga št. 14c tega pravilnika, na območjih, določe-
nih s statuti občin, kjer živita madžarska in italijanska narodna 
skupnost pa na obrazcu, ki je Priloga št. 15, Priloga št. 15a, 
Priloga št. 15b ali Priloga št. 15c oziroma na obrazcu, ki je 
Priloga št. 16, Priloga št. 16a, Priloga št. 16b ali Priloga št. 16c 
tega pravilnika. Osebi, ki skleneta zakonsko zvezo, se lahko 
odločita, da bosta na izpisku namesto kot mož oziroma žena, 
glede na svoj spol, opredeljena kot zakonca.«.

3. člen
Za Prilogo št. 2 se dodajo nove Priloga št. 2a, Priloga 

št. 2b in Priloga št. 2c, ki so kot Priloga 1 sestavni del tega 
pravilnika.

4. člen
Za Prilogo št. 3 se dodajo nove Priloga št. 3a, Priloga 3b 

in Priloga št. 3c, ki so kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

5. člen
Za Prilogo št. 4 se dodajo nove Priloga št. 4a, Priloga 

št. 4b in Priloga št. 4c, ki so kot Priloga 3 sestavni del tega 
pravilnika.

6. člen
Za Prilogo št. 14 se dodajo nove Priloga št. 14a, Priloga 

št. 14b in Priloga št. 14c, ki so kot Priloga 4 sestavni del tega 
pravilnika.

7. člen
Za Prilogo št. 15 se dodajo nove Priloga št. 15a, Priloga 

št. 15b in Priloga št. 15c, ki so kot Priloga 5 sestavni del tega 
pravilnika.

8. člen
Za Prilogo št. 16 se dodajo nove Priloga št. 16a, Priloga 

št. 16b in Priloga št. 16c, ki so kot Priloga 6 sestavni del tega 
pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-270/2022
Ljubljana, dne 9. avgusta 2022
EVA 2022-1711-0017

Mag. Tatjana Bobnar
ministrica

za notranje zadeve
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2646. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske 
komisije o združljivosti sheme pomoči 
sektorju kmetijstva zaradi visokih cen 
energentov, ki se porabijo za kmetijsko 
mehanizacijo, z notranjim trgom

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Odloka o fi-
nančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se 
porabijo za kmetijsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 93/22 
in 99/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
objavlja

N A Z N A N I L O
o prejetju odločitve Evropske komisije  

o združljivosti sheme pomoči sektorju kmetijstva 
zaradi visokih cen energentov,  

ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo,  
z notranjim trgom

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nazna-
nja prejetje odločitve Evropske komisije št. C(2022) 5369 
final z dne 22. 7. 2022 o združljivosti sheme pomoči »Po-
moč sektorju kmetijstva zaradi visokih cen energentov, ki 
se porabijo za kmetijsko mehanizacijo«, z notranjim trgom. 
Shema državne pomoči se vodi pod identifikacijsko številko 
SA.103664 (2022/N).

Št. 007-345/2022
Ljubljana, dne 8. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0074

Irena Šinko
ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2647. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za julij 2022

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

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

Slovenije za julij 2022

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2022 v primerjavi 
s prejšnjim mesecem višje za 1 %.

Št. 9626-267/2022/5
Ljubljana, dne 11. avgusta 2022
EVA 2022-1522-0022

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

2648. Operativno-tehnična zahteva o prenehanju 
veljavnosti Operativno-tehnične zahteve 
za opravljanje zračnega prevoza z baloni

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letal-
stvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
46/16 in 47/19) in 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agen-
cije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 81/10) izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije naslednjo

O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O     
Z A H T E V O

o prenehanju veljavnosti Operativno-tehnične 
zahteve za opravljanje zračnega prevoza z baloni

1. člen
Z dnem uveljavitve te operativno-tehnične zahteve prene-

ha veljati Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega 
prevoza z baloni (Uradni list RS, št. 70/12).

2. člen
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 8. avgusta 2022

Dr. Andreja Kikec Trajković
v. d. direktor

Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2649. Pristop h Kolektivni pogodbi za državno 

upravo, uprave pravosodnih organov 
in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti 
in njenim aneksom

Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne sku-
pine J v skladu s 27. členom Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit), naknadno

P R I S T O P A
k že sklenjeni Kolektivni pogodbi za državno 

upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del 
(Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 51/16, 46/17, 

58/17 – popr. in 80/18),

ki je vpisan v evidenco kolektivnih pogodb pod zaporedno 
št. 32/5.

Jožica Frangeš
predsednica sindikata

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 8. 8. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-4/2008-16 
o tem, da je naknadni pristop Sindikata finančno računovodskih 
uslužbencev plačne skupine J k že sklenjeni Kolektivni pogodbi 
za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave sa-
moupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del in njenim aneksom 
vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 
45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 32/5.
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ANKARAN

2650. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, 
namestnika poveljnika civilne zaščite in članov 
Štaba civilne zaščite Občine Ankaran

Na podlagi 87. člena ter drugega odstavka 98. člena 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in 
prve alineje prvega odstavka 34. člena Statuta Občine Ankaran 
(Uradni list RS, št. 17/15), župan sprejme

S K L E P
o imenovanju poveljnika civilne zaščite, 

namestnika poveljnika civilne zaščite in članov 
Štaba civilne zaščite Občine Ankaran

1.
Za poveljnika Civilne zaščite Občine Ankaran se imenuje 

Marko Žitko, Hrvatinova ulica 9, 6280 Ankaran – Ancarano, 
upokojeni vodja policijskega okoliša.

2.
Za namestnika poveljnika Civilne zaščite Občine Ankaran 

se imenuje Sašo Birsa, Ivančičeva cesta 11, 6280 Ankaran – 
Ancarano, poveljnik PGD Hrvatini.

3.
V štab Civilne zaščite Občine Ankaran se imenujejo:
– Valdi Pucer, Tomažičeva ulica 13, 6280 Ankaran – An-

carano, Občinska uprava Občine Ankaran, vodja Oddelka za 
javno varnost in zaščito,

– Egon Ražman, Cesta na Prisojo 4 A, 6280 Ankaran 
– Ancarano, pogodbeni sodelavec Občine Ankaran – koordi-
nator del s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih 
dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega 
premoženja,

– Danijel Magdič, Jadranska cesta 64c, 6280 Ankaran – 
Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, izvajanje vzdrže-
valnih del v poslovnih prostorih in drugem premoženju Občine 
Ankaran,

– Miha Gorela, Cesta na Prisojo 2, 6280 Ankaran – An-
carano, pogodbeni sodelavec Občine Ankaran ter prostovoljni 
gasilec,

– Sebastjan Šukljan, Popetre 32, 6272 Gračišče, Ob-
činska uprava Občine Ankaran, izvajanje vzdrževalnih del v 
poslovnih prostorih in drugem premoženju Občine Ankaran,

– Jani Krstić, Kocjančičeva ulica 34, 6280 Ankaran – An-
carano, Občinska uprava Občine Ankaran, vodja Oddelka za 
pravne zadeve in lokalno samoupravo,

– Katja Pišot Maljevac, Benčičeva ulica 15, 6000 Koper – 
Capodistria, Občinska uprava Občine Ankaran, vodja Oddelka 
za družbene dejavnost,

– Iztok Mermolja, Jadranska cesta 76, 6280 Ankaran – 
Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, direktor občinske 
uprave.«

4.
Imenovanje poveljnika, namestnika poveljnika ter članov 

Štaba Civilne zaščite Občine Ankaran traja do preklica.

5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o 

imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika 
civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran 
(Uradni list RS, št. 52/19) ter Sklep o spremembah in dopol-
nitvah Sklepa o imenovanju poveljnika civilne zaščite, name-
stnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite 
Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 95/20).

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0009/2019-24
Ankaran, dne 13. julija 2022

Župan
Občine Ankaran

Gregor Strmčnik

Ai sensi dell'articolo 87, del comma 2 dell'articolo 98 
della Legge sulla tutela da calamità naturali e da altri eventi 
calamitosi (Gazzetta ufficiale della RS n. 51/06 – testo ufficiale 
consolidato n. 97/10) e il paragrafo 1, comma 1 dell'articolo 34 
dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della 
RS n. 17/15), il Sindaco approva la seguente

D E L I B E R A
sulla nomina del Comandante della protezione 

civile, del Comandante sostituto della protezione 
civile e dei membri del Comando della 

protezione civile del Comune di Ancarano

1.
Nella funzione di comandante della Protezione civile del 

Comune di Ancarano viene nominato Marko Žitko, Via Marčel 
Hrvatin 9, 6280 Ancarano, capo distretto di polizia in pensione.

2.
Nella funzione di comandante sostituto della Protezione 

civile del Comune di Ancarano viene nominato Sašo Birsa, 
Strada Ivančič Franc – Rudi, 6280 Ancarano, comandate dei 
Vigili del fuoco volontari di Crevatini.

3.
» Nella funzione di membri del Comando della protezione 

civile del Comune di Ancarano vengono nominati:
– Valdi Pucer, Via Pinko Tomažič 13, 6280 Ancarano, 

Amministrazione comunale Comune di Ancarano, responsabile 
Dipartimento protezione civile,

– Egon Ražman, Strada per Prisoje 4 A, 6280 Ancarano, 
collaboratore esterno presso il Comune di Ancarano – coordi-
natore nel campo dei servizi pubblici, dei servizi comunali, il 
traffico e la manutenzione dei beni comunali,

– Danijel Magdič, Strada dell’Adriatico 64c, 6280 Anca-
rano Amministrazione comunale Comune di Ancarano, lavori 
di manutenzione degli immobili e altri beni del Comune di 
Ancarano,

– Miha Gorela, Strada per Prisoje 2, 6280 Ancarano – 
collaboratore esterno presso il Comune di Ancarano e vigile 
del fuoco volontario,

– Sebastjan Šukljan, Popetre 32, 6272 Gračišče, Ammini-
strazione comunale Comune di Ancarano, lavori di manutenzio-
ne degli immobili e altri beni del Comune di Ancarano,

– Jani Krstić, Via Vincenc Kocjančič-Marko, 6280 Anca-
rano, Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, 
responsabile Dipartimento affari legali e autogoverno locale,

– Katja Pišot Maljevac, Via Dragomir Benčič 15, 6000 
Capodistria, Amministrazione comunale Comune di Ancarano, 
responsabile Dipartimento attività sociali,

– Iztok Mermolja, Strada dell’Adriatico 76, 6280 Ancarano, 
Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, direttore 
dell'Amministrazione comunale.«

4.
La nomina del comandante, del comandante sostituto e 

dei membri del Comando della protezione civile del Comune di 
Ancarano è valida fino a revoca.

OBČINE
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5.
Con l’attuazione della presente delibera cessa l’applica-

zione della Delibera sulla nomina del Comandante della prote-
zione civile, del Comandante sostituto della protezione civile e 
dei membri del Comando della protezione civile del Comune di 
Ancarano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 52/19) e la Delibera sulle 
modifiche e integrazioni della Delibera sulla nomina del Coman-
dante della protezione civile, del Comandante sostituto della 
protezione civile e dei membri del Comando della protezione 
civile del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 95/20).

6.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
di Slovenia.

N. 0320-0009/2019-24
Ancarano, 13 luglio 2022

Sindaco
Comune di Ancarano

Gregor Strmčnik

ČRNOMELJ

2651. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih 
skupnosti na območju Občine Črnomelj

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17, 93/20 – odl. US) in 68. člena Statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16)

R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti 

na območju Občine Črnomelj

1.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju 

Občine Črnomelj se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volil-

na opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

3.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 041-8/2022-2
Črnomelj, dne 3. avgusta 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

KOBARID

2652. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine 
Kobarid za leto 2022

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, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 

57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 
101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr., 
61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE, 174/20 – ZIPRS2122, 
189/20 – ZFRO, 187/21 – ZIPRS2223, 207/21, 44/22 – ZVO-2), 
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 
– ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 
75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 
195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 
15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) in 
18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid 
na 27. redni seji dne 4. 8. 2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid  

za leto 2022
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2022 (Ura-
dni list RS, št. 18/22) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-1 

proračuna 
leta 2022

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.865.017,50
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.102.261,33

70 DAVČNI PRIHODKI 3.923.885,00
700 Davki na dohodek in dobiček 3.280.775,00
703 Davki na premoženje 243.190,00
704 Domači davki na blago in storitve 399.920,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.178.376,33
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 314.506,78
711 Takse in pristojbine 10.500,00
712 Globe in druge denarne kazni 42.600,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 614.316,00
714 Drugi nedavčni prihodki 196.453,55

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.146.485,70
720 Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov 858.990,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih 
zemljišč 35.000,00
722 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 252.495,70

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.616.270,47
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.709.562,22
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 906.708,25

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.953.656,77
40 TEKOČI ODHODKI 2.672.646,35

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 804.750,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 128.402,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.690.794,35
403 Plačila domačih obresti 2.700,00
409 Rezerve 46.000,00
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41 TEKOČI TRANSFERI 2.197.651,37
410 Subvencije 245.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 891.500,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 195.045,03
413 Drugi tekoči domači transferi 866.106,34

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.004.859,05
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.004.859,05

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 78.500,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 46.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 32.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –88.639,27

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 109.622,56
55 ODPLAČILA DOLGA 109.622,56

550 Odplačila domačega dolga 109.622,56
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –198.261,83
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –109.622,56
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 88.639,27
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 198.261,83

«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za izvrševanje proračuna za leto 2022 
ne zadolži.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-32/2021
Kobarid, dne 4. avgusta 2022

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajurc

METLIKA

2653. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za »Stanovanjsko 
območje na jugu, v enoti urejanja prostora 
POD-8-OPPN«

Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Ob-
čine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je župan Občine Metlika 
dne 4. 8. 2022 sprejel

S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za »Stanovanjsko območje na jugu,  
v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN«

1. člen
Predmet sklepa

S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta za »Stanovanjsko območje na jugu, v 
enoti urejanja prostora POD-8-OPPN« (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN).

2. člen
Območje in predmet načrtovanja

Območje OPPN se nahaja v naselju Podzemelj v Občini 
Metlika. Izdela se delni OPPN na zemljišču pobudnika, in sicer 
s parc. št. 2638, 2639 in 2640, vse k.o. Podzemelj. Delni OPPN 
obsega tudi dele parcel javnega dobra, in sicer 2603, 2636, 
2641, 2456/3 in 2458/2, vse k.o. Podzemelj. Na območju je 
opredeljena podrobna namenska raba SKs.

Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovi-
tev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja 
prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni, zmanjša 
oziroma razširi na sosednje enote urejanja prostora z name-
nom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in 
prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve 
gospodarske javne infrastrukture.

Pobudnik priprave OPPN je podjetje KZ Metlika z.o.o., 
Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika.

3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Priprava OPPN je predpisana v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Metlika (Uradni list RS, št. 22/21, 
v nadaljnjem besedilu: OPN). Določila in usmeritve strate-
škega in izvedbenega dela OPN ter investicijska pobuda za 
območje OPPN so povzeti v Strokovnih podlagah za pripravo 
OPPN, ki so pripravljena na podlagi 119. člena in v povezavi s 
129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list 
RS, št. 199/21).

V strokovnih podlagah je obravnavano celotno območje 
OPPN v smislu zagotovitve potrebnega dostopa in zasnove 
komunalne infrastrukture, pri čemer se OPPN izdela le za 
del območja iz 2. točke tega sklepa. Strokovne podlage je 
izdelalo podjetje SAPO, studio za arhitekturo, planiranje 
in oblikovanje d.o.o, pod številko OPPN-1/2022 v mesecu 
juniju 2022.

4. člen
Vrsta postopka

OPPN se skladno s 129. členom Zakona o urejanju pro-
stora (ZUreP-3) pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, 
ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostor-
skega načrta.
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5. člen
Roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave

OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih 
fazah in minimalnih okvirnih rokih:
Faza Rok
Občina pridobi mnenje zavoda, 
pristojnega za ohranjanje narave pred objavo sklepa

osnutek OPPN in pridobitev mnenj 
nosilcev urejanja prostora  
ter predlogov javnosti

1 mesec po objavi 
sklepa

dopolnjen osnutek OPPN
1 mesec  
po pridobitvi mnenj  
k osnutku 

javna razgrnitev in javna obravnava
1 mesec po pripravi 
dopolnjenega 
osnutka 

priprava in potrditev stališč do pripomb 
in predlogov iz javne razgrnitve

1 mesec po končani 
javni razgrnitvi

predlog OPPN, pridobitev dopolnitve 
mnenj nosilcev urejanja prostora  
k predlogu OPPN

1 mesec po potrditvi 
stališč do pripomb  
in predlogov

priprava usklajenega predloga OPPN, 
obravnava in sprejem na občinskem 
svetu 

1 mesec  
od pridobitve mnenj 
k predlogu OPPN

6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj  

in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim 

prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor 

graditev in stanovanja,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične 
ukrepe,

3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor 
za gospodarjenje z nepremičninami,

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infra-
strukturo,

5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Sektor za območje spodnje Save,
7. Elektro Ljubljana,
8. Komunala Metlika,
9. Telekom Slovenije,
10. EVI d.o.o.,
11. Krajevna skupnost Podzemelj,
12. Občina Metlika.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
Način vključevanja javnosti

Občina seznani javnost s pričetkom postopka priprave 
OPPN z objavo tega sklepa in strokovnih podlag iz 2. točke 
tega sklepa na spletni strani občine.

Javnost se vključi v postopek za pripravo OPPN v fazi 
osnutka in dopolnjenega osnutka akta.

Občina Metlika pripravi javno razgrnitev osnutka in dopol-
njenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni in v tem času 
zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s kra-
jem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim 
naslovom, kjer je osnutek oziroma dopolnjeni osnutek OPPN 
objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo 
posredovanje.

Občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzame stališča, ki jih objavi na svoji spletni strani.

8. člen
Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede  
njihovega zagotavljanja

Za pripravo OPPN mora investitor zagotoviti pripravo 
naslednjih podatkov in strokovnih podlag:

– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi 

smernicami urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškimi 

in izvedbenim delom OPN,
– elaborat ekonomike,
– potrebne študije glede na morebitne zahteve nosilcev 

urejanja prostora in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku 

priprave OPPN ugotovljeno, da jih je potrebno pripraviti.

9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira pobudnik, ki je v ta namen 

sklenil pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za 
prostorsko načrtovanje.

10. člen
Obveznost izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
Občina je na podlagi drugega odstavka 128. člena 

ZUreP-3 zaprosila za mnenje zavoda, pristojnega za ohranja-
nje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja 
in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana 
območja. Zavod RS za varstvo narave, Območja enota Novo 
mesto, je izdalo mnenje št. 3563-0028/2022-2, z dne 30. 6. 
2022, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v nara-
vo/na varovana območja ni treba izvesti.

11. člen
Objava in uveljavitev

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Metlika in v 
Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan 
po objavi.

Št. 350-80/2016-155
Metlika, dne 25. maja 2022

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

OSILNICA

2654. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Osilnica

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni 
list RS, št. 3/08, 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopol-
nitve in 52/18 – dopolnitev) in 38. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinski svet 
Občine Osilnica na 5. dopisni seji dne 1. 8. 2022 sprejel
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S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Osilnica

1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Osilnica se imenujejo:
– za predsednika: Blaž Volf, Trg zbora odposlancev 60, 

Kočevje,
– za namestnika predsednika: Miha Šubara, Srednjeva-

ška ulica 58, Škofljica,
– za članico: Renata Štimac, Grintovec 1, Osilnica,
– za namestnico članice: Darja Vesel, Sela 28, Osilnica,
– za člana: Jožef Štimec, Grintovec 2, Osilnica,
– za namestnika člana: Slavko Štimac, Ložec 3, Osilnica,
– za članico: Marjeta Ožbolt, Grintovec 3, 1337 Osilnica,
– za namestnico članice: Tatjana Bauer, Ložec 1a, Osil-

nica.
Občinska volilna komisija se imenuje za mandat štirih let.

2.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Osilnica je v 

Osilnici 11, p. 1337 Osilnica.

3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 900-0005/2022/12
Osilnica, dne 1. avgusta 2022

Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

SEVNICA

2655. Sklep o postopku priprave Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za Poslovno cono Krmelj II (OPPN-40-04)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 129. členom Zako-
na o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) 
ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 
28. 7. 2022 sprejel

S K L E P
o postopku priprave Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno 
cono Krmelj II (OPPN-40-04)

1. člen
(splošno)

S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in 
način priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN-40-04)(v nadaljeva-
nju: OPPN).

Sklep vsebuje:
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo OPPN in posameznih faz postopka;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, 

ki bodo pozvani za podajo mnenj;

– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagota-
vljanja;

– navedbo ali se bo v postopku izvedla celovita presoja 
vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana 
območja.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

Območje OPPN je umeščeno med regionalno cesto 
R3-738/6727 Tržišče–Krmelj–Hotemež na vzhodni strani in 
potokom Hinja na zahodni strani ter stanovanjskim območjem 
na severni strani in obstoječo domačijo s hišno številko Krmelj 
št. 1 na južni stani.

Obravnavano območje je stavbno zemljišče, po podrob-
ni namenski rabi prostora opredeljeno kot osrednje območje 
centralnih dejavnosti z oznako »CU«, enota urejanja prostora 
KL28, ki je v lasti fizičnih in pravnih oseb.

V danem primeru se izdeluje OPPN za del območja, zato 
je potrebno ob pričetku izdelati dopolnilne strokovne podlage 
za celotno območje predvidenega OPPN – z izdelano rešitvijo 
za prometno in gospodarsko javno infrastrukturo ter progra-
mom opremljanja zemljišč.

Predmet OPPN je del enote urejanja prostora KL28 in 
obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 971/4, 
960/2, 960/1, 1211/3, 1250/13d, 961/1d, 971/25d, 971/3d, 
959/1d,1250/9d, 959/2d-(d-pomeni delno), vse k.o. Goveji Dol, 
v površini cca 1,34 ha.

Ker je po veljavnem OPN za obravnavano enoto ure-
janja predvidena izdelava občinskega podrobnega prostor-
skega načrta, je potrebna izdelava in sprejetje izvedbenega 
načrta, ki bo služil kot pravna podlaga za pridobitev ustre-
znih dovoljenj.

Namen izdelave OPPN je opredelitev namembnosti na-
črtovanih objektov, dejavnosti, vrste gradnje, gradbenih parcel, 
ter določitev pogojev za oblikovanje objektov in priključevanje 
na gospodarsko javno infrastrukturo.

Obravnavani OPPN načrtuje gradnjo delavnice za ser-
visiranje lastne gradbene mehanizacije s poslovnimi prostori, 
garaž in nadstrešnic za gradbene stroje, pralnice, skladiščnih 
objektov, pomožnih nestanovanjskih objektov ter objektov po 
veljavni uredbi.

Poslovna cona ni opremljena z gospodarsko javno infra-
strukturo, zato je predvidena rekonstrukcija prometnega omrež-
ja ter dograditev komunalne in elektroenergetske infrastrukture.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opra-
vljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izde-
lanega gradiva, novih strokovnih podlag in elaboratov, ki jih 
bodo zahtevali posamezni nosilci prostora ter ob upoštevanju 
programskih izhodišč, smernic in mnenj posameznih nosilcev 
urejanja prostora in veljavne zakonodaje.

4. člen
(vrsta postopka)

Postopek priprave OPPN poteka v skladu določili 118.–
129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)(Uradni list 
RS, št. 199/21).

5. člen
(roki za pripravo)

S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave 
OPPN in njegovih posameznih faz:
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Aktivnost Nosilec Rok oziroma 
trajanje aktivnosti

pobuda izdelovalec junij 2022
pridobivanje mnenja 
Zavoda za varstvo narave  
o verjetnosti pomembnih 
vplivov na varovana 
območja in obveznosti 
izvedbe presoje 
sprejemljivosti na varovana 
območja

občinska 
uprava, 
izdelovalec  
(NUP)

julij 2022

sprejem sklepa o 
pripravi akta, dodelitev 
identifikacijske številke 
prostorskemu aktu

občinska 
uprava, 
župan,  
MOP

avgust 2022

pridobivanje podrobnejših 
usmeritev (NUP)

občinska 
uprava, 
izdelovalec, 
NUP

zakonski rok je 
30 dni od prejema 
zaprosila

izdelava osnutka OPPN  
z upoštevanjem smernic 
NUP in javni posvet

občinska 
uprava, 
izdelovalec

30 dni

objava osnutka OPPN  
v PIS in pridobivanje  
mnenj NUP

občinska 
uprava, 
izdelovalec,  
NUP

zakonski rok za 
mnenja je 30 dni 
po objavi gradiv

izdelava dopolnjenega 
osnutka izdelovalec 30 dni po prejemu 

in analizi mnenj
objava dopolnjenega 
osnutka v PIS in javna 
razgrnitev

občinska 
uprava 7 dni

obveščanje javnosti, 
javna razgrnitev in javna 
obravnava

občinska 
uprava

javna razgrnitev 
traja 30 dni, v tem 
času se izvede 
javna obravnava

priprava stališč do 
pripomb in predlogov z 
javne razgrnitve in javne 
obravnave

izdelovalec, 
občinska 
uprava

15 dni po predaji 
zbranih pripomb  
v času javne 
razgrnitve

prva obravnava ter 
opredelitev do stališč  
do pripomb in predlogov  
in objava stališč v PIS

občinski 
svet na prvi seji

izdelava predloga OPPN izdelovalec 14 dni po sprejemu 
stališč do pripomb

objava predloga OPPN  
v PIS in pridobitev 
dopolnjenih mnenj  
v primeru, da je predlog 
bistveno spremenjen  
glede na osnutek.

občinska 
uprava,  
NUP

zakonski rok je 
30 dni po prejemu 
poziva

uskladitev in izdelava 
usklajenega predloga izdelovalec 15 dni po pridobitvi 

mnenj
sprejem akta na občinskem 
svetu (druga obravnava)

občinski 
svet 21 dni

objava odloka v Uradnem 
listu RS

občinska 
uprava 15 dni

izdelava končnega OPPN izdelovalec
10 dni po objavi 
v Uradnem listu 
RS

objava v PIS občinska 
uprava

Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in 
pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, 
saj pripravljavec in izdelovalec OPPN na to ne moreta vplivati.

6. člen
(navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora)

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo 
v postopku priprave:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;

3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruk-
turo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljan-
ska 36, 8000 Novo mesto;

4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana;

5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, 
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;

6. Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje;
7. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
9. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
10. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 

8290 Sevnica;
11. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Krmelj, Krmelj 52, 8296 Krmelj;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi 

organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave OPPN 
za to izkaže potreba.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim od-
stavkom 122. člena in s tretjim odstavkom 123. člena ZUreP-3, 
podati mnenja k osnutku in dopolnjena mnenja k predlogu 
prostorskega akta v 30-ih dneh od prejema poziva.

V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja pro-
stora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upošte-
vati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v 
postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi 
mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo 
v istem postopku.

7. člen
(načrt vključevanje javnosti)

Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN na spletni 
strani Občine Sevnica.

Javnost se seznani v fazi priprave osnutka OPPN skladno 
z drugim odstavkom 121. člena (ZUreP-3).

Javnost se seznani z objavo dopolnjenega osnutka na 
spletni strani občine in omogoči dajanje pripomb ter javno 
obravnavo v skladu s petim odstavkom 122. člena (ZUreP-3).

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag  
ter obveznosti udeležencev pri urejanju  
prostora glede njihovega zagotavljana)

Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: GMP Prijatelj d.o.o., Podboršt 15, 

8297 Šentjanž;
– pripravljavec: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešerno-

va ulica 1, 8290 Sevnica.
Izdelavo OPPN in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo 

zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in stroške objav 
v Uradnem listu RS, financira investitor.

Izdelavo geodetskega posnetka in dopolnilnih strokovnih 
podlag za prometno in gospodarsko javno infrastrukturo ter 
programom opremljanja zemljišč za celotno enoto urejanja 
KL28 financira pripravljavec Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica.

Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o OPPN, 
Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni 
obliki.
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9. člen
(izvedba celovite presoje na okolje oziroma presoja 

sprejemljivosti na varovana območja)
Na območju OPPN ni vsebin varovanj, ki bi bili s poseb-

nim aktom razglašeno kot varovano ali zavarovano območje.
Pri umeščanju objektov in dejavnosti je obvezno upo-

števati veljavno uredbo o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s 128. členom (ZUreP-3) je za izdelavo OPPN 
pridobljeno mnenje št. 356-00075/2022-2 z dne 19. 7. 2022 
Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje v katerem navaja, 
da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na 
varovana območja ni potrebno izvesti.

Načrtovani so objekti in dejavnosti za katere ni potrebna 
izvedba celovite presoje na okolje oziroma sprejemljivosti na 
varovana območja.

10. člen
(končna določba)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Sevnica.

Št. 3505-0006/2022
Sevnica, dne 28. julija 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

ŠKOFLJICA

2656. Razpis rednih volitev v svete krajevnih, vaških 
in četrtnih skupnosti na območju Občine 
Škofljica

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. 
US) ter 50. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, 
št. 47/19)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete krajevnih, vaških  

in četrtnih skupnosti na območju  
Občine Škofljica

I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Lavrica, Pijava 

Gorica in Želimlje se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

II.
Redne volitve v svete vaških skupnosti Dole in Reber, 

Glinek, Gorenje Blato, Gradišče, Gumnišče, Klada, Lanišče, 

Orle, Pleše, Smrjene, Vrh nad Želimljami in Zalog - Klanec se 
opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

III.
Redne volitve v svete četrtnih skupnosti Novo Lanišče, 

Pevčeva dolina in Hribi, Ravenska dolina in Žaga se opravijo v 
nedeljo, 20. novembra 2022.

IV.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za vo-

lilna opravila, se šteje 5. september 2022.

V.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine 

Škofljica.

Št. 041-4/2022
Škofljica, dne 2. avgusta 2022

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

ŽELEZNIKI

2657. Razpis rednih volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Občine Železniki

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) in 30. člena Statuta Občine Železniki 
(Uradni list RS, št. 55/18 in 68/19)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete krajevnih skupnosti  

na območju Občine Železniki

I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Davča, Dolenja 

vas, Dražgoše - Rudno, Selca, Sorica in Železniki se opravijo v 
nedeljo, 20. novembra 2022.

II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volil-

na opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija Občine 

Železniki.

Št. 041-2/2022-010
Železniki, dne 4. avgusta 2022

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar
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POPRAVKI

2658. Popravek javnega naznanila o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Spremembe 
in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije ZUL-UPB1 (Uradni list RS, 
št. 112/05, 102/07, 109/09) ter 29. člena Statuta Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) župan Občine Žalec objavlja

P O P R A V E K
javnega naznanila o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Ferralit

I.
V javnem naznanilu o javni razgrnitvi dopolnjenega osnut-

ka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe 
in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 106/22, se besedi »KS Vrbje« povsod 
nadomestita z besedama »MS Žalec«.

II.
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3502-0017/2021
Žalec, dne 10. avgusta 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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MINISTRSTVA
2644. Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih 

proizvodov 7997
2645. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o izvrševanju zakona o matičnem registru 8001
2646. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije 

o združljivosti sheme pomoči sektorju kmetijstva 
zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za 
kmetijsko mehanizacijo, z notranjim trgom 8021

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2647. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob-
močju Slovenije za julij 2022 8021

2648. Operativno-tehnična zahteva o prenehanju veljav-
nosti Operativno-tehnične zahteve za opravljanje 
zračnega prevoza z baloni 8021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2649. Pristop h Kolektivni pogodbi za državno upravo, 

uprave pravosodnih organov in uprave samou-
pravnih lokalnih skupnosti in njenim aneksom 8021

OBČINE
ANKARAN

2650. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, na-
mestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba 
civilne zaščite Občine Ankaran 8022

ČRNOMELJ
2651. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih sku-

pnosti na območju Občine Črnomelj 8023

KOBARID
2652. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za 

leto 2022 8023

METLIKA
2653. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostor-

skega načrta za »Stanovanjsko območje na jugu, 
v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN« 8024

OSILNICA
2654. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

čine Osilnica 8025

SEVNICA
2655. Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono 
Krmelj II (OPPN-40-04) 8026

ŠKOFLJICA
2656. Razpis rednih volitev v svete krajevnih, vaških in 

četrtnih skupnosti na območju Občine Škofljica 8028

ŽELEZNIKI
2657. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti 

na območju Občine Železniki 8028

POPRAVKI
2658. Popravek javnega naznanila o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve za-
zidalnega načrta Ferralit 8029

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 108/22 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi 1925
Javne dražbe 1935
Razpisi delovnih mest 1937
Druge objave 1939
Evidence sindikatov 1941
Objave sodišč 1942
Amortizacije 1942
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1942
Oklici dedičem in neznanim upnikom 1943
Oklici pogrešanih 1943
Preklici 1944
Drugo preklicujejo  1944

VSEBINA


	MINISTRSTVA
	2644. Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov
	2645.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru
	2646.	Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči sektorju kmetijstva zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo, z notranjim trgom

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	2647.	Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2022
	2648.	Operativno-tehnična zahteva o prenehanju veljavnosti Operativno-tehnične zahteve za opravljanje zračnega prevoza z baloni

	DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	2649.	Pristop h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti in njenim aneksom

	OBČINE
	ANKARAN
	2650.	Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran

	ČRNOMELJ
	2651.	Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj

	KOBARID
	2652.	Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2022

	METLIKA
	2653.	Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Stanovanjsko območje na jugu, v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN«

	OSILNICA
	2654.	Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica

	SEVNICA
	2655.	Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN-40-04)

	ŠKOFLJICA
	2656.	Razpis rednih volitev v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti na območju Občine Škofljica

	ŽELEZNIKI
	2657.	Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki


	POPRAVKI
	2658.	Popravek Javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit


		2022-08-12T13:37:52+0200
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




