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11.

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 149. člena Zakona o
varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 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 in 56/15), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) in 73. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07,
2/09) je Občinski svet Občine Bohinj na 7. redni seji, dne 8. oktobra 2015 sprejel:

ODLOK

o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Bohinj
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Bohinj (v nadaljevanju: občina).
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
7. cene storitev javne službe,
8. nadzor nad izvajanjem javne službe,
9. javna pooblastila izvajalca javne službe,
10. kazenske določbe,
11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.

---

4. člen
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe;
zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov;

-----

zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov oziroma preda v sežig;
zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih
odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek;
uveljavitev načela stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov;
zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki.

5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja ravnanja s komunalnimi
odpadki.
6. člen
(pojmi)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih s
področja ravnanja s komunalnimi odpadki.
7. člen
(strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju opravljanja
dejavnosti javne službe so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
-- razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
-- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,
-- strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,
-- financiranje dejavnosti javne službe,
-- opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja pristojni organ občinske uprave.
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko poveri
izvajalcu javne službe.
(4) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdrževati kataster komunalnih
naprav v skladu s predpisi.
8. člen
(subsidiarno ukrepanje)
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja
s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti
določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti
povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun
občine zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno
obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima
občina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE
SLUŽBE
9. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz 2. člena tega odloka
se opravlja v okviru Režijskega obrata Občine Bohinj na celotnem območju občine v
obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Javni službi obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 2. člena tega odloka se opravlja
s podelitvijo koncesije, na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi
s tem odlokom.
3. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV
3.1 Vrsta in obseg storitev javne službe
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10. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne
službe, in sicer:
-- storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah
ločenih frakcij in zbirnih centrih;
-- storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov zaradi oddaje v nadaljnjo obdelavo
in do odlagališča za nenevarne odpadke;
-- storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (ki vključuje sortiranje, s katerimi
se spreminja lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi
v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali
povečanja možnosti za njihovo predelavo);
-- storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov
v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov po
obdelavi iz prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke;
-- storitve skladiščenja odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove predelave ali
odstranjevanja;
-- storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na
odlagališču nenevarnih odpadkov.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne
dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
11. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse uporabnike storitev javne
službe. Vsak izvirni povzročitelj se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki
in ločevati odpadke na izvoru, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi
vrstami odpadkov, tem odlokom in tehničnim pravilnikom.
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne
glede na pravni temelj:
-- pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno ali občasno
prebiva ali deluje ena ali več oseb;
-- pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena
ali proizvodna dejavnost;
-- pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta,
se šteje zlasti dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje
lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih
dni od izpolnitve predpisanih pogojev.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz drugega odstavka tega člena
več, imajo skupaj nerazdelno (solidarno) pravice in obveznosti uporabnika storitev javne
službe.
(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti uporabnika storitev javne
službe, je uporabnik storitev javne službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta
ali dela objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča
nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno (solidarno) pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, so za vsako
nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(7) Zavezanci za plačilo storitev javne službe postanejo uporabniki z vzpostavitvijo
statusa iz drugega odstavka tega člena.
(8) Začasni izostanek uporabe objekta, za katerega se obračunavajo storitve po
tem odloku, zavezanca ne odvezuje plačila storitve javne službe.
(9) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme
dokazovanja dejstva iz prejšnjega stavka je na strani lastnika.
(10) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo z izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki, v kateri se dogovorijo o načinu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
Navedene osebe morajo pogodbo skleniti v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja,
najkasneje pa v roku 30 dni od začetka opravljana dejavnosti.
3.1.1 Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
12. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe ločeno
zbirajo in prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:
-- papir in karton, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali kartona,
-- drobna odpadna embalaža iz stekla,
-- drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov,
-- drobna odpadna embalaža iz kovine,
-- biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad),

----
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mešana odpadna komunalna embalaža,
kosovni odpadki,
nenevarni odpadki.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od
drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno na podlagi prvega in
drugega odstavka tega člena, se zbirajo kot mešani komunalni odpadki.
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe
z odlaganjem v tipizirane in označene zabojnike, posode ali vreče, postavljene na
prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih pod pogoji in na način,
ki so določeni s tem odlokom.

----------

13. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
redno prevzemanje odpadne embalaže, zbrane po sistemu od vrat do vrat,
redno prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov od gospodinjstev ter pravnih in
fizičnih oseb (s.p.),
redno prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih in v zbiralnicah ločenih
frakcij,
redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
redno prevzemanje bioloških kuhinjskih odpadkov,
redno prevzemanje zelenega vrtnega odpada,
redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in
občasno prevzemanje kosovnih odpadkov pri uporabnikih.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo:
redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.

(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena določi z letnim programom ravnanja z
ločeno zbranimi frakcijami, ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o ravnanju
z ločeno zbranimi frakcijami. Program za vsako naslednje leto izdela izvajalec javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in ga posreduje občini v potrditev naj
pozneje do 15. oktobra v tekočem letu.
14. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij zagotoviti zbiralnice
ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za prevze
manje ločenih frakcij komunalnih odpadkov papirja in kartona, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali kartona, ter drobne odpadne embalaže iz stekla.
(2) Zbiralnice ločenih frakcij so praviloma prostorsko razporejene na večjih stanovanjskih območjih z vsaj 100 prebivalci oziroma z najmanj eno zbiralnico na najmanj
vsakih 500 prebivalcev.
(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja prevoz ločenih frakcij v
zbirni center.
(4) Ne glede na določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko izvajalec javne službe organizira prevzemanje ločenih frakcij po sistemu “od vrat do vrat”.
Na območju, kjer se vse ali del ločenih frakcij zbira po sistemu “od vrat do vrat”, izvajalcu
javne službe ni potrebno zagotoviti zbiralnic ločenih frakcij za tiste ločene frakcije, za
katere je organizirano zbiranje “od vrat do vrat”.
15. člen
(zbiralnice nevarnih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora prevzemanje nevarnih frakcij zagotoviti v zbirnem
centru, ki mora biti opremljen s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za
prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov.
(2) V zbirnem centru mora nevarne frakcije, ki jih oddajajo povzročitelji komunalnih
odpadkov, prevzemati za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposob
ljena oseba.
16. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah, ki so dostopne za transportna vo
zila, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve
zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino. Če zbiralnice ni mogoče urediti na javni površini, se lahko uredi tudi na
zasebnem zemljišču, ki je dostopno za transportna vozila, če lastnik zemljišča poda
pisno soglasje k ureditvi zbiralnice na njegovem zemljišču.
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in
nevarne frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako, da:
-- povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij
se v zbiralnici zbirajo,
-- se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna
uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
-- na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in
-- lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov.
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(4) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in oddane nevarne
frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in jih odpremljati v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prekomernega prašenja in hrupa, med prevozom pa ne prihaja do
raztresanja odpadkov.
17. člen
(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih,
kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu
javne službe v tipiziranih posodah in tipiziranih zabojnikih, ki so določeni s tehničnim
pravilnikom.
(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa tehnični pravilnik, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od
prevzemnega mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do
prevzema hraniti odpadke pri sebi.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na območju občine v skladu s sprejetim letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki.
18. člen
(velikost in število obveznih posod za posamezne uporabnike)
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe tako, da stimulira ločeno zbiranje komunalnih
odpadkov. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega odstavka prejšnjega
člena se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem
predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov
skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se
za zbiranje mešanih komunalni odpadkov določijo skupne posode ali zabojniki, katerih
število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi s tehničnim
pravilnikom.
(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod, zabojnikov ali vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na
prevzemnih mestih.
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zaboj
nikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine
posode ali zabojnika oziroma povečanje števila posod ali zabojnikov.
19. člen
(prevzemna mesta)
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem
ne ogroža njihova splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni
površini, se prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika.
(2) Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe v soglasju z uporabnikom. Če
do soglasja ne pride, določi prevzemno mesto na predlog katere koli stranke pristojni
organ občinske uprave.
(3) Prevzemno mesto je lahko od roba prometne poti smetarskega vozila odda
ljeno največ 5 m ali je lahko izjemoma na drugih mestih, kar je določeno s tehničnim
pravilnikom.
(4) Za prevzem odpadkov na prevzemnih mestih mora izvajalec javne službe zagotoviti primerna vozila za prevoz odpadkov.
20. člen
(zbirna mesta)
(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v
posodah ali zabojnikih, ki so nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih
pri uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na
način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.
(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov
zagotoviti, da se posoda ali zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po
prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike takoj vrne na zbirno mesto.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi
zbirna mesta.
21. člen
(zbirni center)
(1) V občini je treba zagotoviti najmanj en zbirni center. Zbirni center je namenjen
vsem povzročiteljem, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju občine.
(2) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja
ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
-- papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in
kartona,
-- steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
-- plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih plastičnih materialov,
-- odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
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les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
oblačila,
tekstil,
jedilno olje in maščobe,
barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03
v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
električno in elektronsko opremo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
kosovne odpadke,
zeleni vrtni odpad,
biorazgradljive kuhinjske odpadke.
22. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:
povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij
se v zbirnem centru zbirajo,
se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo
tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno
s predpisi, in
na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru
zbranih frakcij in jih odpremljati v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje s
tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja
in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
23. člen
(predhodno skladiščenje)
(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe obdelave odpadkov zagotoviti
skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov z namenom, da se odpadki v določenem času
pripravijo za prevoz do prevzemnika, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja
nadaljnjo obdelavo odpadkov.
(2) V storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi prevoz preostanka komunalnih
odpadkov po obdelavi na odlagališče za nenevarne odpadke.
24. člen
(prevzemanje kosovnih odpadkov)
(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne glede na število prebivalcev
najmanj enkrat v koledarskem letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov od
vrat do vrat, po naročilu uporabnika.
(2) V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne
snovi.
(3) Imetniki kosovnih odpadkov morajo preden prepustijo te odpadke izvajalcu
javne službe zagotoviti, da se kosovni odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov
tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali
prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
25. člen
(javne prireditve)
(1) Organizatorji prireditev na prostem morajo poskrbeti za ločeno zbiranje odpadne
embalaže, bioloških odpadkov in mešanih odpadkov in poskrbeti za oddajo odpadkov
na zbiralnici ali zbirnem mestu. V primeru prireditve z več kot 1000 obiskovalci mora
organizator skleniti pogodbo z izvajalcem glede vrste in obsega storitev javne službe.
(2) Organizatorji so dolžni po končani prireditvi najkasneje v 12 urah poskrbeti, da
se prireditveni prostor očisti, izvajalec pa mora v 48 urah prevzeti odpadke iz zbiralnice,
kamor je organizator odložil odpadke.
26. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito odloženi komunalni odpadki, odredi občinska inšpekcija izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih
mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki na račun lastnika zemljišča,
v primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, pa na račun osebe, ki izvaja
posest. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina
pravico in dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti osebe zasebnega prava,
odredi odstranitev komunalnih odpadkov občinska inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku zemljišča. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
3.1.2 Obdelava komunalnih odpadkov
27. člen
(obdelava komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo storitve obdelave komunalnih
odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki, v kar sodi tudi
sortiranje ločeno zbranih odpadkov.

URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ

Številka 5

28. člen
(razvrščanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja
predhodno ločevanje komunalnih odpadkov na osnovne frakcije:
-- odpadna komunalna embalaža (vse frakcije),
-- druge ločene frakcije (papir, steklo, kovine), ki niso odpadna komunalna embalaža,
-- biološki odpadki,
-- kosovni odpadki,
-- nevarni odpadki.
29. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
-----

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je stehtana vsaka pošiljka:
odpadne embalaže, katero odda družbi za ravnanje z odpadno embalažo,
ločene frakcije, ki gre v predelavo,
nevarne frakcije, ki gre v predelavo ali odstranjevanje in
drugih odpadkov, kadar je to določeno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(2) Za vsako pošiljko iz prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe pridobiti
potrdilo o predaji ali imeti evidenčni list, če je ta predpisan.
3.1.3 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
30. člen
(odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov)
(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih v skladu z določili predpisa,
ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez predhodne obdelave dovoljeno
odlagati inertne odpadke, kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, če njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti za človekovo
zdravje ali okolje, ne prispeva k namenu, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča
zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z
emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim
onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za
zdravje ljudi.
(4) Za obdelane komunalne odpadke se štejejo mešani komunalni odpadki, ki so
obdelani v sortirnicah mešanih komunalnih odpadkov ali na centru za ravnanje s komunalnimi odpadki.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE

---------

31. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
nabavo in vzdrževanje opreme iz 41. člena tega odloka;
redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje, vključno z rednim
razkuževanjem in pranjem;
urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in
zbirnih centrov;
redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez čezmernega povzročanja emisije
prahu, hrupa in raztresanja odpadkov;
zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o ravnanju s komunalnimi odpadki
in zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki;
zagotavljanje podatkov, potrebnih za spremljanje ravnanja s komunalnimi odpadki,
ki jih določi pristojni organ;
evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po
posameznem imetniku odpadkov;
druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in predpisi, ki urejajo ravnanje s
komunalnimi odpadki.

(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako, da ni ogroženo človekovo
zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:
-- čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
-- čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
-- škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan poseben pravni režim v skladu
s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
-- škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo
kulturno dediščino.
32. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov mora voditi
register prevzemnih mest z naslednjimi podatki:
-- lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke,
-- identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe,
v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki,
-- ulica in hišna številka stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji podatki, ki so potrebni za
določitev cene in obračun storitev javne službe:
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firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov,
število članov posameznega gospodinjstva v stavbi,
število zaposlenih in dejavnost za pravne osebe in fizične osebe (s.p.), ki opravljajo
gospodarsko ali negospodarsko dejavnost,
velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež na skupni posodi ali zabojniku
po posameznem uporabniku,
količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov po posameznem uporabniku.

(3) Izvajalec javne službe mora podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena
redno, najmanj pa enkrat letno, ažurirati.
33. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za
katerega uredi zbiralnico ločenih frakcij ali premično zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni
center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne
načine obvestiti o:
-- lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra in drugih objektov in naprav potrebnih za izvajanje javnih služb;
-- času obratovanja premične zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra in drugih
objektov in naprav potrebnih za izvajanje javnih služb;
-- ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo;
-- načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
-- načinu predvidene obdelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
-- drugih pogojih za prevzem.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov na območju, za
katerega uredi prevzemanje bioloških odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:
-- območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov;
-- drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov;
-- pogojih, pod katerimi se zbrani bioloških odpadki oddajajo v obdelavo, obveščanje
pa ponoviti vsakih šest mesecev.
34. člen
(redno obveščanje)
Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajev
no običajne načine redno, najmanj 2 krat letno obveščati in na druge načine seznanjati
uporabnike, da naj:
-- izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in jih prepuščajo na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih,
-- izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbirnih centrih ali
premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,
-- prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so
zmešani nevarni odpadki, kot nevarne frakcije,
-- hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne službe,
-- ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni
možno izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,
-- ne mešajo bioloških kuhinjskih odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki,
-- prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za
katere je zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,
-- prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje
nevarne snovi, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih,
-- razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje
pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo
za prevoz kosovnih odpadkov,
-- da je prepovedano mešanje bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki,
vključno z zelenim vrtnim odpadom,
-- izločajo vse biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad iz komunalnih odpadkov in jih obvezno prepuščajo izvajalcu javne službe kot ločeno zbrano
frakcijo,
-- o možnosti lastne predelave v kompost v hišnih kompostnikih.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
35. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
-- do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je
enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine po posameznih kategorijah
uporabnikov,
-- do uporabe skupne posode ali zabojnika za mešane komunalne odpadke pod pogojem, da izvajalcu javne službe predložijo soglasja vseh uporabnikov skupne posode,
-- do uskladitve velikosti ali števila posod oziroma zabojnikov skladno z evidentiranim
številom opravljenih prevzemov odpadkov, vendar ne več kot enkrat letno.
(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi zahteve uporabnika iz tretje alineje prejšnjega
odstavka pod pogojem, da:
-- prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od prostornine najmanjše
količine komunalnih odpadkov, določene na podlagi tehničnega pravilnika oziroma
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če število posod oziroma zabojnikov ni manjše od števila posod, določenega na
podlagi istega pravilnika, in če
ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecev komunalni odpadki prepuščali
na prevzemnem mestu te stavbe v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah oziroma
zabojnikih.
36. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
pisno obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene
storitev javne službe na posebnem obrazcu najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe;
redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vreče na dan prevzema nameščeni na
prevzemnem mestu;
zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti;
vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar izvajalec javne službe
onesnaži prevzemno mesto;
zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta;
uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu z določili tega odloka, tehničnega
pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki;
plačevati storitve javne službe.
37. člen
(prepovedi)
(1) Imetnikom odpadkov je prepovedano:
prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;
mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preostalimi mešanimi komunalnimi
odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med seboj;
prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mešani komunalni odpadek;
prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek;
sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za
odstranjevanje komunalnih odpadkov;
nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega
mesta;
odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih;
prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov;
odlaganje neohlajenega pepela, toplih ogorkov, zdravstvenih odpadkov, gradbene
ga materiala in kamenja, odpadkov v tekočem stanju v zabojnike za komunalne
odpadke;
odlaganje komunalnih odpadkov na mesta, ki za to niso določena (zbiralnice);
brskanje po posodah ali zabojnikih ter razmetavanje odpadkov;
pisati na posode ali zabojnike ter lepiti plakate nanje;
opustiti uporabo storitev javne službe;
ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega
pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.

(2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem
odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh
območjih, kjer se izvaja dejavnost javne službe.
41. člen
(oprema izvajalca javne službe)
Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti izvajalca javne službe,
sestavljajo:
-- vozila za prevzem in prevoz vseh vrst odpadkov,
-- delovni stroji,
-- premične zbiralnice nevarnih frakcij,
-- posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah,
-- vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in zabojnikov,
-- druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.
8. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
42. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o
oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva
na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe.
9. NADZOR
43. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski
organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe
ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence,
ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
44. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe odloča o pravicah in obveznostih uporabnikov določenih s tem odlokom. Za izvajanje nalog iz prejšnjega
odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
11. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA

39. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
občinskega proračuna v delu, ki se nanaša na subvencioniranje javne službe,
iz dotacij, donacij in subvencij,
iz dolgoročnega kreditiranja,
iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
7. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(3) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem
glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

6. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

------

zemljišča in objekti zbirnih centrov;
zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah.

45. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Na predlog izvajalca javne službe najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega odloka, sprejme občinski svet tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki
v občini (v nadaljevanju: tehnični pravilnik).
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
-- opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
-- tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
-- tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne
prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov,
-- tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe,
-- minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi
prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih,
-- podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih,
-- podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, bioloških
odpadkov,
-- podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
-- druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje
z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.

(2) Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je prepovedano.

----

---
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38. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
plačila uporabnikov za storitev javne službe,
sredstva od prodaje ločenih frakcij,
drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi
podlagi sprejetem predpisu.

40. člen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine)
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavljajo:
-- zemljišča in objekti zbiralnic ločenih frakcij;

12. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
(prekrški uporabnikov)
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:

URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ
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v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika (tretji
odstavek 11. člena);
na zahtevo izvajalca javne službe ne zagotovi nabave ali ne vzdržuje posode ali
zabojnika (tretji odstavek 18. člena);
ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči nastanek
emisij vonjav in onesnaževanje okolice (prvi odstavek 20. člena);
ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 20. člena);
če organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve in skladno s sklenjenim
dogovorom z izvajalcem ne poskrbi, da se prireditveni prostor očisti in odpadki
predajo izvajalcu javne službe (drugi odstavek 25. člena);
če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ločuje v skladu z zagotovljenimi
storitvami javne službe (druga alineja 36. člena);
ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta
(šesta alineja 36. člena);
prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja 37. člena);
meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali mešanimi komunalnimi odpadki ali
meša posamezne nevarne frakcije med seboj (druga alineja 37. člena);
prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot mešani komunalni odpadek (tretja alineja 37. člena);
prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek (četrta alineja 37. člena);
sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (peta alineja 37. člena);
namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega mesta (šesta alineja
37. člena);
odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih (sedma alineja 37. člena);
prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov
(osma alineja 37. člena);
odlaga pepel, tople ogorke, zdravstvene odpadke, gradbeni material in kamenje,
odpadke v tekočem stanju v zabojnike za komunalne odpadke (deveta alineja 37.
člena);
odlaga komunalne odpadke na mesta, ki za to niso določena – zbiralnice (deseta
alineja 37. člena);
brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke (enajsta alineja 37. člena);
piše na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepi plakate nanje (dvanajsta
alineja 37. člena);
opusti uporabo storitev javne službe (trinajsta alineja 37. člena);
ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki (štirinajsta alineja
37. člena);
ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev
javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe (drugi odstavek 42. člena).

(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 400 se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika.

Bohinj, 15. oktober 2015

12.

Na podlagi 3. in 14. 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) in 31.
člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07), je Občinski svet
Občine Bohinj, na 8. redni seji, dne 8. oktobra 2015 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/06) se
v 2. členu črta zadnja alineja.
2. člen
V 3. členu se na konec seznama alinej doda:
»- prevoz oseb na Bohinjskem jezeru,
- vzdrževanje infrastrukture plovbnega režima,
- daljinsko ogrevanje,
- posebni prevoz turistov,
- dejavnost parkirišč.«
3. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v 2. členu in v prvem
odstavku tega člena, če tako določa zakon ali odlok.«
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se besedilo za besedama »občinska uprava« nadomesti z: », če drug akt ne določa drugače.«
4. člen
Doda se nov 14a. člen, ki se glasi:
»Za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz tega odloka se ustanovi Svet uporabnikov
javnih dobrin (v nadaljnjem besedilu: Svet uporabnikov).
Svet uporabnikov ima predsednika in dva člana, ki jih izmed občanov občine Bohinj
imenuje občinski svet. Mandatna doba Sveta uporabnikov je vezana na mandatno dobo
občinskega sveta.
Svet uporabnikov daje pobude in predloge županu v zvezi z uporabo javnih dobrin
gospodarskih javnih služb in izvajanjem gospodarskih javnih služb iz tega odloka.
Župan mora obravnavati pobude in predloge Sveta uporabnikov in ga o svojih
stališčih obvestiti v šestdesetih dneh.
Administrativno strokovna za Svet uporabnikov opravlja organ občinske uprave,
pristojen za gospodarske javne službe.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Številka: 032-00-5/2001-2
Bohinjska Bistrica, 8. oktober 2015

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/99 in 5/00).
48. člen
(število prevzemov)
Določba iz 7. alineje 1. odstavka 31. člena začne veljati v roku 3 let od začetka
veljavnosti tega odloka.
49. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r.

13.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15) in 16. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik občine
Bohinj št. 3/99, 1/03 in 01/07) je Občinski svet Občine Bohinj na 8. redni seji, 8. oktobra
2015 sprejel

PRAVILNIK

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Bohinj za programsko obdobje 2015 - 2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Številka: 007-4/2015-2
Bohinjska Bistrica, 8. oktober 2015
Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r.

1. člen
(Vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi
ukrepi in druge ukrepe občine Bohinj za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
-- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
-- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-

Številka 5

--
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cembra 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. 1-8, v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter
druge ukrepe.

2. člen
(Način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Bohinj (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine.
Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(Oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne
namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) “pomoč” pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) “MSP” ali “mikro, malo in srednje podjetje” pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz
Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) “kmetijski sektor” pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji,
predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
(4) “kmetijski proizvod” pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških
proizvodov in proizvodov iz akvakulture s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št.
1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) “primarna kmetijska proizvodnja” pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih
proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov,
ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(6) “predelava kmetijskih proizvodov” pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu,
po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) “trženje kmetijskih proizvodov” pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom
prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu,
ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki
jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih
proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) “kmetijsko gospodarstvo” pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki
se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
(9) “nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva” (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je
pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospo
darstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) “podjetje v težavah” pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014;
(11) “slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,” pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno
deževje ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, izračunane
na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez
najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) “opredmetena sredstva” pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in
obrati, stroji in oprema;
(13) “neopredmetena sredstva” pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike,
kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) “začetek izvajanja projekta ali dejavnosti” pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo
opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja
projekta ali dejavnosti;
(15) “velika podjetja” pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014;
(16) “intenzivnost pomoči” pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih
stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(17) “standard Unije” pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa
raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči
za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(18) “neproizvodna naložba” pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega gospodarstva;
(19) “naložbe za skladnost s standardom Unije” pomenijo naložbe, ki se izvedejo za
doseganje skladnosti s standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja,
določenega z zakonodajo Unije;
(20) “nezahtevna agromelioracija” je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
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(21) “mladi kmet” pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge za pomoč ni stara več kot
40 let, ima ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko
gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(22) “investicijska dela” pomenijo dela, ki jih opravijo kmet osebno ali kmetovi delavci,
da ustvarijo sredstva;
(23) “biogorivo na osnovi hrane” pomeni biogorivo, proizvedeno iz žitaric in drugih
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je
opredeljeno v predlogu Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva
ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih
virov (1);
(24) “skupina in organizacija proizvajalcev” pomeni skupino ali organizacijo, ki je
ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014;
(25) “stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi kakovosti” pomenijo stroške,
ki nastanejo zaradi vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje
v njej, po potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;
(26) “član kmetijskega gospodinjstva” pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih
ali pravnih oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(27) “predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode” pomeni vsak postopek
na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(28) “živila” pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(29) “nekmetijske dejavnosti” pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena
42 Pogodbe o delovanju EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in
dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;
(30) “enotno podjetje” pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi
pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z
drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega
ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
5. člen
(Vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se
finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo
izvedbo naslednjih vrst pomoči oz. ukrepov:
A. Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014
-- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014)
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
-- UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15.
člen in 43 člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
-- UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
-- UKREP 4: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
(17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
-- UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
-- UKREP 6: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Ured
be Komisije (EU) št. 702/2014)
-- UKREP 7: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
-- UKREP 8: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetij
skih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
B. De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
-- UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
-- UKREP 10: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
-- UKREP 11: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz
odročnih krajev
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UKREP 12: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem
sektorju
Podukrep 12.1 Zagotavljanje tehnične podpore dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Podukrep 12.2 Zagotavljanje tehnične podpore v gozdarstvu
UKREP 13: Gozdarski ukrepi

C. Ostali ukrepi občine
-- UKREP 14: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih
-- UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

a)

b)

c)
d)
e)

6. člen
(Upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
(1) Upravičenci do pomoči so:
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in majhna podjetja, dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 in
29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih
ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG);
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in majhna podjetja v primerih
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež na območju občine;
pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega
prometa;
registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju občine;
dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani kmetijskega
gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na
območju občine.

(2) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti:
-- v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
-- srednja in velika podjetja,
-- ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev
sredstev že prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali EU, naložbo ali storitev že
zaključili (ne velja za ukrep: transport),
-- ki so nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali EU proračuna v
obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti
-- imajo neporavnane obveznosti do Občine Bohinj, Republike Slovenije in do zaposlenih
(3) Pomoči za izvajanje ukrepa 5 in ukrepa 6 iz 5. člena tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke prvega odstavka tega člena v obliki subvencioni
ranih storitev, se izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitev.
7. člen
(Izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
-- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z
notranjim trgom;
-- podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 za:
-- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in
sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo;
-- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo
uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
8. člen
(Kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do
vključno 17 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v
členih 14., 15, 16, 17, 21, 24, 28, 29, 38 in 43. Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne
glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako
drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti
prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali
zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz
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člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški,
če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z
nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi
Komisije (EU) št. 702/2014.
9. člen
(Spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima
spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga
za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
-- ime in velikost podjetja;
-- opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
-- lokacijo projekta ali dejavnosti;
-- seznam upravičenih stroškov;
-- vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek
javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
-- izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene
stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014
10. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
----

-----------

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če
zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
zasaditev letnih rastlin;
dela v zvezi z odvodnjavanjem;
nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom
v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU,
vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
obratna sredstva.

(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
- Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na
kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
-- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
-- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na
kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
-- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
-- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
-- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
-- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami
(protitočne mreže…);
-- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic
in blagovnih znamk.
--

(3) Upravičenci do pomoči so:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na
območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
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dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih
kmetijskih površin.

--

(4) Pogoji za pridobitev:
predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno;
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev
pomoči;
ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokov
na služba;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

--

(5) Intenzivnost pomoči:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

-------

(6) Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se
določi z javnim razpisom.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodar
stva.
Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

--------

(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški:
stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije,
pašniki);
stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(3) Upravičenci do pomoči:
posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…);
kmetijska gospodarstva, (vpisana v RKG), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
opredeliti minimalni obseg primerljivih kmetijskih površin (odločitve občin).

---

(4) Pogoji za pridobitev:
ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

--

(5) Intenzivnost pomoči:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

----

12. člen
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

----

(3) Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji in vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

--

(4) Pogoji upravičenosti:
premestitev na podlagi javnega interesa mora biti opredeljena v določbah
občinskega akta.

(5) Intenzivnost pomoči:
do 100 % dejanskih nastalih stroškov, kadar premestitev kmetijskega poslopja zajema razstavljanje, odstranitev in ponovno izgradnjo obstoječih objektov;
-- do 100 % dejanskih stroškov, če se premestitev nanaša na dejavnost blizu
podeželski naselij, katerih namen je izboljšati kakovost življenja ali povečati okoljsko
učinkovitost podeželskega naselja.
Če ima premestitev poslopja v javnem interesu za posledico modernizacijo teh
objektov ali povečanje proizvodnje zmogljivosti, se v zvezi s stroški, povezanimi z mo
dernizacijo objektov ali povečanjem proizvodne zmogljivosti, uporabljajo intenzivnosti
pomoči, kot veljajo za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Zamenjava obstoječe zgradbe ali objekta z novo sodobno zgradbo ali objektom, ki
ne vključuje bistvene spremembe zadevne proizvodnje ali tehnologije, ne šteje, da je
povezana z modernizacijo.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodar
stva.
--

13. člen
UKREP 4: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov.
-----

------

11. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15.
člen in 43 člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

--

--

(2) Upravičeni stroški:
stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oziroma
gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda.

--

(3) Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih gospodarstev) in imajo
kmetijska oziroma gozdna zemljišča, vključena v zaokrožitev na območju občine.

-----

(4) Pogoji za pridobitev:
načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih /gozdnih zemljišč;
mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne službe;
predračun (ocena upravičenih stroškov).
(5) Intenzivnost pomoči:
do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodar
stva.

(1) Cilj premestitve kmetijskih poslopij mora biti povezan z javnim interesom.
(2) Upravičeni stroški:
razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega poslopja;
razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmoglji
vosti.

--

(6) Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se
določi z javnim razpisom.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva
oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vključeni v skupno naložbo.

(1) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč za zmanjšanje
razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč.
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----------

(2) Upravičeni stroški:
gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
splošni stroški (stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe);
nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk.
(3) Pomoč se ne dodeli za:
obratna sredstva;
za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
(4) Pogoji za pridobitev:
dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
v kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih
od prejema pomoči;
predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno;
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja
varstva okolja;
za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev
pomoči;
poslovni načrt s ponudba oziroma predračunom za načrtovano naložbo;
mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokov
na služba;
dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih
proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na
območju občine.
(6) Intenzivnost pomoči:
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do 50 % upravičenih stroškov.

(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva
oziroma pooblaščena oseba.
14. člen
UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposob
ljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
(2) Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih
programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
(3) Upravičeni stroški:
-- stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
-- stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;
-- v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami pomoč krije:
a) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so
zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih
stroškov zadevne dejavnosti;
b) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
c) splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (a) in (b), kot so plačila za storitve
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z
okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti;
študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove
rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk (a) in (b);
d) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo
v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja
predstavitvenega projekta.
Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so
izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.
Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je 100.000,00
EUR v obdobju treh obračunskih let.
(4) Upravičenci do pomoči:
-- člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v register kmetijskih gospo
darstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetij
skem in gozdarskem sektorju.
--

--

----

(5) Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in
zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja
osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
(6) Prejemnik pomoči:
pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške
iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec
do pomoči.
(7) Pogoji za pridobitev:
dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev
upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali gozdarsko
dejavnostjo na območju občine.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih
mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in
druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji
za oddajo javnega naročila.
Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije
proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine
ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki
je predmet podpore.
(8) Intenzivnost pomoči:
-- do 100% upravičenih stroškov.
15. člen
UKREP 6: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Ured
be Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov,
ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih.
(2) Upravičeni stroški:
-- Stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na njih vključujejo:
a) stroške udeležbe;
b) potne stroške in stroške prevoza živali;
c) stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan;

Bohinj, 15. oktober 2015

d) najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške njihove postavitve in
razstavljanja;
e) simbolične nagrade do vrednosti 1.000,00 EUR na nagrado in zmagovalca tekmovanja.
-- Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih
vključujejo:
a) stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih
medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o
upravičencih iz določene regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake možnosti,
da so predstavljeni v publikaciji;
Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne znamke ali poreklo, z
izjemo:
-- shem kakovosti iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če takšna
navedba natanko ustreza označbi, zaščiteni v Uniji;
-- sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je
takšna navedba sekundarna v sporočilu.
--

(3) Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem
kmetijskega gospodarstva v občini in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem sektorju.

--

(4) Prejemniki pomoči:
pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani.

----

(5) Pogoji za pridobitev:
dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev
upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju
občine.
Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za kmetijske proizvode, pogoji, ki
jih mora izpolnjevati izvajalec spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega
izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih
dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali
organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je
predmet podpore.
(6) Intenzivnost pomoči:
-- do 100 % upravičenih stroškov.
16. člen
UKREP 7: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014)
(1) Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
-- naravnih nesreč;
-- slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in
-- drugih slabih vremenskih razmer;
-- bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter
-- zaščitenih živali.
(2) S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke
pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravičeni stroški:
-- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od
prometa zavarovalnih poslov.
--

---

(4) Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na
območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v
sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
(5) Pogoji za pridobitev:
veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
(6) Intenzivnost pomoči:
pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči
50% stroškov zavarovalne premije.

17. člen
UKREP 8: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine
na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
-- stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo,
stroški za izvajanje del);
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(3) Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične
kulturne dediščine in ležijo na območju občine.

----

----

(4) Pogoji za pridobitev:
stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za kulturo;
ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le to potrebno;
ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

--

(5) Intenzivnost pomoči:
do 100% upravičenih stroškov.

---

--

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
18. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.
decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
-- ribištva in akvakulture;
-- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
-- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov,
ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi
in ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni tovorni promet.
(4) Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih
obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja,
ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo in ostali) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala
družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu
podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00
EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sred
stev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo
na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen
način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v
sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis
na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
19. člen
(Kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s
takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,
se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis
do ustrezne zgornje meje (200.000,00 EUR oz 100.000,00 EUR).
20. člen
UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetij
skih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:

--

------
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stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetij
skih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih
proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter
nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetij
skimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja
za opravljanje dejavnosti;
dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno;
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

(5) Intenzivnost pomoči:
do 50 % upravičenih stroškov
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno
pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega
pravilnika.

--

21. člen
Ukrep 10: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti
kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
(2) Upravičeni stroški:
-- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
-- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
-- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
-- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov.
--

----

(3) Upravičenci do pomoči:
pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

(5) Intenzivnost pomoči:
do 100 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno
pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega
pravilnika.

--

22. člen
UKREP 11: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz
odročnih krajev

---

(1) Cilji ukrepa:
pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa na odročnih,
razpršenih območjih občine,
financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni,
ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.

--

(2) Upravičeni stroški:
operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.

--

(3) Upravičenci do pomoči:
subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.

--

----

(4) Pogoji za pridobitev sredstev
upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih
območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj;
letno število prevozov;
zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno
zakonodajo.
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(5) Intenzivnost pomoči:
bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega
transporta.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno
pomočjo presegli skupni znesek 100.000,00 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega
tovornega prometa.
(6) Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore
(odročna območja) določila z javnim razpisom.

k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

--

------

23. člen
UKREP 12: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju
Podukrep 12.1. Zagotavljanje tehnične podpore dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

--

(1) Cilji ukrepa:
usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je
še vedno slabo, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, izobraževanje, prenos
dobrih praks in novih znanj ter promocijo na področju dopolnilnih dejavnosti, kar bo
doprineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

--

(2) Predmet pomoči:
izobraževanje in usposabljanje kmetov iz področja dopolnilnih dejavnosti
svetovalne storitve
organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanje na njih
publikacije, kot so katalogi in spletišča

--

--

------

--

---

--

---

---

---

(3) Upravičeni stroški:
usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja dopolnilnih dejavnosti
• stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja
(prostor, predavatelji, oglaševanje)
• stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja,
na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave,….): stroški udeležbe
in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene
na tekmovanjih do vrednosti 250,00 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov,
širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najemnine, materialni
stroški priprave,
promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in
priprave spletnih strani.
(4) Upravičenci do pomoči:
izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore
in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.
(5) Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem.
Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za
udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan
po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih
udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetij
skih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
(6) Specifični pogoji za pridobitev sredstev:
Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
končnim prejemnikom.
Pri promociji mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli medi
ju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske
podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.

--

---

---

---

(3) Upravičeni stroški:
usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja gozdarstva
• stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja
(prostor, predavatelji, oglaševanje),
• stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja,
na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave, ...): stroški udeležbe
in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene
na tekmovanjih do vrednosti 250,00 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov,
širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najemnine, materialni stroški
priprave,
promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
(4) Upravičenci do pomoči:
izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje izobraževanj na področju
gozdarstva.
(5) Splošni pogoji upravičenosti:
Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem.
Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za
udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan
po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih
udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetij
skih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
(6) Specifični pogoji upravičenosti:
Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
končnim prejemnikom.
Pri promociji mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli medi
ju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske
podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
(7) Intenzivnost pomoči:
do 100 % upravičenih stroškov
pomoč dodeljena kateremu koli enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00
EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja,
ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati
100.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.

UKREP 13: Gozdarski ukrepi

24. člen

--

(1) Cilji ukrepa:
z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični
opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.

--

(2) Predmet pomoči:
podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo
v gozdu

--

(3) Upravičeni stroški:
gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija;
motorne žage, cepilci, in zaščitna oprema za delo v gozdu, ...)

--

(8) Znesek pomoči se določi z razpisom.

--

---

Podukrep 12.2. Zagotavljanje tehnične podpore v gozdarstvu
--

(2) Predmet pomoči:
izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij gozdarstva,
svetovalne storitve,
organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanje na njih,
publikacije, kot so katalogi in spletišča.

(8) Znesek pomoči se določi z razpisom.

(7) Intenzivnost pomoči:
do 100 % upravičenih stroškov
pomoč dodeljena kateremu koli enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00
EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja,
ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati
100.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.

(1) Cilji ukrepa:
usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je
še vedno slabo, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, izobraževanje, prenos
dobrih praks in novih znanj ter promocijo na področju gozdarstva, kar bo doprineslo
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----

(4) Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.
(5) Pogoji upravičenosti:
Upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (podrobneje se določi z
javnim razpisom)
Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu.
S pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po
zaključeni investiciji.
(6) Intenzivnost pomoči:
za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 40 %,
za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
pomoč dodeljena kateremu koli enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR
bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
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(7) Znesek pomoči se določi z razpisom.

25. člen
(Obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
-- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v
tekočem proračunskem letu;
-- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
-- seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek
že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
-- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo sedmega odstavka
18. člena tega pravilnika.
---

(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013),
o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE

26. člen
UKREP 14: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih
--

(1) Cilji ukrepa:
Z ukrepom želimo zagotoviti usposobljene kadre za delo v kmetijstvu in gozdarstvu.

--

(2) Upravičenci do pomoči:
dijaki poklicnih, srednješolskih programov iz področja kmetijstva in gozdarstva.

---

(3) Pogoji upravičenosti:
dijak ima stalno prebivališče v občini in
potrdilo v vpisu.

--

(4) Višina pomoči.
do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.

27. člen
UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
--

--

(1) Cilji ukrepa:
društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki
živi na podeželju. Zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti
kvaliteto življenja na podeželju.
(2) Predmet podpore:
sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih
neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.

--

(3) Upravičeni stroški:
materialni stroški za delovanje društev.

--

(4) Upravičenci do pomoči:
društva in njihova združenja

----

(5) Splošni pogoji upravičenosti:
društva registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine.
sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.

---

(6) Specifični pogoji upravičenosti:
odločba o vpisu v register društev
seznam članov društva iz območja občine.

--

(7) Višina pomoči:
višina sofinanciranja do 100 % upravičenih stroškov.
(8) Znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
V. POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI IN IZBOR UPRAVIČENCEV

28. člen
(Način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi
izvedenega javnega razpisa oziroma javnega naročila, v katerem občina podrobneje
določi kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev, objavljenega v Uradnem
vestniku Občine Bohinj, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega
naročanje ter tem Pravilnikom.
(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina
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razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za
tekoče leto.
29. člen
(Strokovna komisija)
(1) Za pripravo javnega razpisa in izvedbo postopka imenuje župan 7-člansko
komisijo.
(2) Naloge strokovne komisije so:
-- pripravi in predlaga županu razpisno dokumentacijo;
-- ugotavlja pravočasnost prispelih vlog;
-- odpira prispele vloge;
-- preveri formalno pravilnost vloge;
-- ugotovi ali vlagatelji izpolnjujejo pogoje;
-- strokovno pregleda vloge in jih oceni skladno z merili za vrednotenje;
-- pripravi predlog dodelitve sredstev;
-- pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembe Pravilnika in razpisne dokumentacije.
30. člen
(Javni razpis)
(1) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi, višina razpoložljivih sredstev
za posamezen ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto, kriteriji ter
način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
(2) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de
minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(3) Javni razpis je objavljen na krajevno običajen način in vsebuje:
-- ime oziroma naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva; pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
-- predmet javnega razpisa,
-- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo
katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
-- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
-- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
-- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
-- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v
javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
-- rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega
razpisa;
-- kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
-- druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije.
(4) V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredst
va, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
31. člen
(Postopek obravnave)
(1) Po preteku razpisnega roka strokovna komisija odpre po vrstnem redu prispele
vloge in ugotovi njihovo formalno popolnost. O odpiranju vlog komisija sestavi zapisnik.
(2) Pristojni uslužbenec pozove vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge, za dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 (osem) dni od prejema poziva za dopolnitev
vloge.
(3) Vloge, ki niso pravočasno ali niso bile dopolnjene v danem roku ali jih ni vložila
upravičena oseba, pristojni oddelek zavrže s sklepom. Zoper sklep je možna pritožba
v roku 8 (osem) dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan. Zoper odločitve
župana pritožba ni možna. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
(4) Pred ocenjevanjem popolnih vlog strokovna komisija preveri ali vloga ustreza
predmetu in vsem pogojem razpisa. V primeru, da vloga ne ustreza predmetu in ne
izpolnjuje pogojev javnega razpisa, je komisija ne ocenjuje in pristojni uslužbenec vlogo
s sklepom zavrne.
(5) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri
županu v roku 8 (osem) dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
32. člen
(Dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne
komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča Občinska uprava oziroma pooblaščena
oseba s sklepom najkasneje v 60 dneh po izteku razpisnega roka.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri
županu v roku 8 (osem) dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
33. člen
(Poročanje o dodeljenih sredstvih)
Občina poroča ministrstvu pristojnemu za nadzor državnih pomoči o višini
dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih, kot je to določeno z veljavnimi predpisi,
ki urejajo to področje.
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34. člen
(Pogodba)
(1) Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev se z upravičenci (izvajalci)
sklene pogodba, ki jo podpiše župan Občine Bohinj. V pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja sredstev ter se opredelijo morebitna dokazila o izpolnitvi
prevzetih obveznosti.
(2) Upravičenec oz. izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti do roka, določenega
v pogodbi, v nasprotnem primeru se domneva, da upravičenec (izvajalec) odstopa od
vloge in da je občina prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz sklepa o dodelitvi sredstev.
35. člen
(Izplačilo sredstev)
(1) Upravičencu se dodeljena sredstva nakažejo na podlagi vloženega zahtevka za
izplačilo sredstev, kateremu morajo biti priložena ustrezna dokazila o namenski porabi
sredstev:
-- račun,
-- dokazila o plačilu obveznosti (potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
-- druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo
o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov ...).
(2) Zahtevek mora upravičenec vložiti najkasneje do 30. 11. tekočega leta.
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14.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1,
14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1,
20/11 Odl.US, 57/12, 101/13-ZDavNep, 110/13 in 19/15) in 17. člena Statuta Občine
Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) je Občinski svet Občine Bohinj na 8. redni
seji dne 8. oktobra 2015 sprejel naslednji

SKLEP

o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se zemljiščem s parc. št. 721/4, 721/5, 721/6 in 721/8 vse k.o. 2201Nomenj ukine status javnega dobra.
2. člen
Zemljišča iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in
postanejo last Občine Bohinj.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

V. NADZOR IN SANKCIJE
36. člen
(Nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo in zakonitost pridobitve proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem
razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za
področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe in zakonitost pridobitve ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene kršitve iz prejšnjega odstavka mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
-- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
-- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
-- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
Natančni pogoji vrnitve sredstev dodeljenih upravičencu se določijo v pogodbi.
(3) V navedenih primerih ugotovljene kršitve, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji 5 (pet) let.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
37. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev
pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh
in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem
Pravilniku.
VI. KONČNE DOLOČBE
38. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bohinj (Uradni vestnik
Občine Bohinj št. 1/08 in 3/08).
39. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Bohinj.
(2) Določbe tega pravilnika iz poglavja II, ki se nanaša na dodelitev pomoči po
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, se začnejo uporabljati po objavi obvestila župana
v Uradnem vestniku Občine Bohinj o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu
povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Številka: 331-1/2015
Bohinjska Bistrica, 8. oktober 2015
Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r.

Številka: 478-119/2015
Bohinjska Bistrica, 8. oktober 2015
Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r.
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