
Priloga 3 

 

Določitev višine stroškov postopka za izdajo upravnih aktov za namerno sproščanje GSO v 

okolje 

 

1. Stroški postopka za izdajo upravnih aktov za namerno sproščanje GSO v okolje se določijo na 

podlagi naslednje enačbe: 

 

SSO = ( i = 1…n) SPS + x(i = 1…n) (SP + DN + SPR)* + (i = 1…n) (JN + JO)**, kjer so:
 

  

–  SSO: stroški postopka za izdajo upravnih aktov za namerno sproščanje GSO v okolje; 

–  SPS: strošek poročevalca in drugih strokovnjakov; 

–  SP: strošek za prevoz; 

–  DN: dnevnica; 

–  SPR: strošek prenočevanja; 

–  JN: strošek javnega naznanila; 

–  JO: strošek javne obravnave; 

–  (i = 1…n): vsota glede na število določenih poročevalcev in drugih strokovnjakov ali število 

stroškov za prevoz, prenočevanje, dnevnic ali število javnih naznanil in javnih obravnav; 

–  n: število poročevalcev in drugih strokovnjakov; 

–  x: število ogledov ali poročanj o sproščanju GSO v okolje; 

–  *: člen enačbe se pri izračunu stroškov uporablja samo, če so v postopku nastali izdatki zaradi 

ogleda ali poročanj o sproščanju GSO v okolje; 

–  **: člen enačbe se pri izračunu stroškov uporablja samo, če so v postopku nastali izdatki 

objave javnega naznanila ali izvedbe javne obravnave. 

 

2. Pri izračunu stroškov iz prejšnje točke se upoštevajo le tisti členi enačbe, po katerih je ministrstvo 

imelo izdatke. 

 

3. Javno naznanilo vključuje izdatke objave v sredstvih javnega obveščanja. 

 

4. Javna obravnava vključuje izdatke izvedbe javne obravnave. 

 

Strošek Prejemnik Število  Višina 

    

    

strošek za prevoz  član znanstvenega odbora 

oziroma namestnik 

oziroma poročevalec 

oziroma drugi strokovnjak 

1 Višina kilometrine je enaka kilometrini, 

določeni s predpisom, ki ureja višino 

povračila stroškov in druge prejemke v 

javnem sektorju oziroma povračilo 

dejanskih stroškov prevoza na podlagi 

dokazil (vozovnica javnega prevoznega 

sredstva, račun o plačilu cestnine, račun 

za parkirnino ipd.). 

dnevnica član znanstvenega odbora 

oziroma namestnik 

oziroma poročevalec  

1 Višina dnevnice je enaka dnevnici za 

službeno potovanje, določeni s 

predpisom, ki ureja višino povračila 

stroškov in druge prejemke v javnem 

sektorju. 

strošek 

prenočevanja 

član znanstvenega odbora 

oziroma namestnik 

oziroma poročevalec  

1 Povračilo za izdatek prenočevanja na 

podlagi dokazila (račun).  



strošek poročevalca poročevalec  

 

150 Višina ure je enaka ceni raziskovalne ure 

brez plače za kategorijo A kabinetnih 

raziskovalnih projektov, določeni s 

predpisom, ki ureja normative in 

standarde za določanje sredstev za 

izvajanje nacionalnega raziskovalnega in 

razvojnega programa. 

javno naznanilo ministrstvo, pristojno za 

okolje 

1 Povračilo za izdatke objave v sredstvih 

javnega obveščanja (račun). 

javna obravnava ministrstvo, pristojno za 

okolje 

1 Povračilo za izdatke izvedbe javne 

obravnave (račun). 

 


