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MINISTRSTVA
2705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, 
tablic in določenih storitev v postopkih 
s področja varnosti cestnega prometa

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 11. člena, 4. točke 
prvega odstavka 27. člena in 7. točke prvega odstavka 47. čle-
na Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10), druge 
alineje prvega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12 in 63/13) in 8. točke 
prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 109/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic  

in določenih storitev v postopkih  
s področja varnosti cestnega prometa

1. člen
V Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in 

določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 72/11 in 1/12) se v 4. členu številka 
»2013« nadomesti s številko »2015«.

2. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del 

tega pravilnika.

3. člen
Najvišje cene tehničnega pregleda vozila, določene v 

stolpcu A v 3. točki priloge tega pravilnika, se zaračunavajo do 
19. septembra 2013.

Najvišje cene tehničnega pregleda vozila, določene v 
stolpcu B v 3. točki priloge tega pravilnika, se zaračunavajo od 
20. septembra 2013 dalje.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007291/2013
Ljubljana, dne 6. avgusta 2013
EVA 201324300092

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Priloga
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Republike Slovenije
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PRILOGA 
 

»PRILOGA 
 

1. Cene (brez DDV) za obrazce v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil so: 
 

 
Vrsta obrazca 

 
Cena  

 

1.1 Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (SA)     3,475 eurov 

1.2 Potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB) 3,475  eurov 

1.3 Potrdilo o skladnosti za predelano oziroma popravljeno vozilo (SC) 3,475  eurov 

1.4 Dvojnik potrdila o skladnosti (SD) 3,475  eurov 

1.5 Soglasje k registraciji (RB) 3,475  eurov 

1.6 Dvojnik soglasja k registraciji (RD) 3,475  eurov 

1.7 Dodatni list 2,50 eurov 

 
 
2. Cene (brez DDV) za posamezne tiskovine, obrazce in tablice so: 
 

 Vrsta tiskovine, obrazca in tablice 
 

Cena  
 

2.1  Dovoljenje za preskusno vožnjo  0,0225 eurov 

2.1.1. Preskusna tablica (dim. 450 x 100 mm), samolepilna 3,32 eurov 

2.1.2 Preskusna tablica (dim. 150 x 110 mm), samolepilna  4,26 eurov 

2.1.3 Preskusna tablica (dim. 520 x 120 mm), trajna 7,64 eurov 

2.1.4 Preskusna tablica (dim. 150 x 110 mm), trajna 6,30 eurov 

2.2 Registrska tablica (dim. 520 x 120 mm)  7,64 eurov 

2.2.1 Registrska tablica (dim. 340 x 220 mm)  8,75  eurov 

2.2.2 Registrska tablica (dim. 180 x 180 mm)  8,18 eurov 

2.2.3 Registrska tablica (dim. 150 x 110 mm)  6,30 eurov 

2.3 Tablica z izbranim delom označbe: 2 x cena serijsko 
izdelane tablice 

2.3.1 Rezervacija izbranega dela označbe registrske tablice:  

2.3.1.1 če je rezerviranih do 10 označb 53,49 eurov 

2.3.1.2 če je rezerviranih več kot 10 označb 22,925 eurov 
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 Vrsta tiskovine, obrazca in tablice 
 

Cena  
 

2.4 Vozniško dovoljenje  2,6833 eurov 

2.5 EU Prometno dovoljenje  1,0258 eurov 

2.6 Dovoljenje za učitelja vožnje  5,8196 eurov 

2.7 Dovoljenje za učitelja predpisov  5,8196 eurov 

2.8 Dovoljenje za strokovnega vodjo avtošole  5,8196 eurov 

2.9 Parkirna karta za upravičence iz 1. do 6. točke prvega odstavka 
66. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (invalidi)  2,0941  eurov 

2.10 Parkirna karta za upravičence iz 7. točke prvega odstavka 66. člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa  2,7190 eurov 

2.11 Ovitek dvodelni 0,0333 eurov 

2.12 Ovitek tridelni 0,0436 eurov 
 
 
3. Najvišje cene (brez DDV) tehničnega pregleda vozila so naslednje: 
 

 

Vrsta vozila in kategorija  

A  B  

Do 19. 9. 2013  Od 20. 9. 2013 
dalje 

3.1 Osebni avtomobil (M1 - masa do 2500 kg) in  
tovorno vozilo (N1 - masa do 2500 kg) 
 

26,775 eurov 27,846 eurov 

3.2 Osebni avtomobil (M1 - masa nad 2500 kg) in  
tovorno vozilo (N1 - masa nad 2500 kg) 
 

33,733 eurov 35,082 eurov 

3.3 Motorno kolo, štirikolo in kolo z motorjem  
(L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) 
 

13,908 eurov 14,464 eurov 

3.4 Avtobus (M2) in tovorno ali vlečno vozilo (N2) 61,550 eurov 64,012 eurov 

3.5 Avtobus (M3) in tovorno ali vlečno vozilo (N3) 70,591 eurov 73,415 eurov 

3.6 Priklopno vozilo (O1 in O2) 17,908 eurov 18,624 eurov 

3.7 Priklopno vozilo (O3 in O4) 38,950 eurov 40,508 eurov 

3.8 Traktor  
(T1, T2, T3, T4, T5, C1, C2, C3, C4, C5) 
 

18,083 eurov 18,806 eurov 

3.9 Traktorski priklopnik  
(R1, R2, R3, R4) 
 

13,216 eurov 13,745 eurov 

«. 
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2706. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo 
v humani medicini

Na podlagi tretjega odstavka 97. člena Zakona o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje izdaja

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

o določanju cen zdravil za uporabo  
v humani medicini

1. člen
V Pravilniku o določanju cen zdravil za uporabo v hu-

mani medicini (Uradni list RS, št. 102/10, 6/12 in 16/13) se v 
11. členu druga alineja drugega odstavka spremeni tako, da 
se glasi:

»– Francija: Vidal (spletni vir), izračun iz cene zdravila 
na drobno oziroma uporaba cenovnega standarda UCD v 
primerih, kadar cena na drobno ni podana in zdravilo izključno 
oziroma pretežno in v okviru svojih storitev uporabljajo osebe, 
ki izvajajo zdravstveno dejavnost na sekundarni ali terciarni 
ravni,«.

V petem odstavku se črta beseda »lahko«.

2. člen
V 23. členu se v tretjem odstavku:
– druga alineja točke a) spremeni tako, da se glasi: 

»– Francija: Vidal (spletni vir), datum zajema podatkov v febru-
arju tekočega leta,«;

– druga alineja točke b) spremeni tako, da se glasi: 
»– Francija: Vidal (spletni vir), datum zajema podatkov v sep-
tembru tekočega leta;«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Vloge za določitev najvišje dovoljene cene zdravil in izre-

dne višje dovoljene cene zdravil, prejete do dneva uveljavitve 
tega pravilnika, za katere cena do tega dneva še ni bila dolo-
čena, se obravnavajo po določbah tega pravilnika.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007044/2013
Ljubljana, dne 13. avgusta 2013
EVA 201327110031

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje

2707. Odredba o programu pripravništva 
in strokovnega izpita za poklic delovni 
terapevt/delovna terapevtka

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrSE, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) ter drugega odstavka 
4. člena in prvega odstavka 12. člena Pravilnika o pripravni-
štvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ in 42/12) izdaja 
minister za zdravje

O D R E D B O
o programu pripravništva in strokovnega izpita 
za poklic delovni terapevt/delovna terapevtka

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta odredba določa program obsega in vsebine pripravni-

štva in strokovnega izpita ter znanj, ki jih pripravnik pridobi za 
poklic delovni terapevt/delovna terapevtka.

2. člen
Javni zdravstveni zavod, izvajalec zasebne zdravstvene 

dejavnosti in drug zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: delodajalec), organizira usposabljanje pri-
pravnika tako, da lahko usvoji predpisana znanja in spretnosti 
iz tega programa ter se usposobi za:

– obravnavo ljudi vseh starostnih skupin, ki imajo težave 
pri izvajanju namenskih aktivnosti zaradi fizičnih ali duševnih 
funkcionalnih ovir v življenjskem, delovnem in socialnem okolju,

– ocenjuje, vzdržuje, vzpostavlja in omogoča udeležbo 
posameznika v namenskih aktivnostih na področju skrbi zase, 
produktivnosti in prostega časa na ravni telesnega, kognitiv-
noperceptivnega ter psihosocialnega delovanja, aktivnosti in 
udeležbe v družbi,

– načrtovanje terapevtskega programa delovnoterapev-
tske obravnave v skladu z vrsto, naravo in ravnjo problemov 
izvajanja aktivnosti,

– razvijanje, izboljšanje, prilagajanje ali nadomeščanje 
spretnosti skrbi zase, produktivnosti in prostega časa,

– razvijanje, obnavljanje ali vzpodbujanje funkcij senzo-
motornih, kognitivnoperceptivnih in psihosocialnih sestavin 
izvajanja aktivnosti z uporabo različnih terapevtskih pristopov, 
metod in tehnik,

– ocenjevanje in prilagajanje domačega, delovnega in 
socialnega okolja posameznikovim telesnim, kognitivnim in 
psihosocialnim zmogljivostim,

– izobraževanje posameznikov, svojcev, skrbnikov, učite-
ljev, vzgojiteljev, zdravstvenih delavcev ter drugih, posamezni-
ku pomembnih oseb, o vsebini, vlogi in ciljih delovne terapije,

– terapevtske, zdravstvenovzgojne in preventivne dejav-
nosti na področju prilagajanja in uravnoteženega načrtovanja 
ter izvajanja aktivnosti posameznikov v domačem, delovnem, 
socialnem in drugih okoljih,

– dokumentiranje ciljev in vsebine programa delovne te-
rapije ter vmesno in končno oceno učinkovitosti delovnotera-
pevtske obravnave.

3. člen
Pripravnik si pridobiva znanja in spretnosti, potrebna za 

samostojno opravljanje del in nalog s področja, za katerega se 
usposablja, tako, da:

– opravlja posamezne naloge pod vodstvom mentorja ali 
drugega za to določenega strokovnega sodelavca,

– proučuje strokovno literaturo in predpisano gradivo za 
posamezno vsebinsko področje ter druga gradiva, ki so dolo-
čena s programom pripravništva,

– se udeležuje izobraževanj, posebej organiziranih za 
pripravnike,

– obravnava posamezna vprašanja na posvetih z men-
torjem,

– se udeležuje izobraževanj s posameznih strokovnih 
področij.

4. člen
Pripravništvo traja devet mesecev, od tega:
– en mesec na področjih upravljanja, organizacije dela in 

poslovanja ter varstva pri delu pri delodajalcu,
– osem mesecev usposabljanje za delovno terapijo na 

posameznih strokovnih področjih, od tega najmanj en mesec v 
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terciarni zdravstveni dejavnosti (dejavnost klinik in inštitutov) in 
najmanj en mesec v socialno varstvenih zavodih, pri izvajalcih 
zasebne zdravstvene dejavnosti ali v bolnišnici.

II. VSEBINE IN OBSEG PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA

A) Področje upravljanja, organizacije dela, poslovanja  
in varstva pri delu

5. člen
Pripravnik poglobi znanje iz vsebin organizacije dela, 

upravljanja in varstva pri delu tako, da:
– spozna dejavnost, organiziranost in delovanje javnih 

zdravstvenih zavodov, izvajalcev zasebne zdravstvene dejav-
nosti in drugih javnih zavodov,

– se seznani s splošnimi akti delodajalca, ki urejajo de-
javnost, organizacijo dela, delovna razmerja in varstvo pri delu,

– spozna predpise, ki urejajo področje varstva pri delu, 
pomen varstva pri delu za ohranjanje zdravja in ukrepe ter 
zahteve, ki zagotavljajo varno delo,

– spozna dejanske in možne škodljivosti ter nevarnosti za 
zdravje, ki lahko nastopijo v delovnem procesu,

– se seznani z upravljanjem, planiranjem dela, vrednote-
njem opravljenega dela in ukrepanjem z vidika racionalizacije 
in gospodarnosti,

– ravna skladno z načeli poklicne etike v odnosu do paci-
entov oziroma varovancev, sodelavcev in družbe.

B) Delovna terapija na posameznih strokovnih področjih

6. člen
Pripravnik se usposobi za opravljanje dejavnosti delovne 

terapije.
Vsebina:
– ocenjevanje pacientove sposobnosti izvedbe smiselne 

in namenske aktivnosti na ravni aktivnosti oziroma sodelovanja,
– ocenjevanje pacientove sposobnosti na ravni okvare,
– določanje ciljev (kratkoročnih in dolgoročnih) delovno-

terapevtske obravnave,
– izbiranje metode in tehnike delovnoterapevtske obrav-

nave,
– izvajanje programov delovne terapije,
– dokumentiranje,
– ocenjevanje učinkovitosti dela,
– izvajanje zdravstveno vzgojnega in preventivnega dela,
– samostojno delo in sodelovanje v timu.

III. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA

7. člen
Program strokovnega izpita obsega preverjanje teoretič-

nih in praktičnih znanj iz naslednjih področjih:
– strokovnih vsebin s področja delovne terapije,
– prve pomoči,
– socialne medicine,
– osnov pravne ureditve s področja zdravstvene dejav-

nosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

8. člen
Strokovne vsebine s področja delovne terapije obsegajo:
– opredelitev delovne terapije;
– teoretične vsebine, načela in prakso v delovni terapiji
(razvoj, vrednote, raznovrstnost in edinstvenost, modeli in 

pristopi v delovnoterapevtski obravnavi);
– delovnoterapevtsko prakso
(ocenjevanje pacientovih sposobnosti izvajanja aktivnosti 

na področju ožjih in širših dnevnih aktivnosti, dela in prostega 
časa, analizo glavnih problemov na področju izvajanja aktiv-
nosti na področju ožjih in širših dnevnih aktivnosti, dela in pro-
stega časa, izdelavo programa delovnoterapevtske obravnave, 

postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev delovnoterapev-
tske obravnave, vodenje strokovne dokumentacije, oceno izida 
delovnoterapevtske obravnave);

– ocenjevanje v delovni terapiji
(uporabo mednarodne klasifikacije MKF v delovnotera-

pevtski obravnavi, oceno pacientovih sposobnosti na ravni 
aktivnosti in sodelovanja (»od zgoraj navzdol«), oceno paci-
entovih sposobnosti na ravni okvare (»od spodaj navzgor«), 
uporabo standardiziranih in nestandardiziranih ocenjevalnih 
inštrumentov na ravni aktivnosti in sodelovanja, uporabo stan-
dardiziranih in nestandardiziranih ocenjevalnih inštrumentov 
na ravni okvare);

– vsebino delovnoterapevtske obravnave
(sodelovanje v zdravstvenem timu, prepoznavanje pa-

cientovih potreb in sposobnosti pri izvajanju življenjskih aktiv-
nosti, izbira ustrezne ocenjevalne metode v delovni terapiji, 
določanje delovnoterapevtskih problemov po prednosti, oce-
na in izdelava okvirne delovnoterapevtske obravnave, izbira 
ustreznih pristopov in modelov delovnoterapevtske obravnave, 
sprotno strokovno dokumentiranje, vrednotenje rezultatov de-
lovnoterapevtskega obravnavanja, zaključna ocena in usmer-
janje pacienta v skupnost);

– zdravstveno vzgojno in preventivno delo;
– osnove raziskovalnega dela.

9. člen
Področje prve pomoči obsega:
– organizacijo in nudenje prve pomoči v rednih in izrednih 

razmerah,
– teoretično usposobljenost za nudenje prve pomoči,
– pravne vidike nudenja prve pomoči poškodovanim in 

nenadno zbolelim,
– organizacijske ukrepe v rednih in izrednih razmerah,
– prepoznavanje različnih vrst poškodb (zlomov, krvavitev, 

šokovnih stanj, stanj motene zavesti, opeklin, omrzlin, podhladitev, 
vročinske kapi, poškodb z električnim tokom, poškodb z jedkovi-
nami, zastrupitev, nezavesti, znakov klinične in biološke smrti),

– ukrepe prve pomoči pri poškodovancih in nenadno 
zbolelih (zavarovanje, prenašanje, prevoz poškodovancev in 
nenadno zbolelih; način imobilizacije udov, hrbtenice, ukrepi 
pri šoku, pri topih poškodbah kože in podkožja, pri poškodbah 
glave, prsnega koša, trebuha, zunanjih krvavitvah, opeklinah 
in vročinski kapi, omrzlinah in podhladitvah, pri poškodbah z 
električnim tokom, pri stanjih motene zavesti).

10. člen
Področje socialne medicine obsega:
– krepitev zdravja (način ohranjanja zdravja, možnosti 

za krepitev zdravja, pomen zdravja kot osebne in družbene 
vrednote, vrste sodobnih metod in učnih pripomočkov v vzgoji 
za zdravje in njihov pomen v zdravstveni vzgoji), različne de-
klaracije, listine in kodekse o zdravju,

– interdisciplinarno vlogo socialne medicine, socialno pa-
tologijo, razliko med modernimi in klasičnimi socialnimi bole-
znimi, opredelitev skrbi za rizične skupine prebivalstva, bistvo 
preprečevanja socialnih bolezni in povezovanje socialne me-
dicine z drugimi strokami,

– pomen in namen statistike v zdravstvu, dokumentacijo 
in informacijski sistem v zdravstvu, statistična opazovanja, 
obdelavo podatkov, prikazovanje podatkov, pozitivnih in nega-
tivnih kazalcev zdravstvenega stanja prebivalstva, pomen in 
delitev demografske statistike,

– pravice, odgovornosti in obveznosti na področju zdra-
vstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

11. člen
Osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejav-

nosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
obsegajo:

– ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdra-
vstvenim varstvom in zdravstvenim zavarovanjem,
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– temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot podlagi 
organiziranosti zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavaro-
vanja in zdravstvene dejavnosti,

– pravne vire s področja zdravstva,
– organizacijo zdravstvenega varstva in zdravstvene de-

javnosti,
– zdravstveno zavarovanje,
– organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti, vrste 

zdravstvenih zavodov in notranjo organiziranost,
– pravice in dolžnosti zdravstvenih delavcev in zdravstve-

nih sodelavcev ter njihovo združevanje v zbornice in strokovna 
združenja,

– nadzor nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih 
delavcev ter ostale oblike nadzora v zdravstvu,

– pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja 
njihovih pravic,

– druga področja zdravstvene dejavnosti (lekarniško de-
javnost, področje duševnega zdravja, zdravil, preskrbe s krvjo 
in krvnimi pripravki ter s človeškimi tkivi in celicami, namenje-
nimi za zdravljenje, zdravilske dejavnosti, nalezljivih bolezni, 
presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja),

– varnost in zdravje pri delu,
– zbirke podatkov v zdravstvu,
– odškodninsko odgovornost v zdravstvu,
– kazniva dejanja zoper človekovo zdravje.

IV. KONČNA DOLOČBA

12. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007034/2013/6
Ljubljana, dne 30. julija 2013
EVA 201327110023

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje

2708. Odredba o programu pripravništva 
in strokovnega izpita za poklic 
psiholog/psihologinja v zdravsteni dejavnosti

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrSE, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) ter drugega odstavka 
4. člena in prvega odstavka 12. člena Pravilnika o pripravni-
štvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ in 42/12) izdaja 
minister za zdravje

O D R E D B O
o programu pripravništva in strokovnega izpita 

za poklic psiholog/psihologinja v zdravsteni 
dejavnosti

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta odredba določa program obsega in vsebine priprav-

ništva ter znanj in spretnosti, ki jih pripravnik pridobi za poklic 
psiholog/psihologinja v zdravstveni dejavnosti.

2. člen
Zdravstveni zavod, zasebni zdravstveni delavec in drug 

zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem bese-
dilu: delodajalec), organizira usposabljanje pripravnika tako, da 
lahko usvoji predpisana znanja in spretnosti iz tega programa.

3. člen
Pripravnik si pridobiva znanja in spretnosti, potrebna za 

samostojno opravljanje del in nalog s področja, za katerega se 
usposablja, tako, da:

– opravlja posamezne naloge pod vodstvom mentorja ali 
drugega za to določenega strokovnega sodelavca,

– proučuje strokovno literaturo in predpisano gradivo za 
posamezno vsebinsko področje, določeno s programom pri-
pravništva,

– se udeležuje izobraževanj, posebej organiziranih za 
pripravnike,

– obravnava posamezna vprašanja na posvetih z men-
torjem,

– se udeležuje izobraževanj s posameznih strokovnih 
področij.

4. člen
Pripravništvo traja dvanajst mesecev, od tega:
– prve tri mesece pri delodajalcu,
– najmanj štiri mesece kroženje pri izvajalcih, ki opravljajo 

psihološko dejavnost v okviru zdravstvene dejavnosti, od tega 
pri posameznem izvajalcu najmanj en mesec in vsaj tri dni v 
tednu. Kroženje se načrtuje individualno z upoštevanjem potreb 
in usmeritev posameznega pripravnika.

II. VSEBINE IN OBSEG PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA

A) Področje upravljanja, organizacije dela,  
poslovanja in varstva pri delu

5. člen
Pripravnik poglobi znanje iz vsebin organizacije dela in 

upravljanja pri delu tako, da:
– spozna dejavnost, organiziranost in delovanje zdra-

vstvenih zavodov, izvajalcev zasebne zdravstvene dejavnosti 
in drugih javnih zavodov,

– se seznani s splošnimi akti delodajalca, ki urejajo de-
javnost, organizacijo dela, delovna razmerja in varstvo pri delu.

B) Psihološko delo na posameznih strokovnih področjih

6. člen
Pripravnik se usposobi za opravljanje psihološkega dela 

v zdravstvu tako, da obvlada naslednja znanja in spretnosti:
Kliničnopsihološko ocenjevanje:
– vzpostavitev učinkovitega delovnega odnosa s paci-

entom,
– izbira, uporaba in osnove razlag ustreznih metod za 

psihološko ocenjevanje otrok, mladostnikov in odraslih (struk-
turirano opazovanje, klinični intervjuji, standardizirani psihološki 
preizkusi),

– ocenjevanje socialnega (družina, vzgojnoizobraževalno 
in delovno okolje) in kulturnega konteksta,

– poznavanje procesa ocenjevanja delovnega konteksta 
(ocena obremenitev in ocena obremenjenosti),

– poznavanje procesa ocenjevanja delazmožnosti za raz-
lične namene.

Psihološka formulacija problema:
– opredelitev obravnavanega problema in okoliščin,
– medsebojno povezovanje podatkov, pridobljenih v pro-

cesu kliničnopsihološkega ocenjevanja,
– sodelovanje v multidisciplinarnih timih strokovnjakov pri 

obravnavi pacienta.
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Psihoterapija, psihološka rehabilitacija in druge oblike 
psihološke pomoči:

– poznavanje oblik psihološke pomoči otrokom, mlado-
stnikom in odraslim, ki ustrezajo obravnavanemu problemu in 
življenjskim okoliščinam pacienta,

– poznavanje indikacij in kontraindikacij za posamezne 
oblike psihološke pomoči,

– promocijske aktivnosti v dejavnosti varovanja zdravja 
delavcev in uporaba humanizacijskih ukrepov.

Psihološko raziskovanje:
– identifikacija in kritično ocenjevanje izsledkov raziskav,
– razumevanje kvalitativnih in kvantitativnih pristopov v 

kliničnopsihološkem raziskovanju,
– občutljivost za etične vidike raziskovanja.
Druge strokovna in osebna znanja ter spretnosti:
– poznavanje in raba etičnih načel pri kliničnopsihološkem 

delu,
– upoštevanje razmerja moči med strokovnjakom in paci-

entom ter razumevanje vpliva raznolikosti in socialnih neena-
kosti na posameznika,

– prepoznavanje in obvladovanje učinka lastnega vre-
dnostnega sistema, osebnostnih lastnosti in čustvenih stanj na 
doživljanje in ravnanje pri kliničnopsihološkem delu,

– delo na ravni dosežene strokovne usposobljenosti in 
upoštevanje lastnih omejitev,

– skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje,
– poznavanje načinov projektnega dela,
– poznavanje izobraževalnih pristopov v javnem zdravju,
– poznavanje načinov komuniciranja z javnostjo,
– vključevanje v procese supervizije in intervizije.

III. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA

7. člen
Program strokovnega izpita obsega preverjanje teoretič-

nih in praktičnih znanj iz naslednjih področij:
– strokovnih vsebin s področja psihološke dejavnosti v 

zdravstvu,
– prve pomoči,
– socialne medicine,
– osnov pravne ureditve s področja zdravstvene dejav-

nosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

8. člen
Strokovne vsebine s področja psihološke dejavnosti v 

zdravstvu obsegajo:
– klinično psihologijo,
– psihopatologijo,
– zdravstveno psihologijo,
– kliničnopsihološko ocenjevanje,
– psihološko formulacijo problema,
– psihoterapijo, psihološko rehabilitacijo in druge oblike 

psihološke pomoči,
– psihološko raziskovanje in
– etična pravila.

9. člen
Področje prve pomoči obsega:
– organizacijo in nudenje prve pomoči v rednih in izrednih 

razmerah,
– teoretično usposobljenost za nudenje prve pomoči,
– pravne vidike nudenja prve pomoči poškodovanim in 

nenadno zbolelim,
– organizacijske ukrepe v rednih in izrednih razmerah,
– prepoznavanje različnih vrst poškodb (zlomov, krvavitev, 

šokovnih stanj, stanj motene zavesti, opeklin, omrzlin, podhladitev, 
vročinske kapi, poškodb z električnim tokom, poškodb z jedkovi-
nami, zastrupitev, nezavesti, znakov klinične in biološke smrti),

– ukrepe prve pomoči pri poškodovancih in nenadno 
zbolelih (zavarovanje, prenašanje, prevoz poškodovancev in 

nenadno zbolelih; način imobilizacije udov, hrbtenice, ukrepi 
pri šoku, pri topih poškodbah kože in podkožja, pri poškodbah 
glave, prsnega koša, trebuha, zunanjih krvavitvah, opeklinah 
in vročinski kapi, omrzlinah in podhladitvah, pri poškodbah z 
električnim tokom, pri stanjih motene zavesti).

10. člen
Področje socialne medicine obsega:
– krepitev zdravja (način ohranjanja zdravja, možnosti 

za krepitev zdravja, pomen zdravja kot osebne in družbene 
vrednote, vrste sodobnih metod in učnih pripomočkov v vzgoji 
za zdravje in njihov pomen v zdravstveni vzgoji), različne de-
klaracije, listine in kodekse o zdravju,

– interdisciplinarno vlogo socialne medicine, socialno pa-
tologijo, razliko med modernimi in klasičnimi socialnimi bole-
znimi, opredelitev skrbi za rizične skupine prebivalstva, bistvo 
preprečevanja socialnih bolezni in povezovanje socialne me-
dicine z drugimi strokami,

– pomen in namen statistike v zdravstvu, dokumentacijo 
in informacijski sistem v zdravstvu, statistična opazovanja, 
obdelavo podatkov, prikazovanje podatkov, pozitivnih in nega-
tivnih kazalcev zdravstvenega stanja prebivalstva, pomen in 
delitev demografske statistike,

– pravice, odgovornosti in obveznosti na področju zdra-
vstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

11. člen
Osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejav-

nosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
obsegajo:

– ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdra-
vstvenim varstvom in zdravstvenim zavarovanjem,

– temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot podlagi 
organiziranosti zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavaro-
vanja in zdravstvene dejavnosti,

– pravne vire s področja zdravstva,
– organizacijo zdravstvenega varstva in zdravstvene de-

javnosti,
– zdravstveno zavarovanje,
– organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti, vrste 

zdravstvenih zavodov in notranjo organiziranost,
– pravice in dolžnosti zdravstvenih delavcev in zdravstve-

nih sodelavcev ter njihovo združevanje v zbornice in strokovna 
združenja,

– nadzor nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih 
delavcev ter ostale oblike nadzora v zdravstvu,

– pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja 
njihovih pravic,

– druga področja zdravstvene dejavnosti (lekarniško de-
javnost, področje duševnega zdravja, zdravil, preskrbe s krvjo 
in krvnimi pripravki ter s človeškimi tkivi in celicami, namenje-
nimi za zdravljenje, zdravilske dejavnosti, nalezljivih bolezni, 
presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja),

– varnost in zdravje pri delu,
– zbirke podatkov v zdravstvu,
– odškodninsko odgovornost v zdravstvu,
– kazniva dejanja zoper človekovo zdravje.

IV. KONČNA DOLOČBA

12. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007035/2013/6
Ljubljana, dne 30. julija 2013
EVA 201327110025

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje
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2709. Odredba o programu specializacije iz klinične 
psihologije

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrSE, 77/08 
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) in prvega odstavka 5. člena 
Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstve-
nih sodelavcev (Uradni list RS, št. 37/04, 25/06, 113/06, 2/09 in 
9/12) izdaja minister za zdravje

O D R E D B O
o programu specializacije iz klinične psihologije

1. SPLOŠNO

1.1. Namen specializacije

1. člen
Specializacija iz klinične psihologije je učni in vzgojni 

proces. Namen specializacije je specializanta usposobiti in 
opremiti s kompetencami, potrebnimi za opravljanje kliničnop-
sihološkega dela. Usposabljanje temelji na različnih psiholoških 
teoretičnih usmeritvah in psihološki etiki ter je podlaga za 
nadaljnji kontinuiran strokovni razvoj na ravni klinične prakse, 
teorije in raziskovanja.

Po končani specializaciji je specialist klinične psihologije 
usposobljen za:

– kliničnopsihološko ocenjevanje,
– kliničnopsihološko formulacijo problema,
– izvajanje psiholoških oblik pomoči na ravni preventive, 

zdravljenja in rehabilitacije,
– timsko interdisciplinarno in transdisciplinarno delo ter
– evalvacijo kliničnopsihološke obravnave.
Klinični psiholog v okviru zdravstvenega sistema obrav-

nava ljudi s psihosocialnimi problemi in duševnimi motnjami v 
vseh razvojnih obdobjih.

1.2. Pogoja za začetek specializacije iz klinične psiho-
logije

2. člen
Pogoja za začetek specializacije iz klinične psihologije sta:
– zaključen univerzitetni študij psihologije ali magistrski 

študij psihologije (2. bolonjska stopnja) in
– opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene dejav-

nosti.

1.3. Trajanje, potek in struktura specializacije

3. člen
Specializacija iz klinične psihologije traja štiri leta. Sesta-

vljena je iz dveh delov:
– skupnega dela z enotnim programom v trajanju 36 me-

secev in
– izbirnega dela, namenjenega poglabljanju znanj na 

izbranih področjih, v trajanju 12 mesecev.

1.4. Zaključek specializacije

4. člen
Specializant pristopi k specialističnemu izpitu, ko glavni 

mentor oceni, da je opravil usposabljanje po programu spe-
cializacije, usvojil ustrezna teoretična ter praktična znanja in 
uspešno opravil vse predpisane kolokvije ter predstavitve pri-
dobljenega znanja.

1.5. Naziv po opravljenem specialističnem izpitu

5. člen
Specializantu, ki je opravil specialistični izpit, se podeli 

naziv specialist klinične psihologije.

2. PREVERJANJE ZNANJA

2.1. List specializanta

6. člen
Specializant v času specializacije vodi list specializan-

ta, v katerega vpisuje opravljene obveznosti po programu 
specializacije in druge strokovno pedagoške ter raziskovalne 
prispevke.

List specializanta vsebuje evidenco:
– opravljenih kliničnopsiholoških pregledov,
– primerov psihoterapevtskih obravnav (individualnih, 

skupinskih, partnerskih in družinskih), primerov rehabilitacije 
in drugih oblik psihološke pomoči,

– sodelovanja na multidisciplinarnih timih,
– opravljenih supervizijskih in intervizijskih posvetov,
– prikazov kliničnih primerov,
– prispevkov na strokovnih srečanjih,
– objavljenih člankov,
– raziskovalne dejavnosti,
– opravljenih kolokvijev in
– opravljenih podiplomskih izobraževanj.

2.2. Sprotno preverjanje znanja

7. člen
Stalni nadzor nad pridobivanjem znanja redno izva-

jajo glavni in področni mentorji. Do zaključene specializa-
cije specializant opraviti kolokvije pri področnih mentorjih 
iz vseh vsebinskih področij kliničnopsihološkega dela. Po-
dročni mentor oceno specializantovega sodelovanja in dela, 
oceno usposobljenosti za delo in oceno kolokvija vpiše v list 
specializanta.

Specializant predstavi pridobljeno znanje:
– enkrat letno javno v obliki prispevka na strokovnem 

srečanju in
– enkrat mesečno kot predstavitev kliničnega primera 

v učni ustanovi.

2.3. Specialistični izpit

8. člen
Specialistični izpit je sestavljen iz preverjanja speciali-

zantovega praktičnega in teoretičnega znanja. Poteka pred 
izpitno komisijo. Člani izpitne komisije so specialisti klinične 
psihologije.

Preverjanje specializantovega praktičnega znanja po-
teka v obliki izvedbe kliničnopsihološkega pregleda, ki ga 
oceni eden od članov izpitne komisije. Specializant lahko v 
dogovoru z ocenjevalcem pregled izvede v več delih.

Preverjanje specializantovega teoretičnega znanja po-
teka pred vsemi člani izpitne komisije in specializantovim 
glavnim mentorjem, ki je prisoten pri specialističnem izpitu.

Praktični in teoretični del se izvedeta v razmiku največ 
enega tedna, razen v primeru utemeljenih razlogov.

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu izda Mi-
nistrstvo za zdravje.

3. PROGRAM SPECIALIZACIJE

3.1. Časovni in vsebinski okvir izvedbe posameznih 
delov specializacije

9. člen
Pojem kliničnopsihološka obravnava vključuje klinič-

nopsihološko ocenjevanje, kliničnopsihološko formulacijo 
problema, psihoterapijo, kliničnopsihološko rehabilitacijo in 
druge oblike psihološke pomoči.
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Skupni del
Bolnišnična kliničnopsihološka obravnava 
odraslih pacientov z duševnimi motnjami
– obravnava pacientov z akutnimi stanji 3 mesece
– podaljšana obravnava in rehabilitacija 
pacientov z duševnimi motnjami 2 meseca
– obravnava geriatričnih pacientov 2 meseca
– obravnava pacientov z boleznimi 
odvisnosti 3 mesece
Kliničnopsihološka ambulantna dejavnost 
na področju duševnega zdravja odraslih 3 mesece
Kliničnopsihološka bolnišnična 
in ambulantna obravnava odraslih pacientov 
s telesnimi boleznimi, poškodbami in stanji 5 mesecev
Nevropsihološka bolnišnična in ambulantna 
obravnava odraslih pacientov z disfunkcijo 
CŽS zaradi bolezni ali poškodbe 6 mesecev
Bolnišnična kliničnopsihološka obravnava 
otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami 3 mesece
Ambulantna kliničnopsihološka obravnava 
otrok in mladostnikov na področju 
duševnega zdravja 3 mesece
Nevropsihološka bolnišnična in ambulantna 
obravnava otrok in mladostnikov z 
nevrološkimi in razvojnimi motnjami 3 mesece
Bolnišnična in ambulantna 
kliničnopsihološka obravnava otrok in 
mladostnikov s telesnimi boleznimi 3 mesece
Izbirni del
Kroženje po izbiri v dogovoru z glavnim 
mentorjem 12 mesecev

Obvezno število opravljenih posegov v času specializacije 
je razvidno iz priloge k temu programu, ki je njegov sestavni del.

3.2. Obseg kompetenc, ki jih mora specializant obvladati 
do zaključka programa specializacije

10. člen
Specializant do zaključka programa specializacije obvla-

da naslednje kompetence:
1. Kliničnopsihološko ocenjevanje
– vzpostavitev učinkovitega delovnega odnosa s paci-

entom,
– izbira, uporaba in interpretacija širokega obsega ustre-

znih metod za psihološko ocenjevanje (standardizirani psiho-
loški preizkusi, klinični intervjuji, strukturirano opazovanje ...),

– ocenjevanje socialnega (družina, vzgojnoizobraževalno 
in delovno okolje) in kulturnega konteksta,

– ocenjevanje varovalnih dejavnikov in dejavnikov tve-
ganja.

2. Kliničnopsihološko formulacijo problema
– opredelitev obravnavanega problema in okoliščin,
– integracija vseh informacij, pridobljenih v procesu kli-

ničnopsihološkega ocenjevanja, v okvir psiholoških teorij in 
spoznanj ob upoštevanju medosebnih, družbenih, kulturnih in 
bioloških dejavnikov,

– podajanje povratnih informacij pacientu z namenom 
boljšega vpogleda v lastno funkcioniranje na pacientu razumljiv 
način,

– oblikovanje priporočil za psihološko obravnavo oziroma 
napotitev k drugim strokovnjakom,

– sodelovanje v multidisciplinarnih timih strokovnjakov pri 
obravnavi pacienta.

3. Izvajanje psihoterapije, psihološke rehabilitacije in dru-
gih oblik psihološke pomoči

– prepoznavanje indikacij in kontraindikacij za posamezne 
oblike psihološke pomoči,

– izbor primerne oblike psihološke pomoči, ki ustreza 
obravnavanemu problemu in življenjskim okoliščinam pacienta,

– uporaba enega od psihoterapevtskih pristopov, ki jih 
priznava kliničnopsihološka stroka in uporaba drugih oblik psi-
hološke pomoči,

– delo s posameznikom, parom, družino ali drugimi sku-
pinami.

4. Evalvacijo učinkovitosti kliničnopsihološke obravnave 
pacienta

– poznavanje metod za preverjanje učinkovitosti klinič-
nopsihološke obravnave,

– izbor ustrezne metode evalvacije za ugotavljanje učinka 
psihološke obravnave.

5. Kliničnopsihološko raziskovanje
– identifikacija in kritično ocenjevanje izsledkov raziskav,
– razumevanje kvalitativnih in kvantitativnih pristopov v 

kliničnopsihološkem raziskovanju,
– sodelovanje v vsaj eni raziskavi s področja klinične 

psihologije,
– občutljivost za etične vidike raziskovanja.
6. Druge strokovne kompetence
– učinkovita komunikacija kliničnopsiholoških informacij 

pacientom, svojcem in članom multidisciplinarnih timov,
– poznavanje in raba etičnih načel pri kliničnopsihološkem 

delu,
– upoštevanje razmerja moči med strokovnjakom in paci-

entom ter razumevanje vpliva raznolikosti in socialnih neena-
kosti na posameznika,

– prepoznavanje in obvladovanje učinka lastnega vre-
dnostnega sistema, osebnostnih lastnosti in čustvenih stanj na 
doživljanje in ravnanje pri kliničnopsihološkem delu,

– avtonomno strokovno delo in upoštevanje omejitev kli-
ničnopsihološke stroke,

– skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje,
– vključevanje v procese supervizije in intervizije.

3.3. Obveznosti specializanta do specialističnega izpita

11. člen
Specializant v času specializacije na podiplomskih izobra-

ževanjih pridobi teoretična znanja z naslednjih področij:
– psihopatologije,
– kliničnopsihološkega ocenjevanja,
– psihoterapije in
– nevropsihološkega ocenjevanja ter rehabilitacije.
Specializant se vključi v izobraževanje ene od psihotera-

pevtskih smeri, ki jo priznava kliničnopsihološka stroka in se 
do specialističnega izpita usposobi za samostojno delo pod 
supervizijo.

4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Program 

specializacije iz klinične psihologije (Uradni list RS, št. 38/05).

13. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007042/2013/7
Ljubljana, dne 8. avgusta 2013
EVA 201327110025

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje

Priloga
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2710. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih 
oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah 
v sistem enotnega upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
110/11 – ZDIU12 in 14/13 – popr.) in v zvezi s 3. členom Pravil-
nika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporab-
nikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, 
ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03, 88/05 in 137/06), 
izdaja minister za finance

O D R E D B O
o določitvi roka za vključitev pravnih oseb  

iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem 
enotnega upravljanja s prostimi  

denarnimi sredstvi

I.
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sred-

stvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega 
računa, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – 
ZDIU12 in 14/13 – popr.), se dne 30. 8. 2013 vključi:

– Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.

II.
Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnje točke že skle-

nila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do 
izteka roka, za katerega so bile sklenjene.

III.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007639/2013/8
Ljubljana, dne 22. avgusta 2013
EVA 201316110143

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2711. Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve

Na podlagi prvega odstavka 123. člena Zakona o ele-
ktronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja 
direktor agencije

S P L O Š N I   A K T 
o kakovosti univerzalne storitve

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina akta)

(1) Ta splošni akt določa kakovost univerzalne storitve, 
parametre kakovosti, njihove mejne vrednosti in metode mer-
jenja obravnavanih parametrov.

(2) Ta splošni akt določa tudi vsebino, obliko, način in 
pogostost objave podatkov o kakovosti univerzalne storitve.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo nasled
nji pomen:

1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristoj-
nosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem bese-
dilu: zakon).

2. Čas vzpostavljanja komunikacije je čas, merjen v se-
kundah na eno decimalko natančno, ki preteče od trenutka, ko 
je javno komunikacijsko omrežje prejelo vse potrebne informa-
cije za vzpostavitev govorne komunikacije, pa do trenutka, ko 
kličoči prejme znak za zasedeno, zvonjenje ali signal javljanja.

3. Delež delujočih javnih telefonskih govorilnic je odstotek 
delujočih javnih telefonskih govorilnic glede na celotno število 
vseh javnih telefonskih govorilnic.

4. Delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v te-
lefonskem računu je razmerje v odstotkih med telefonskimi 
računi, na katere so se naročniki utemeljeno pritožili in vsemi 
izdanimi računi v času od 1. 1. do 31. 12.

5. Delež neuspelih klicev je razmerje v odstotkih med 
neuspelimi klici in vsemi poizkusi vzpostavitve klica v času od 
1. 1. do 31. 12.

6. Dostopovni vod je žična ali brezžična povezava od 
omrežne priključne točke na fiksni lokaciji do prvega dosto-
povnega vozlišča ali oddaljenega koncentratorja, ki omogoča 
povezavo z jedrnim omrežjem.

7. Neuspeli klic je poskus klica na veljavno in pravilno 
izbrano telefonsko številko, kjer se najkasneje po 30 sekundah 
od trenutka, ko je omrežje prejelo vse potrebne informacije za 
vzpostavitev zveze, na terminalu kličočega ne oglasi znak za 
zasedeno, zvonjenje ali signal javljanja.

8. Pogostost napak ali okvar na dostopovnem vodu je 
število prekinitev ali pomembno poslabšanje kakovosti javno 
dostopnih telefonskih storitev, ki jih je stranka zaznala in pra-
vilno prijavila službi za pomoč in podporo uporabnikom, na 
posameznem dostopovnem vodu izvajalca univerzalne storitve.

9. Odzivni čas do storitev univerzalne imeniške službe je 
čas merjen v sekundah, ki preteče od trenutka, ko je vzposta-
vljena povezava z omrežjem, do trenutka, ko se oglasi in nudi 
storitve imeniška služba ali primerljiv glasovno aktivirani sistem.

10. Rok odprave napak ali okvar je čas, merjen v urah, ki 
preteče od sprejetja veljavne prijave napake ali okvare pri služ-
bi za pomoč in podporo uporabnikov, do odstranitve napake ali 
okvare ter povrnitve v prejšnje stanje.

11. Čas za izvedbo začetne priključitve je čas v dnevih, 
ki preteče od tedaj, ko operater prejme uporabnikovo veljav-
no zahtevo za priključitev na javno komunikacijsko omrežje, 
oziroma, če je bila pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja 
uporabniku izročena v podpis v največ osmih dneh od ope-
raterjevega prejema zahteve, do trenutka, ko je priključitev 
uspešno izvedena in ima uporabnik dostop do javno dostopnih 
telefonskih storitev na fiksni lokaciji. Zahteva za priključitev je 
lahko dana ustno, pisno ali v drugi sprejemljivi obliki.

12. Prijava napake ali okvare je upravičena prijava ne-
delovanja ali pomembnega poslabšanja kakovosti storitve, ki 
ni posledica okvare ali nedelovanja kakršnekoli opreme na 
uporabniški strani omrežne priključne točke ali neustreznega 
spreminjanja nastavitev terminalske opreme s strani uporab-
nika storitev.

13. Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev do-
ločene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom 
v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo 
geografsko lego.

14. Univerzalna imeniška služba je služba, ki v javnem 
imeniku zagotavlja podatke od 1. do 4. točke prvega odstavka 
148. člena zakona o vseh naročnikih javno dostopnih tele-
fonskih storitev, ki v skladu s 150. členom zakona predhodno 
soglašajo z njihovo objavo v javnem imeniku.

(2) Ostali pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo 
enak pomen, kot je določen v zakonu.
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II. IZVAJANJE UNIVERZALNE STORITVE

3. člen
(javno komunikacijsko omrežje in javno dostopne  

telefonske storitve)
(1) Izvajalec univerzalne storitve mora na razumno zah-

tevo fizične ali pravne osebe zagotoviti priključitev v javno 
komunikacijsko omrežje in dostop do javnih telefonskih sto-
ritev na fiksni lokaciji. Priključitev je lahko izvedena z žičnimi 
ali brezžičnimi tehnologijami. Najmanjši nabor storitev, ki ga 
mora izvajalec univerzalne storitve zagotavljati 24 ur na dan in 
sedem dni v tednu vključuje:

– govorne komunikacije;
– faksimilne komunikacije;
– podatkovne komunikacije s prenosno hitrostjo, ki 

je v skladu s splošnim aktom agencije, izdanim na podlagi 
124. člena zakona;

– brezplačno zagotavljanje klica v sili na enotno evropsko 
telefonsko številko 112, številko policije 113, enotno telefonsko 
številko za prijavo pogrešanih otrok 116 000 in vse druge šte-
vilke, ki so kot take določene v načrtu oštevilčenja.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izva-
jalec univerzalne storitve omeji ali prekine izvajanje storitev iz 
prejšnjega odstavka na način, pod pogoji in v trajanju, kot je 
določeno v 122. in 141. členu zakona.

(3) Če ima končni uporabnik možnost alternativnega do-
stopa do vseh storitev iz nabora univerzalne storitve iz prvega 
odstavka tega člena po dostopni ceni na trgu, teh storitev ne 
more zahtevati od izvajalca univerzalne storitve.

(4) Izvajalec univerzalne storitve iz prvega odstavka tega 
člena mora zagotavljati službo za pomoč in prijavo napak ali 
okvar. Služba mora delovati neprekinjeno 24 ur na dan in 
sedem dni v tednu in mora poskrbeti za odpravo napak ali 
okvar oziroma odpravo pomembnega poslabšanja kakovosti 
storitev iz nabora univerzalne storitve v najkrajšem možnem 
času. Čas prijav in odprav napak ali okvar se mora beležiti s 
pomočjo računalniško podprtega sistema obdelave podatkov 
(podatkovne baze).

4. člen
(univerzalni imenik in univerzalna imeniška služba)
Izvajalec univerzalne storitve, ki zagotavlja univerzalno 

imeniško službo, mora poskrbeti, da ta deluje nemoteno 24 ur 
na dan in sedem dni v tednu.

5. člen
(javne telefonske govorilnice)

(1) Izvajalec univerzalne storitve mora zagotavljati javne te-
lefonske govorilnice ali druge dostopovne točke za javno govorno 
telefonijo. Izvajalec mora poskrbeti, da lete zagotavljajo najmanj:

– brezplačen dostop do številk za klice v sili in to brez 
uporabe kakršnihkoli plačilnih sredstev;

– dostop do univerzalne imeniške službe;
– neoviran dostop do vseh nekomercialnih telefonskih 

številk;
– tonsko izbiranje;
– prikaz stroška klica v realnem času.
(2) V javnih telefonskih govorilnicah morajo biti na voljo 

vsaj naslednje informacije:
– podatki o operaterju javne govorilnice;
– podatki o cenah klicev oziroma o dostopnosti teh po-

datkov;
– podatki o številkah za klice v sili;
– navodila, kako ravnati v primeru okvar.
(3) Izvajalec univerzalne storitve iz prvega odstavka tega čle-

na mora zagotavljati aktualnost podatkov iz prejšnjega odstavka.
(4) Izvajalec univerzalne storitve iz prvega odstavka tega 

člena mora poskrbeti, da javne telefonske govorilnice delujejo ne-
moteno 24 ur na dan in sedem dni v tednu ter da so okvare javnih 
telefonskih govorilnic odpravljene v najkrajšem možnem času.

6. člen
(ukrepi za končne uporabnike – invalide)

Izvajalec univerzalne storitve, ki zagotavlja ukrepe za 
končne uporabnike invalide, mora poskrbeti, da se izvajajo 
trajno, redno in nemoteno.

III. PARAMETRI IN MINIMALNE RAVNI KAKOVOSTI 
UNIVERZALNE STORITVE

7. člen
(parametri kakovosti)

Izvajalec univerzalne storitve meri in beleži naslednje 
statistične parametre kakovosti za čas izvedbe in kakovost 
storitev, povezane z izvajanjem univerzalne storitve:

– čas za izvedbo začetne priključitve, ki uporabniku omo-
goča tudi funkcionalen dostop do interneta;

– delež napak ali okvar na dostopovnem vodu, ki povzro-
čijo nedelovanje ali pomembno poslabšanje storitev iz nabora 
univerzalne storitve;

– čas odprave napak ali okvar;
– delež neuspelih klicev;
– čas vzpostavljanja zveze;
– odzivni čas univerzalne imeniške službe;
– delež delujočih javnih telefonskih govorilnic;
– delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v tele-

fonskem računu.

8. člen
(metode merjenja parametrov kakovosti storitev)

Izvajalec univerzalne storitve mora pri merjenju in be-
leženju parametrov kakovosti povezane z izvajanjem uni-
verzalne storitve smiselno uporabljati slovenski standard 
SISTV ETSI/EG 201 7691 in družino standardov SISTV 
ETSI/EG 202 057.

9. člen
(čas izvedbe začetne priključitve s funkcionalnim dostopom 

do interneta)
(1) Kadar rok za izvedbo začetne priključitve ni vnaprej 

dogovorjen, ne sme biti povprečni čas, v katerem je bilo v enem 
letu uspešno izvedenih 95 % priključitev, ki omogočajo tudi 
funkcionalen dostop do interneta, daljši od 7 koledarskih dni.

(2) Kadar je rok za izvedbo začetne priključitve vnaprej 
dogovorjen, mora biti v enem letu v dogovorjenem roku izve-
denih vsaj 97 % začetnih priključitev.

(3) V odsotnosti izrednih okoliščin, ki morajo biti izkazane 
z zapisnikom, potrjenim s strani pooblaščene osebe izvajalca 
univerzalne storitve, in obrazložene končnemu uporabniku, čas 
izvedbe začetne priključitve, ki uporabniku omogoča tudi funkcio-
nalen dostopa do interneta, ne sme presegati 30 koledarskih dni.

(4) Čas dobave se meri in beleži v skladu s standardom 
SISTV ETSI/EG 202 0571.

10. člen
(pogostost napak ali okvar na dostopovnem vodu)
(1) Delež napak ali okvar na dostopovnem vodu, ki pov-

zročijo nedelovanje ali pomembno poslabšanje storitev iz nabo-
ra univerzalne storitve, v enem letu ne sme preseči 15 odstot-
kov vseh vodov, na katerih se zagotavlja univerzalna storitev.

(2) Pogostost napak ali okvar se meri in beleži v skladu s 
standardom SISTV ETSI/EG 202 0571.

11. člen
(čas odprave napak ali okvar)

(1) Povprečni rok odprave napak ali okvar v enem letu 
ne sme biti daljši od 24 ur za odpravo 80 % napak ali okvar na 
dostopovnih vodih in ne daljši od dvanajst ur za odpravo 80 % 
drugih napak ali okvar na javnem komunikacijskem omrežju 
izvajalca univerzalne storitve.

(2) V odsotnosti izrednih okoliščin, ki morajo biti izkazane 
z zapisnikom, potrjenim s strani pooblaščene osebe izvajalca 
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univerzalne storitve, in obrazložene končnemu uporabniku, 
čas za odpravo napak ali okvar na dostopovnem vodu ne sme 
znašati več kot 96 ur.

(3) Čas odprave napak ali okvar se meri in beleži v skladu 
s standardom SISTV ETSI/EG 202 0571.

12. člen
(delež neuspelih klicev)

(1) Delež neuspelih klicev znotraj Republike Slovenije 
v enem letu ne sme preseči 5 % vseh klicev, delež neuspelih 
mednarodnih klicev tujino v enem letu pa ne sme preseči 8 % 
vseh klicev.

(2) Delež neuspelih klicev se meri in beleži v skladu s 
standardom SISTV ETSI/EG 202 0572.

13. člen
(čas vzpostavljanja zveze)

(1) Povprečni čas vzpostavljanja zveze znotraj Republike 
Slovenije v enem letu ne sme biti daljši od treh sekund, povprečni 
čas vzpostavljanja zveze s tujino pa ne daljši od petih sekund.

(2) Čas vzpostavljanja zveze, v katerem je vzpostavljenih 
80 % zvez v Republiki Sloveniji, v enem letu ne sme biti daljši 
od petih sekund. Čas vzpostavljanja zveze, v katerem je vzpo-
stavljenih 80 % zvez v tujino, pa v enem letu ne sme biti daljši 
od osmih sekund.

(3) Čas vzpostavljanja zveze se meri in beleži v skladu s 
standardom SISTV ETSI/EG 202 0572.

14. člen
(odzivni čas univerzalne imeniške službe)

(1) Povprečni odzivni čas univerzalne imeniške službe, 
ki začne z nudenjem storitve v enem letu ne sme preseči dva-
najstih sekund.

(2) Čas odziva univerzalne imeniške službe v 90 % mora 
biti manjši od 20 sekund.

(3) Odzivni čas univerzalne imeniške službe se meri in 
beleži v skladu s standardom SISTV ETSI/EG 202 0571.

15. člen
(delež delujočih javnih telefonskih govorilnic)

(1) Delež delujočih javnih telefonskih govorilnic v enem 
letu ne sme biti manjši od 98 % vseh javnih telefonskih govo-
rilnic.

(2) Delež delujočih javnih telefonskih govorilnic se meri 
in beleži v skladu s standardom SISTV ETSI/EG 201 7691.

16. člen
(delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti  

v telefonskem računu)
(1) Delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v 

telefonskem računu v enem letu ne sme biti večji od 0,5 %.
(2) Delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnost v te-

lefonskem računu se meri in beleži v skladu s SISTV ETSI/EG 
202 0571.

IV. PODATKI O KAKOVOSTI UNIVERZALNE STORITVE

17. člen
(vsebina, oblika in način objave podatkov o kakovosti 

univerzalne storitve)
(1) Izvajalec univerzalne storitve mora najkasneje do 

31. marca za preteklo leto objaviti na svoji spletni strani in 
dostaviti agenciji podatke o kakovosti univerzalne storitve, po 
parametrih kakovosti, metodah merjenja in zbiranja podatkov, 
določenih v tem splošnem aktu.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti 
prikazani posebej za vsako geografsko regijo, ki ima svojo 
medkrajevno predpono, pri čemer morajo biti podatki o deležu 
neuspelih klicev in o času vzpostavljanja zvez prikazani tudi 
ločeno za klice znotraj Republike Slovenije in v tujino.

(3) Izvajalec univerzalne storitve mora podatke iz prvega 
odstavka tega člena dostaviti agenciji tudi na njeno zahtevo, in 

sicer v roku, ki je določen v tej zahtevi. Podatke mora dostaviti 
na način, kot ga agencija zahteva.

(4) Agencija na spletni strani vsako leto objavi podatke 
o kakovosti univerzalne storitve, iz katerih je razvidno letno 
gibanje podatkov o kakovosti univerzalne storitve.

18. člen
(končna določba)

(1) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Določbe tega splošnega akta, ki opredeljujejo merjenje 
in beleženje parametrov kakovosti storitev, povezanih z izvaja-
njem univerzalne storitve, se pričnejo uporabljati s 1. 1. 2014.

(3) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha 
uporabljati Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (Uradni 
list RS, št. 79/07 in 40/10), z izjemo določb, ki opredeljujejo 
merjenje in beleženje parametrov kakovosti storitev, povezanih 
z izvajanjem univerzalne storitve, ki se prenehajo uporabljati s 
1. 1. 2014.

Št. 00734/2013/11
Ljubljana, dne 27. avgusta 2013
EVA 201333300139

Franc Dolenc l.r.
direktor

2712. Poročilo o gibanju plač za junij 2013

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za junij 2013

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za junij 2013 je znašala 1495,45 EUR in je bila za 
1,9 % nižja kot za maj 2013.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za junij 2013 je znašala 982,72 EUR in je bila za 1,4 % 
nižja kot za maj 2013.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–junij 
2013 je znašala 1512,89 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–junij 
2013 je znašala 991,26 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april–junij 
2013 je znašala 1511,96 EUR.

Št. 9611220/2013/4
Ljubljana, dne 26. avgusta 2013
EVA 201315220026

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2713. Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih 

listin o zaključenem izobraževanju na Visoki 
šoli za storitve v Ljubljani

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 32/12 in 109/12) je Senat 
Visoke šole za storitve Ljubljana na seji dne 14. 8. 2013 sprejel
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P R A V I L N I K
o vsebini in obliki javnih in drugih listin  

o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli  
za storitve v Ljubljani

1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek 

za izdajo javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju, ki 
jih izdaja Visoka šola za storitve.

2. člen
Visoka šola za storitve izdaja naslednje diplome in potrdila 

o izobraževanju:
a) Javne listine:
– diplome,
– dvojnike diplom,
– potrdila in dvojnike potrdil o opravljenih izpopolnjevanjih 

po študijskih programih za izpopolnjevanje – modulih,
– potrdila o opravljenih izpitih oziroma o opravljenem delu 

obveznosti iz javno veljavnega programa.
b) Druge listine:
– potrdila o opravljenih obveznostih v neformalnih progra-

mih za izpopolnjevanje.

3. člen
Javne listine se izda po opravljenih obveznostih, in sicer:
– diploma se izda po opravljenih obveznostih visokošol-

skega študijskega programa za pridobitev izobrazbe,
– potrdilo se izda po opravljenih obveznostih visokošol-

skega študijskega programa za izpopolnjevanje ali dela javno 
veljavnega programa za pridobitev izobrazbe.

Druge listine – potrdila, ki niso javne listine, se izda po opra-
vljenih obveznostih v neformalnih programih za izpopolnjevanje.

4. člen
Javne listine, razen potrdil o opravljenih izpitih, so tiskane 

na posebnem papirju Munken Pure Rough (300 g/m2) formata 
A4, na katerem je na vrhu centrirano znak VIST Visoka šola za 
storitve/Higher School of Applied Sciences pod tem pa nasle-
dnji podatki in navedbe s pisavo Rekord Basic Beta, razen, če 
je drugače navedeno, v naslednjem zaporedju:

a) na diplomi:
– napis Diploma,
– ime in priimek kandidata oziroma kandidatke,
– z besedo izpisan datum in kraj rojstva (s pisavo Georgia),
– z besedo izpisan datum izpolnitve obveznosti po pro-

gramu,
– ime in stopnja študijskega programa,
– grafični element iz znaka v barvi oddelka, ki je izvedel 

program,
– ime šole kot ustanove, ki podeljuje naslov,
– pridobljeni strokovni naslov,
– kraj in z besedo izpisan datum izdaje diplome,
– zaporedno številko diplome,
– suhi pečat šole,
– navedbo podpisnika – dekana in podpis.
b) na potrdilu o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih 

programih za izpopolnjevanje – modulih so navedeni podatki 
in navedbe, kot na diplomi, razen:

– napis Potrdilo (namesto Diploma),
– ime in priimek kandidata oziroma kandidatke,
– z besedo izpisan datum in kraj rojstva,
– z besedo izpisan datum izpolnitve obveznosti po pro-

gramu,
– poleg imena in stopnje študijskega programa, katerega 

del je modul, še navedbo, da gre za del tega programa,
– grafični element iz znaka v barvi oddelka, ki je izvedel 

del programa – modul,
– ime šole kot ustanove, ter navedba, da potrjuje opra-

vljene obveznosti po programu za izpopolnjevanje v modulu 

(namesto strokovnega naslova) z navedbo imena modula ter 
obsega v številu ECTS,

– kraj in z besedo izpisan datum izdaje potrdila,
– zaporedno številko potrdila,
– suhi pečat šole,
– navedbo podpisnika – dekana in podpis.
Diploma vsebuje še vezna besedila, kot je razvidno iz 

priloge, analogna besedila vsebuje tudi Potrdilo.
Diploma in Potrdilo vsebujeta poleg črnih še elemente v 

modri barvi Pantone 302 EC in vojolični barvi Pantone 255 C.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi« v slovenskem 

in angleškem jeziku, kot je določeno s Pravilnikom o prilogi k 
diplomi, ki ga sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo (Ura-
dni list RS, št. 56/07 ter 39/12); tiskana je na papirju Munken 
Pure Rough, 100 g/m2 ali 120 g/m2.

Sestavni del Potrdila je priloga, ki vsebuje analogne po-
datke o šolskem sistemu v Republiki Sloveniji ter potrdilo o 
opravljenih obveznostih.

Diploma s prilogo in Potrdilo s prilogo se izročata v mapi 
modre barve z vtisnjenim suhim tiskom logotipa na sprednji strani.

5. člen
O izdanih diplomah in potrdilih iz prejšnjega člena vodi šola 

posebno evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.

6. člen
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno pre-

klical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz eviden-
ce, ki jo vodi šola razvidno, da mu je bil po končanih študijskih 
obveznostih izdan izvirnik diplome.

Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku 
uporablja za izdajo diplom, s tem da je v gornjem desnem kotu 
na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.

Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne 
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebo-
vati diploma, s tem da se namesto lastnoročnega podpisa pri 
imenu podpisnika zapiše »l.r.«

Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan podpiše klavzulo 
o skladnosti podatkov dvojnika s podatki evidence, na temelju 
katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika di-
plome se odtisne pečat šole.

V evidenco izdanih diplom se vpiše podatke o izdanem 
dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.

7. člen
Potrdilo o opravljenih izpitih oziroma opravljenem delu ob-

veznosti iz javno veljavnega programa se izda na papirju, kot ga 
šola običajno uporablja. Vsebuje ime in znak šole, ime in priimek 
ter vpisno številko udeleženca, datum izdaje potrdila, študijski 
program, datume opravljanja izpitov, predmete in ECTS pred-
metov, iz katerih je udeleženec opravljal izpite, ocene, podpis 
odgovorne osebe in pečat, lahko pa tudi druge podatke.

8. člen
Potrdilo o opravljenih obveznostih v neformalnih progra-

mih za izpopolnjevanje vsebuje: ime šole, logotip, naslov pro-
grama, trajanje, podatke o udeležencu, zaporedno številko 
potrdila, datum izdaje potrdila, navedbo in podpis dekana ali 
vodje oddelka, ki je program izvedel, žig šole, lahko pa tudi 
druge podatke.

9. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

vsebini in obliki diplome, sprejet 29. 9. 2010.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati na dan objave.

Ljubljana, dne 14. avgusta 2013

Predsednik senata
prof. dr. Janko Žmitek l.r.

Priloga
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VLADA
2714. Uredba o določitvi lestvic katastrskega 

dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj 
za leto 2014

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o ugota-
vljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11, 47/12 in 
55/13) v zvezi s prvim odstavkom 9. člena Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohod-
ka (Uradni list RS, št. 55/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi lestvic katastrskega dohodka in 

pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa lestvice katastrskega dohodka in pa-
všalno oceno dohodka na panj za leto 2014.

2. člen
(lestvice katastrskega dohodka)

(1) Lestvice katastrskega dohodka se določijo za vsako 
od proizvodnih območij z zneski katastrskega dohodka na 
hektar kmetijskih zemljišč glede na proizvodno območje, vrsto 
dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma na hektar gozdnih 
zemljišč glede na proizvodno območje in rastiščni koeficient.

(2) Lestvice katastrskega dohodka so določene v prilogi 
1, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
(pavšalna ocena dohodka na panj)

Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj za leto 2014 
znaša 17 eurov na čebelji panj.

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 0072949/2013
Ljubljana, dne 30. avgusta 2013
EVA 201324300069

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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 PRILOGA 1 
 

 
Lestvice katastrskega dohodka za leto 2014 

 
Lestvice katastrskega dohodka za leto 2014 so za posamezna proizvodna območja:  
 
01 Pomurska regija - KD (€/ha)

boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska -101 -66 -35 -8 15 35 55 71 84 93

1100 Njiva -101 -66 -35 -8 15 35 55 71 84 93

1300 Trajni travnik -101 -66 -35 -8 15 35 55 71 84 93

1321 Barjanski travnik -101 -66 -35 -8 15 35 55 71 84 93

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik -101 -66 -35 -8 15 35 55 71 84 93

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 492 807 1.090 1.342 1.562 1.751 1.940 2.097 2.223 2.317

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak -101 -66 -35 -8 15 35 55 71 84 93

1230 Oljčnik -480 -374 -278 -193 -118 -54 9 63 105 137

1240 Ostali trajni nasadi 4 21 31 38 39 41 42 42 43 43

1180 Trajne rastline na njivskih površinah -119 -81 -47 -16 11 34 57 76 91 102

1212 Matičnjak -119 -81 -47 -16 11 34 57 76 91 102

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju -101 -66 -35 -8 15 35 55 71 84 93

1500 Drevesa in grmičevje -101 -66 -35 -8 15 35 55 71 84 93

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče -101 -66 -35 -8 15 35 55 71 84 93

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd -3 15 33 44 54 65 76 86 97  
 
02 Podravska regija - KD (€/ha)

boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska -39 -6 20 42 58 72 86 97 106 113

1100 Njiva -39 -6 20 42 58 72 86 97 106 113

1300 Trajni travnik -39 -6 20 42 58 72 86 97 106 113

1321 Barjanski travnik -39 -6 20 42 58 72 86 97 106 113

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik -39 -6 20 42 58 72 86 97 106 113

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 492 807 1.090 1.342 1.562 1.751 1.940 2.097 2.223 2.317

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak -39 -6 20 42 58 72 86 97 106 113

1230 Oljčnik -480 -374 -278 -193 -118 -54 9 63 105 137

1240 Ostali trajni nasadi 11 35 48 58 61 62 64 65 65 66

1180 Trajne rastline na njivskih površinah -72 -34 0 30 56 78 101 119 134 146

1212 Matičnjak -72 -34 0 30 56 78 101 119 134 146

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju -39 -6 20 42 58 72 86 97 106 113

1500 Drevesa in grmičevje -39 -6 20 42 58 72 86 97 106 113

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče -39 -6 20 42 58 72 86 97 106 113

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd 0 22 44 57 70 84 97 110 123  
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03 Koroška regija - KD (€/ha)
boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska 25 49 64 76 81 85 88 92 94 95

1100 Njiva 25 49 64 76 81 85 88 92 94 95

1300 Trajni travnik 25 49 64 76 81 85 88 92 94 95

1321 Barjanski travnik 25 49 64 76 81 85 88 92 94 95

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik 25 49 64 76 81 85 88 92 94 95

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 24 310 567 795 995 1.167 1.338 1.481 1.595 1.680

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 25 49 64 76 81 85 88 92 94 95

1230 Oljčnik -480 -374 -278 -193 -118 -54 9 63 105 137

1240 Ostali trajni nasadi 10 34 47 57 59 61 62 63 64 64

1180 Trajne rastline na njivskih površinah 106 133 157 179 198 214 230 244 255 263

1212 Matičnjak 106 133 157 179 198 214 230 244 255 263

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 25 49 64 76 81 85 88 92 94 95

1500 Drevesa in grmičevje 25 49 64 76 81 85 88 92 94 95

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 25 49 64 76 81 85 88 92 94 95

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd 6 34 63 80 97 114 132 149 166  
 
04 Savinjska regija - KD (€/ha)

boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska 9 35 52 66 73 78 84 88 92 94

1100 Njiva 9 35 52 66 73 78 84 88 92 94

1300 Trajni travnik 9 35 52 66 73 78 84 88 92 94

1321 Barjanski travnik 9 35 52 66 73 78 84 88 92 94

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik 9 35 52 66 73 78 84 88 92 94

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 492 807 1.090 1.342 1.562 1.751 1.940 2.097 2.223 2.317

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 9 35 52 66 73 78 84 88 92 94

1230 Oljčnik -480 -374 -278 -193 -118 -54 9 63 105 137

1240 Ostali trajni nasadi 11 36 50 61 63 65 66 67 68 68

1180 Trajne rastline na njivskih površinah 1 32 59 84 105 123 142 157 169 178

1212 Matičnjak 1 32 59 84 105 123 142 157 169 178

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 9 35 52 66 73 78 84 88 92 94

1500 Drevesa in grmičevje 9 35 52 66 73 78 84 88 92 94

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 9 35 52 66 73 78 84 88 92 94

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd 2 26 50 64 78 93 107 121 135  
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05 Zasavska regija - KD (€/ha)
boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska 5 25 37 47 49 51 53 54 55 56

1100 Njiva 5 25 37 47 49 51 53 54 55 56

1300 Trajni travnik 5 25 37 47 49 51 53 54 55 56

1321 Barjanski travnik 5 25 37 47 49 51 53 54 55 56

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik 5 25 37 47 49 51 53 54 55 56

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 258 558 828 1.068 1.278 1.458 1.638 1.788 1.908 1.998

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 5 25 37 47 49 51 53 54 55 56

1230 Oljčnik -480 -374 -278 -193 -118 -54 9 63 105 137

1240 Ostali trajni nasadi 7 27 38 47 48 50 51 52 52 53

1180 Trajne rastline na njivskih površinah -38 -9 18 42 63 81 99 114 125 134

1212 Matičnjak -38 -9 18 42 63 81 99 114 125 134

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 5 25 37 47 49 51 53 54 55 56

1500 Drevesa in grmičevje 5 25 37 47 49 51 53 54 55 56

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 5 25 37 47 49 51 53 54 55 56

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd 0 21 43 56 68 81 94 107 120  
 
06 Spodnjeposavska regija - KD (€/ha)

boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska -32 -3 19 37 48 58 68 75 82 86

1100 Njiva -32 -3 19 37 48 58 68 75 82 86

1300 Trajni travnik -32 -3 19 37 48 58 68 75 82 86

1321 Barjanski travnik -32 -3 19 37 48 58 68 75 82 86

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik -32 -3 19 37 48 58 68 75 82 86

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 258 558 828 1.068 1.278 1.458 1.638 1.788 1.908 1.998

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak -32 -3 19 37 48 58 68 75 82 86

1230 Oljčnik -480 -374 -278 -193 -118 -54 9 63 105 137

1240 Ostali trajni nasadi 11 34 48 58 60 62 63 64 65 65

1180 Trajne rastline na njivskih površinah -95 -59 -26 4 30 52 74 92 107 118

1212 Matičnjak -95 -59 -26 4 30 52 74 92 107 118

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju -32 -3 19 37 48 58 68 75 82 86

1500 Drevesa in grmičevje -32 -3 19 37 48 58 68 75 82 86

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče -32 -3 19 37 48 58 68 75 82 86

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd -2 16 35 46 57 68 79 90 101  
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07 Jugovzhodna Slovenija - KD (€/ha)
boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska -14 7 21 32 38 44 49 54 57 60

1100 Njiva -14 7 21 32 38 44 49 54 57 60

1300 Trajni travnik -14 7 21 32 38 44 49 54 57 60

1321 Barjanski travnik -14 7 21 32 38 44 49 54 57 60

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik -14 7 21 32 38 44 49 54 57 60

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 258 558 828 1.068 1.278 1.458 1.638 1.788 1.908 1.998

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak -14 7 21 32 38 44 49 54 57 60

1230 Oljčnik -480 -374 -278 -193 -118 -54 9 63 105 137

1240 Ostali trajni nasadi 5 23 33 41 42 44 45 45 46 46

1180 Trajne rastline na njivskih površinah -58 -32 -9 11 29 45 60 73 83 91

1212 Matičnjak -58 -32 -9 11 29 45 60 73 83 91

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju -14 7 21 32 38 44 49 54 57 60

1500 Drevesa in grmičevje -14 7 21 32 38 44 49 54 57 60

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče -14 7 21 32 38 44 49 54 57 60

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd 1 24 48 61 75 89 103 117 131  
 
08 Osrednjeslovenska regija - KD (€/ha)

boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska 16 39 56 68 75 81 87 91 95 97

1100 Njiva 16 39 56 68 75 81 87 91 95 97

1300 Trajni travnik 16 39 56 68 75 81 87 91 95 97

1321 Barjanski travnik 16 39 56 68 75 81 87 91 95 97

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik 16 39 56 68 75 81 87 91 95 97

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 580 900 1.188 1.445 1.669 1.861 2.053 2.213 2.341 2.437

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 16 39 56 68 75 81 87 91 95 97

1230 Oljčnik -480 -374 -278 -193 -118 -54 9 63 105 137

1240 Ostali trajni nasadi 9 31 44 53 55 57 58 59 60 60

1180 Trajne rastline na njivskih površinah 33 61 86 108 128 144 161 175 186 195

1212 Matičnjak 33 61 86 108 128 144 161 175 186 195

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 16 39 56 68 75 81 87 91 95 97

1500 Drevesa in grmičevje 16 39 56 68 75 81 87 91 95 97

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 16 39 56 68 75 81 87 91 95 97

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd 1 25 48 62 75 89 103 117 131  
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09 Gorenjska regija - KD (€/ha)
boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska 47 72 90 105 114 122 129 136 141 144

1100 Njiva 47 72 90 105 114 122 129 136 141 144

1300 Trajni travnik 47 72 90 105 114 122 129 136 141 144

1321 Barjanski travnik 47 72 90 105 114 122 129 136 141 144

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik 47 72 90 105 114 122 129 136 141 144

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 580 900 1.188 1.445 1.669 1.861 2.053 2.213 2.341 2.437

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 47 72 90 105 114 122 129 136 141 144

1230 Oljčnik -480 -374 -278 -193 -118 -54 9 63 105 137

1240 Ostali trajni nasadi 6 25 36 44 45 47 48 48 49 49

1180 Trajne rastline na njivskih površinah 158 199 237 270 299 324 348 369 386 398

1212 Matičnjak 158 199 237 270 299 324 348 369 386 398

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 47 72 90 105 114 122 129 136 141 144

1500 Drevesa in grmičevje 47 72 90 105 114 122 129 136 141 144

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 47 72 90 105 114 122 129 136 141 144

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd 4 31 58 74 90 106 122 138 154  
 
10 Notranjsko - kraška regija - KD (€/ha)

boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska 14 39 54 66 69 72 75 77 78 79

1100 Njiva 14 39 54 66 69 72 75 77 78 79

1300 Trajni travnik 14 39 54 66 69 72 75 77 78 79

1321 Barjanski travnik 14 39 54 66 69 72 75 77 78 79

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik 14 39 54 66 69 72 75 77 78 79

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 24 310 567 795 995 1.167 1.338 1.481 1.595 1.680

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 14 39 54 66 69 72 75 77 78 79

1230 Oljčnik -480 -374 -278 -193 -118 -54 9 63 105 137

1240 Ostali trajni nasadi 12 37 52 63 65 67 68 69 70 71

1180 Trajne rastline na njivskih površinah 34 59 81 100 117 132 147 159 169 176

1212 Matičnjak 34 59 81 100 117 132 147 159 169 176

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 14 39 54 66 69 72 75 77 78 79

1500 Drevesa in grmičevje 14 39 54 66 69 72 75 77 78 79

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 14 39 54 66 69 72 75 77 78 79

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd 2 27 51 66 80 95 109 124 139  
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11 Goriška regija - KD (€/ha)
boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska 2 31 48 62 66 71 74 77 80 81

1100 Njiva 2 31 48 62 66 71 74 77 80 81

1300 Trajni travnik 2 31 48 62 66 71 74 77 80 81

1321 Barjanski travnik 2 31 48 62 66 71 74 77 80 81

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik 2 31 48 62 66 71 74 77 80 81

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 366 696 992 1.256 1.487 1.685 1.883 2.048 2.180 2.278

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 2 31 48 62 66 71 74 77 80 81

1230 Oljčnik -672 -578 -493 -417 -351 -294 -238 -190 -153 -124

1240 Ostali trajni nasadi 14 41 57 68 71 73 74 75 76 77

1180 Trajne rastline na njivskih površinah -86 -51 -19 9 33 55 76 93 107 118

1212 Matičnjak -86 -51 -19 9 33 55 76 93 107 118

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 2 31 48 62 66 71 74 77 80 81

1500 Drevesa in grmičevje 2 31 48 62 66 71 74 77 80 81

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 2 31 48 62 66 71 74 77 80 81

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd 0 22 44 57 70 84 97 110 123  
 
12 Obalno-kraška regija - KD (€/ha)

boniteta zemljišča

vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1000 Kmetijska -65 -60 -56 -52 -48 -44 -41 -38 -36 -34

1100 Njiva -65 -60 -56 -52 -48 -44 -41 -38 -36 -34

1300 Trajni travnik -65 -60 -56 -52 -48 -44 -41 -38 -36 -34

1321 Barjanski travnik -65 -60 -56 -52 -48 -44 -41 -38 -36 -34

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik -65 -60 -56 -52 -48 -44 -41 -38 -36 -34

1160 Hmeljišče -452 -314 -190 -80 16 99 182 250 306 347

1211 Vinograd 350 597 819 1.016 1.188 1.336 1.484 1.607 1.706 1.780

1221 Intenzivni sadovnjak 366 696 992 1.256 1.487 1.685 1.883 2.048 2.180 2.278

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak -65 -60 -56 -52 -48 -44 -41 -38 -36 -34

1230 Oljčnik -498 -392 -298 -213 -140 -76 -13 40 82 113

1240 Ostali trajni nasadi -83 -84 -85 -85 -86 -86 -86 -86 -86 -86

1180 Trajne rastline na njivskih površinah 68 118 164 204 239 269 299 324 345 360

1212 Matičnjak 68 118 164 204 239 269 299 324 345 360

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju -65 -60 -56 -52 -48 -44 -41 -38 -36 -34

1500 Drevesa in grmičevje -65 -60 -56 -52 -48 -44 -41 -38 -36 -34

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče -65 -60 -56 -52 -48 -44 -41 -38 -36 -34

1420 Plantaža gozdnega drevja 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

rastiščni koeficient

vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd -4 11 27 36 46 55 65 74 84  
 
 
POJASNILO K LESTVICAM KATASTRSKEGA DOHODKA  
 
V lestvicah katastrskega dohodka za leto 2014 je katastrski dohodek za kmetijska zemljišča s šifro 
dejanske rabe kmetijsko zemljišče (1000), kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1410), drevesa in 
grmičevje (1500), neobdelano kmetijsko zemljišče izven rabe oziroma v zaraščanju (1600), njiva 
(1100), trajni travnik (1300), barjanski travnik (1321), kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem 
(1800) in ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (1222) ugotovljen v skladu s 15. členom Zakona o 
ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11, 47/12 in 55/13).   
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2715. Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje 
katastrskega dohodka in pavšalne ocene 
dohodka na panj

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o ugota-
vljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11, 47/12 in 
55/13) v zvezi s prvim odstavkom 9. člena Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohod-
ka (Uradni list RS, št. 55/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi kalkulacij za ugotavljanje 

katastrskega dohodka in pavšalne ocene 
dohodka na panj

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa kalkulacije za ugotavljanje katastrskega 
dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj.

2. člen
(kalkulacije za ugotavljanje katastrskega dohodka 
 za dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč  

po proizvodnih območjih)
Kalkulacije za ugotavljanje katastrskega dohodka za 

dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč po proizvodnih 
območjih so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
(priprava predloga lestvic katastrskega dohodka)

(1) Predlog lestvic katastrskega dohodka se pripravi na 
podlagi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka iz 
prejšnjega člena.

(2) Za posamezne dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 
zemljišč se za vsako proizvodno območje in za vse bonitete 
zemljišč oziroma vse rastiščne koeficiente na način, določen v 
prilogi 1 te uredbe, izračunajo zneski katastrskega dohodka na 
hektar kmetijske oziroma gozdne površine. Pri tem se upošte-
vajo povprečni pridelki, odkupne cene pridelkov, nabavne cene 
materialnih potroškov in tujih storitev ter nabavne vrednosti 
osnovnih sredstev, ki so za vsako leto objavljeni v evidenci 
kalkulacij.

(3) Predlog lestvic katastrskega dohodka za posamezno 
leto se za vse bonitete zemljišč oziroma vse rastiščne koefici-
ente izračuna tako, da se pri izračunu zneskov katastrskega 
dohodka iz prejšnjega odstavka možni pridelek pomnoži s 
faktorji korekcije možnega pridelka. Faktorji korekcije možnega 

pridelka so za kmetijska zemljišča določeni glede na vrsto de-
janske rabe zemljišča in boniteto zemljišča, za gozdna zemlji-
šča pa glede na rastiščni koeficient. Faktorji korekcije možnega 
pridelka so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

4. člen
(izračun katastrskega dohodka posamezne parcele)
(1) Katastrski dohodek posamezne parcele se izračuna 

kot vsota katastrskega dohodka vseh delov parcele različnih 
dejanskih rab. Katastrski dohodek za posamezno dejansko 
rabo se izračuna kot zmnožek površine posamezne dejanske 
rabe in vrednosti katastrskega dohodka iz lestvic katastrske-
ga dohodka za to dejansko rabo, boniteto zemljišča oziroma 
rastiščni koeficient in proizvodno območje, v katero spada 
parcela.

(2) Katastrski dohodek se zmanjša zaradi omejitev in-
tenzivnosti pridelave, če parcela leži znotraj območij posebnih 
režimov za kmetovanje. Odstotki zmanjšanja katastrskega do-
hodka zaradi omejitev intenzivnosti pridelave so določeni glede 
na območje posebnih režimov za kmetovanje in dejansko rabo 
zemljišča v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

5. člen
(kalkulacije za ugotavljanje pavšalne ocene dohodka na panj)

Kalkulacije za ugotavljanje pavšalne ocene dohodka na 
panj so določene v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.

6. člen
(priprava predloga pavšalne ocene dohodka na panj)
Predlog pavšalne ocene za panj se pripravi na način, 

določen v prilogi 4 te uredbe, ob upoštevanju povprečnih pri-
delkov, odkupnih cen pridelkov, nabavnih cen materialnih potro-
škov in tujih storitev ter nabavnih vrednosti osnovnih sredstev, 
ki so za vsako leto objavljeni v evidenci kalkulacij.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 0072948/2013
Ljubljana, dne 30. avgusta 2013
EVA 201324300070

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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PRILOGA 1 
 

1. Kalkulacije za ugotavljanje katastrskega dohodka za dejanske rabe kmetijskih 
in gozdnih zemljišč po proizvodnih območjih 
 
1.1. Določitev nabora pridelkov, ki prevladujejo v strukturi pridelave 
 
Nabor pridelkov, ki prevladujejo v strukturi pridelave kmetijskih  in gozdnih zemljišč posameznih 
vrst dejanskih rab na posameznih proizvodnih območjih, je določen v Tabeli 1 te priloge. Pridelki 
in njihovi deleži, s katerimi so ti zastopani v strukturi pridelave, so določeni v skladu s 6. členom 
Zakona  o  ugotavljanju  katastrskega  dohodka  (Uradni  list  RS,  št.  9/11,  47/12  in  55/13;  v 
nadaljnjem  besedilu:  ZUKD‐1).  Pridelkom  so  določene  tudi  enote  mere,  ki  se  upoštevajo  v 
izračunih. 

 
1.2. Izračun tržnega prihodka pridelkov 
 
Tržni prihodek pridelka  se  izračuna kot  zmnožek možnega pridelka  in njegove odkupne cene v 
skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZUKD‐1. 
 
1.2.1. Izračun možnega pridelka 

 
Možni  pridelek  se  izračuna  kot  povprečje  količin  pridelka  na  hektar  površine  zemljišča  po 
podatkih  SURS  za  zadnja  tri  leta  pred  letom  priprave  lestvic  katastrskega  dohodka  v  skladu  s 
petim  odstavkom  5.  člena  ZUKD‐1  brez  korekcije  z  boniteto  zemljišča  oziroma  rastiščnim 
koeficientom. 
 
Možni pridelek se  izračuna za posamezna proizvodna območja,  razen za vrste rabe 1100‐Njive, 
1221‐Intenzivni sadovnjak, 1211‐Vinogradi, 1160‐Hmeljišče, 1230‐Oljčnik in 2000‐Gozd, za katere 
se povprečne  količine pridelka  izračunajo  za posamezna proizvodna območja  ali  za  več  skupaj 
združenih proizvodnih območij. 
 
Za  dejansko  rabo  1100‐Njive  se  možni  pridelek  izračuna  kot  tehtano  povprečje  pridelkov, 
združenih po proizvodnih območjih oziroma statističnih regijah: 
–  Pomurska, Podravska in Spodnjeposavska,  
–  Koroška in Zasavska, 
–  Jugovzhodna Slovenija in Notranjsko‐kraška, 
–  Osrednjeslovenska in Gorenjska, 
–  Goriška in Obalno‐kraška. 
 
Za dejansko rabo 1221‐Intenzivni sadovnjak se možni pridelek  izračuna kot povprečje pridelkov, 
združenih po proizvodnih območjih oziroma statističnih regijah: 
–  Pomurska, Podravska in Savinjska,  
–  Zasavska, Spodnjeposavska in Jugovzhodna Slovenija, 
–  Osrednjeslovenska in Gorenjska, 
–  Goriška in Obalno‐kraška, 
–  Koroška in Notranjsko‐kraška. 
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Za  dejansko  rabo  1211‐Vinogradi  se  možni  pridelek  grozdja  izračuna  kot  tehtano  povprečje 
pridelkov vseh proizvodnih območij oziroma cele Slovenije. Možni pridelek vina  se  izračuna na 
osnovi pridelka grozdja in faktorja izplena 0,71. 
 
Za  dejansko  rabo  1230‐Oljčnik  se možni  pridelek  oljk  izračuna  posebej  za Goriško  in Obalno‐
kraško proizvodno območje. Za druga proizvodna območja  se možni pridelek oljk  izračuna kot 
povprečje  pridelkov  Goriškega  in  Obalno‐kraškega  proizvodnega  območja.  Možni  pridelek 
oljčnega olja se  izračuna na osnovi pridelka oljk  in  faktorja  izplena, ki  je za Goriško proizvodno 
območje 0,14, za vsa druga proizvodna območja pa 0,16. 
 
Za dejanski rabi 1160‐Hmeljišče in 2000‐Gozd se možni pridelek izračuna kot povprečje pridelkov 
vseh proizvodnih območij oziroma cele Slovenije. 
 
1.2.2. Izračun odkupne cene pridelka 

 
Odkupna  cena  pridelka  se  izračuna  kot  povprečje  odkupnih  cen  pridelka  z  vključenim  8  % 
pavšalnim nadomestilom  za  zadnja  tri  leta pred  letom priprave  lestvic katastrskega dohodka v 
skladu s četrtim odstavkom 5. člena ZUKD‐1. 
 
Pri izračunu odkupnih cen pridelkov se upoštevajo odkupne cene pridelkov, ki jih izkazuje SURS, 
oziroma  cene  pridelkov  iz  kataloga  kalkulacij  za  načrtovanje  gospodarjenja  na  kmetijah,  ki  ga 
objavlja KGZS. Za  izračun triletnega povprečja se cene, ki niso objavljene za zadnja tri  leta pred 
letom priprave lestvic katastrskega dohodka, indeksirajo z indeksi cen, ki jih objavlja SURS. 
 
Odkupne  cene pridelkov  se  izračunajo  za  raven Slovenije,  razen pri pridelkih »silažna koruza«, 
»TDM, detelja, trave 1do 5  let«  in »trava s travnikov«, pri katerih se odkupna cena  izračuna za 
posamezna proizvodna območja. 
 
Odkupne cene pridelkov »silažna koruza«, »TDM, detelja, trave 1‐ 5 let« in »trava s travnikov« se 
izračunajo  na  osnovi  živinorejske  pridelave. Odkupna  cena  »koruze  za  zrnje«  se  izračuna  kot 
tehtano povprečje odkupne cene, objavljene na SURS, in izračunane cene na osnovi živinorejske 
pridelave oziroma prašičereje. 
 
Odkupna  cena  jabolk  se  izračuna  kot  uteženo  povprečje  cen  namiznih  jabolk  in  cen  jabolk  za 
predelavo. Odkupna cena breskev se izračuna kot uteženo povprečje cen namiznih breskev in cen 
breskev za predelavo. 
 
1.3. Izračun stroškov pridelave pridelkov 

 
Stroški  pridelave  pridelkov  se  izračunajo  kot  seštevek  standardiziranih  materialnih  stroškov, 
stroškov  lastnih  strojnih  storitev  in  stroškov  tujih  storitev,  stroškov  amortizacije  osnovnih 
sredstev ter posrednih stroškov pridelave.  
 
1.3.1. Standardizirani materialni stroški, stroški lastnih strojnih storitev in stroški tujih storitev  
 
Način izračuna standardiziranih materialnih stroškov, stroškov lastnih strojnih storitev in stroškov 
tujih storitev (v nadaljnjem besedilu: spremenljivi stroški) je opisan v 2. točki te priloge. 
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Pri  trajnih  nasadih  je  kot  del  spremenljivih  stroškov  upoštevan  tudi  povprečni  letni  strošek 
naprave nasadov oziroma amortizacija nasadov, pri  izračunu katere se upoštevajo  spremenljivi 
stroški  naprave  nasada  ter  doba  amortizacije  nasada  (njegova  življenjska  doba  oziroma  doba 
rodnosti). 
 
Za konkretne količine pridelka oziroma možne pridelke  (točka 1.2.1.  te priloge) se spremenljivi 
stroški izračunajo z linearno interpolacijo oziroma ekstrapolacijo spremenljivih stroškov spodnjih 
in zgornjih normativnih količin pridelka, določenih v 2. točki te priloge. 
 
1.3.2. Stroški amortizacije osnovnih sredstev 
 
Stroški amortizacije osnovnih sredstev kmetije in stroški amortizacije osnovnih sredstev gozda in 
plantaž so prikazani v Tabeli 4 te priloge.  
 
Stroški  amortizacije  osnovnih  sredstev  kmetije  se  izračunajo  na  osnovi  podatkov  ekonomskih 
računov za kmetijstvo, ki jih objavlja SURS, ter površin kmetijskih zemljišč v zemljiškem katastru.  
Najprej  se  izračuna povprečje potrošnje  stalnega kapitala oziroma  strojev  in opreme kmetij  za 
zadnja  tri  leta pred  letom priprave  lestvic  katastrskega dohodka,  ki  se  ga nato deli  s površino 
kmetijskih zemljišč (po dejanski rabi) v zemljiškem katastru. Od izračunanega povprečja na hektar 
kmetijskega  zemljišča  se  nato  odšteje  delež  investicijskih  podpor,  ki  se  ga  izračuna  na  osnovi 
razmerja vrednosti vseh  investicijskih podpor  ter vrednosti vse potrošnje  stalnega kapitala. Na 
koncu se izračunani vrednosti prišteje še DDV. 
 
Stroški amortizacije osnovnih sredstev gozda  in plantaž gozdnega drevja se  izračunajo na enoto 
možnega pridelka na osnovi nabavnih vrednosti gozdarskih strojev in opreme z vključenim DDV, 
njihove življenjske dobe, upoštevanja obresti na kapital, stroškov shranjevanja in zavarovanja ter 
izkoriščenosti strojev in storilnosti sečnje.  
 
Strošek  amortizacije  trajnih  nasadov  je  upoštevan  oziroma  vključen  v  izračun  spremenljivih 
stroškov pridelkov trajnih nasadov (točka 1.3.1. te priloge). 
 
Strošek amortizacije hleva, pripadajoče opreme  in zgradb za skladiščenje krme  je upoštevan pri 
izračunu odkupne cene krme na osnovi živinorejske pridelave po konceptu stojišča. 

 
1.3.3. Posredni stroški pridelave 
 
Posredni stroški pridelave so določeni v Tabeli 5 te priloge v obliki deleža spremenljivih stroškov 
in deleža amortizacije osnovnih sredstev. Deleži posrednih stroškov za poljščine, krmne rastline, 
trajne  nasade,  plantaže  gozdnega  drevja  ter  gozd  so  ocenjeni  na  osnovi  analitičnih  kalkulacij 
izračunov za rastlinske pridelke in živinorejo, ki jih objavlja Kmetijski inštitut Slovenije. 
 
Posredni  stroški  pridelave  posameznih  pridelkov  se  izračunajo  kot  vsota  deleža  spremenljivih 
stroškov in deleža amortizacije osnovnih sredstev.  
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1.4. Izračun katastrskega dohodka posameznega pridelka 
 
Katastrski  dohodek  posameznega  pridelka  se  izračuna  kot  razlika  tržnega  prihodka  pridelka 
(točka 1.2. te priloge) in stroškov pridelave pridelka (točka 1.3. te priloge) ob upoštevanju deleža 
pridelka (%) iz Tabele 1 te priloge, s katerim je ta zastopan v strukturi pridelave. 
 
1.5. Izračun katastrskega dohodka za dejanske rabe po proizvodnih območjih 

 
Katastrski  dohodek  se  za  posamezne  dejanske  rabe  po  proizvodnih  območjih  izračuna  kot 
seštevek katastrskih dohodkov pridelkov, določenih v Tabeli 1 te priloge. Katastrski dohodek se 
izrazi v evrih na hektar površine kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč in zaokroži na en evro. 
 
Katastrski  dohodek  za  dejansko  rabo  1240‐Ostali  trajni  nasadi  je  enak  katastrskemu  dohodku 
dejanske rabe 1222‐Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak. 
 
Katastrski dohodek za dejanski rabi 1180‐Trajne rastline na njivskih površinah in 1212‐Matičnjak 
je enak katastrskemu dohodku dejanske rabe 1100‐Njive. 
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Tabela 1: Nabor pridelkov, ki prevladujejo v strukturi pridelave 
 
V  tabeli  je določen nabor pridelkov, ki prevladujejo v  strukturi pridelave kmetijskih  in gozdnih 
zemljišč  posameznih  vrst  dejanskih  rab  na  posameznih  proizvodnih  območjih.  Pridelkom  so 
določeni deleži, s katerimi so ti zastopani v strukturi pridelave, ter enota mere, ki se upošteva v 
izračunih. 
 
 

ime pridelka delež pridelka 
(%) enota merevrsta dejanske rabe proizvodno območje

 
pšenica in pira 33% kg
koruza za zrnje 32% kg
ječmen 14% kg
buče 8% t
oljna ogrščica 7% t
silažna koruza 6% t
koruza za zrnje 33% kg
pšenica in pira 24% kg
silažna koruza 16% t
ječmen 13% kg
buče 6% t
oljna ogrščica 4% t
trave (1 do 5 let) 4% t
silažna koruza 40% t
travno deteljne mešanice (1 do 5 let) 40% t
trave (1 do 5 let) 8% t
krompir 7% kg
pšenica in pira 5% kg
silažna koruza 34% t
travno deteljne mešanice (1 do 5 let) 16% t
koruza za zrnje 13% kg
ječmen 10% kg
pšenica in pira 10% kg
deteljno travne mešanice (1 do 5 let) 5% t
TDM, Lucerna 4% t
trave (1 do 5 let) 3% t
krompir 3% kg
zelenjadnice 2% kg
travno deteljne mešanice (1 do 5 let) 28% t
silažna koruza 15% t
krompir 11% kg
TDM, Lucerna 9% t
zelenjadnice 9% kg
trave (1 do 5 let) 8% t
detelja 7% t
deteljno travne mešanice (1 do 5 let) 7% t
pšenica in pira 6% kg
koruza za zrnje 40% kg
pšenica in pira 19% kg
ječmen 17% kg
trave (1 do 5 let) 6% t
travno deteljne mešanice (1 do 5 let) 5% t
silažna koruza 5% t
oljna ogrščica 4% t
krompir 4% kg

1100 Njiva

06 Spodnjeposavska regija

05 Zasavska regija

03 Koroška regija

Savinjska regija04

02 Podravska regija

01 Pomurska regija
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ime pridelka delež pridelka 
(%) enota merevrsta dejanske rabe proizvodno območje

 
silažna koruza 23% t
koruza za zrnje 16% kg
ječmen 14% kg
travno deteljne mešanice (1 do 5 let) 14% t
trave (1 do 5 let) 13% t
pšenica in pira 11% kg
deteljno travne mešanice (1 do 5 let) 5% t
krompir 4% kg
silažna koruza 30% t
travno deteljne mešanice (1 do 5 let) 19% t
pšenica in pira 12% kg
ječmen 10% kg
trave (1 do 5 let) 8% t
koruza za zrnje 8% kg
deteljno travne mešanice (1 do 5 let) 5% t
krompir 4% kg
TDM, Lucerna 4% t
silažna koruza 40% t
travno deteljne mešanice (1 do 5 let) 13% t
ječmen 13% kg
pšenica in pira 11% kg
krompir 10% kg
trave (1 do 5 let) 9% t
deteljno travne mešanice (1 do 5 let) 4% t
trave (1 do 5 let) 33% t
travno deteljne mešanice (1 do 5 let) 18% t
krompir 14% kg
silažna koruza 10% t
deteljno travne mešanice (1 do 5 let) 10% t
ječmen 6% kg
pšenica in pira 5% kg
TDM, Lucerna 4% t
koruza za zrnje 26% kg
ječmen 13% kg
travno deteljne mešanice (1 do 5 let) 13% t
silažna koruza 13% t
trave (1 do 5 let) 10% t
pšenica in pira 9% kg
krompir 8% kg
zelenjadnice 4% kg
TDM, Lucerna 4% t
trave (1 do 5 let) 24% t
zelenjadnice 17% kg
travno deteljne mešanice (1 do 5 let) 15% t
krompir 11% kg
TDM, Lucerna 8% t
pšenica in pira 7% kg
deteljno travne mešanice (1 do 5 let) 7% t
koruza za zrnje 6% kg
ječmen 5% kg

12 Obalno-kraška regija

1100 Njiva

10 Notranjsko - kraška regija

11 Goriška regija

08 Osrednjeslovenska regija

Gorenjska regija09

07 Jugovzhodna Slovenija
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ime pridelka delež pridelka 
(%) enota merevrsta dejanske rabe proizvodno območje

01 Pomurska regija trava s travnikov 100% t
1300 Trajni travnik 02 Podravska regija trava s travnikov 100% t

03 Koroška regija trava s travnikov 100% t
1321 Barjanski travnik 04 Savinjska regija trava s travnikov 100% t

05 Zasavska regija trava s travnikov 100% t
06 Spodnjeposavska regija trava s travnikov 100% t
07 Jugovzhodna Slovenija trava s travnikov 100% t
08 Osrednjeslovenska regija trava s travnikov 100% t
09 Gorenjska regija trava s travnikov 100% t

1222 10 Notranjsko - kraška regija trava s travnikov 100% t
11 Goriška regija trava s travnikov 100% t
12 Obalno-kraška regija trava s kraških travnikov 100% t

Kmetijsko zemljišče, 
poraslo z gozdnim drevjem 
ter pašnik

1800

Ekstenzivni oz. travniški 
sadovnjak

 
01 Pomurska regija hmelj 100% kg
02 Podravska regija hmelj 100% kg
03 Koroška regija hmelj 100% kg
04 Savinjska regija hmelj 100% kg
05 Zasavska regija hmelj 100% kg
06 Spodnjeposavska regija hmelj 100% kg
07 Jugovzhodna Slovenija hmelj 100% kg
08 Osrednjeslovenska regija hmelj 100% kg
09 Gorenjska regija hmelj 100% kg
10 Notranjsko - kraška regija hmelj 100% kg
11 Goriška regija hmelj 100% kg
12 Obalno-kraška regija hmelj 100% kg

1160 Hmeljišče

 
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l
grozdje 40% kg
vino 60% l

11 Goriška regija

12 Obalno-kraška regija

08 Osrednjeslovenska regija

09 Gorenjska regija

10 Notranjsko - kraška regija

Savinjska regija

05 Zasavska regija

06 Spodnjeposavska regija

07 Jugovzhodna Slovenija
1211 Vinograd

01 Pomurska regija

02 Podravska regija

03 Koroška regija

04

 
01 Pomurska regija jabolka 100% kg
02 Podravska regija jabolka 100% kg
03 Koroška regija jabolka 100% kg
04 Savinjska regija jabolka 100% kg
05 Zasavska regija jabolka 100% kg
06 Spodnjeposavska regija jabolka 100% kg
07 Jugovzhodna Slovenija jabolka 100% kg
08 Osrednjeslovenska regija jabolka 100% kg
09 Gorenjska regija jabolka 100% kg
10 Notranjsko - kraška regija jabolka 100% kg
11 Goriška regija breskve 100% kg
12 Obalno-kraška regija breskve 100% kg

1221 Intenzivni sadovnjak
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ime pridelka delež pridelka 
(%) enota merevrsta dejanske rabe proizvodno območje

 
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg
oljke 5% kg
oljčno olje 95% kg

10 Notranjsko - kraška regija

11 Goriška regija

12 Obalno-kraška regija

07 Jugovzhodna Slovenija

08 Osrednjeslovenska regija

09 Gorenjska regija

04 Savinjska regija

05 Zasavska regija

06 Spodnjeposavska regija

01 Pomurska regija

02 Podravska regija

03 Koroška regija

1230 Oljčnik

 
01 Pomurska regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
02 Podravska regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
03 Koroška regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
04 Savinjska regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
05 Zasavska regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
06 Spodnjeposavska regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
07 Jugovzhodna Slovenija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
08 Osrednjeslovenska regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
09 Gorenjska regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
10 Notranjsko - kraška regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
11 Goriška regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3
12 Obalno-kraška regija les plantažnih zunajgozdnih nasadov 100% m3

1420 Plantaža gozdnega drevja
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ime pridelka delež pridelka 
(%) enota merevrsta dejanske rabe proizvodno območje

 
les iglavcev - drug okrogel industrijski 1,9% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 1,2% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 8,2% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 13,0% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 1,6% m3
les listavcev za celulozo in plošče 11,3% m3
les iglavcev za kurjavo 9,2% m3
les listavcev za kurjavo 53,4% m3
les iglavcev - drug okrogel industrijski 4,0% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 1,1% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 29,7% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 9,9% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 5,4% m3
les listavcev za celulozo in plošče 7,8% m3
les iglavcev za kurjavo 7,1% m3
les listavcev za kurjavo 35,0% m3
les iglavcev - drug okrogel industrijski 3,1% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 0,3% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 68,6% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 2,1% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 6,8% m3
les listavcev za celulozo in plošče 1,5% m3
les iglavcev za kurjavo 10,5% m3
les listavcev za kurjavo 7,0% m3
les iglavcev - drug okrogel industrijski 5,1% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 0,8% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 39,0% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 8,1% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 3,8% m3
les listavcev za celulozo in plošče 6,0% m3
les iglavcev za kurjavo 7,0% m3
les listavcev za kurjavo 30,2% m3
les iglavcev - drug okrogel industrijski 8,5% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 1,4% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 27,6% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 8,1% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 2,3% m3
les listavcev za celulozo in plošče 5,7% m3
les iglavcev za kurjavo 7,9% m3
les listavcev za kurjavo 38,5% m3
les iglavcev - drug okrogel industrijski 3,0% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 1,6% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 8,0% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 15,0% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 0,9% m3
les listavcev za celulozo in plošče 10,0% m3
les iglavcev za kurjavo 7,6% m3
les listavcev za kurjavo 54,0% m3

05 Zasavska regija

06 Spodnjeposavska regija

Gozd2000

03 Koroška regija

04 Savinjska regija

01 Pomurska regija

02 Podravska regija
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ime pridelka delež pridelka 
(%) enota merevrsta dejanske rabe proizvodno območje

 
les iglavcev - drug okrogel industrijski 3,7% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 1,1% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 29,8% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 13,1% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 5,5% m3
les listavcev za celulozo in plošče 11,3% m3
les iglavcev za kurjavo 2,2% m3
les listavcev za kurjavo 33,5% m3
les iglavcev - drug okrogel industrijski 3,3% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 0,7% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 37,1% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 7,8% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 4,8% m3
les listavcev za celulozo in plošče 5,4% m3
les iglavcev za kurjavo 7,5% m3
les listavcev za kurjavo 33,4% m3
les iglavcev - drug okrogel industrijski 4,3% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 0,3% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 59,1% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 2,9% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 8,4% m3
les listavcev za celulozo in plošče 2,0% m3
les iglavcev za kurjavo 7,9% m3
les listavcev za kurjavo 15,2% m3
les iglavcev - drug okrogel industrijski 5,2% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 0,9% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 41,0% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 8,7% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 6,9% m3
les listavcev za celulozo in plošče 8,0% m3
les iglavcev za kurjavo 4,3% m3
les listavcev za kurjavo 24,9% m3
les iglavcev - drug okrogel industrijski 2,6% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 1,1% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 23,9% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 13,3% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 4,0% m3
les listavcev za celulozo in plošče 9,8% m3
les iglavcev za kurjavo 3,0% m3
les listavcev za kurjavo 42,2% m3
les iglavcev - drug okrogel industrijski 13,8% m3
les listavcev - drug okrogel industrijski 1,7% m3
les iglavcev - hlodi, skupaj 7,6% m3
les listavcev - hlodi, skupaj 9,6% m3
les iglavcev za celulozo in plošče 14,6% m3
les listavcev za celulozo in plošče 5,2% m3
les iglavcev za kurjavo 11,5% m3
les listavcev za kurjavo 36,1% m3

11 Goriška regija

12 Obalno-kraška regija

09 Gorenjska regija

10 Notranjsko - kraška regija

2000 Gozd

07 Jugovzhodna Slovenija

08 Osrednjeslovenska regija
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2.  Način  izračuna  standardiziranih  materialnih  stroškov,  stroškov  lastnih 
strojnih storitev in stroškov tujih storitev (t.i. spremenljivi stroški) za pridelek  
 
V Tabeli 2  te priloge  so  za posamezne pridelke določeni nabori potroškov ali  stroškov  ter 
njihove  spodnje  in  zgornje  normativne  količine.  V  naboru  so  upoštevani  upravičeni  nujni 
pridelovalni stroški, v skladu s 5. členom ZUKD‐1. 
 
V Tabeli 3  te priloge  so  za posamezne vrste  trajnih nasadov določeni nabori potroškov ali 
stroškov in njihove normativne količine, ki so potrebne za napravo trajnih nasadov. 
 
Spremenljivi stroški pridelka se izračunajo kot seštevek stroškov celega nabora potroškov ali 
stroškov za ta pridelek, in sicer za njegovo spodnjo in zgornjo normativno količino.  
 
Stroški naprave trajnega nasada se izračunajo kot seštevek stroškov celega nabora potroškov 
ali stroškov potrebnih za napravo enega hektarja nasada.  
 
Strošek se izračuna kot zmnožek cene enote mere potroška ali stroška in njegove normativne 
količine. 
 
Cena enote mere potroška ali stroška se izračuna kot povprečje cen z vključenim DDV zadnjih 
treh  let  pred  letom  priprave  lestvic  katastrskega  dohodka.  Pri  izračunu  cen  potroškov  ali 
stroškov  se  upoštevajo  cene,  ki  jih  izkazuje  SURS,  oziroma  cene  pridelkov  iz  kataloga 
kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah, ki ga objavlja KGZS. Za izračun triletnega 
povprečja  se  cene,  ki  niso  objavljene  za  zadnja  tri  leta  pred  letom  priprave  lestvic 
katastrskega dohodka, indeksirajo z indeksi cen, ki jih objavlja SURS. 
 
 
Tabela 2: Nabori potroškov oziroma stroškov posameznih pridelkov 
 
V  tabeli  so  za posamezne pridelke določeni potroški  ali  stroški njegove pridelave.  Za  vsak 
pridelek  so  določene  normativne  količine  pridelka  (število  enot  pridelka),  za  katere  so 
določene normativne količine potroškov ali stroškov (število enot potroškov ali stroškov). 
 
Za vsak pridelek, potrošek ali strošek sta praviloma določeni dve normativni količini, in sicer 
spodnja in zgornja normativna količina.  
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ime pridelka ime potroška oz. stroška enota mere

spodnja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)

zgornja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)  

PŠENICA IN PIRA kg 4.000 7.000
seme pšenice kg 230,00 230,00

dušik kg 79,50 138,75
fosfor kg 26,25 46,50

kalij kg 23,25 41,25
kalcij kg 225,00 225,00

hussar l 0,05 0,05
artea plus l 0,20 0,25

amistar extra l 0,30 0,50
karate zeon l 0,05 0,08

oranje - poljedeljstvo (3,23) ura 5,00 5,00
predsetvena priprava (2,32) ura 2,20 2,20

trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 1,40 1,40
apnenje (2,44) ura 0,50 0,50

setev žit, trave (2,52) ura 1,00 1,00
škropljenje poljščine (2,68) ura 2,00 2,00

dognojevanje (2,44) ura 2,10 2,90
prevoz pridelka - poljščine (2,18) ura 1,00 1,40

raztros slame (2,80) ura 2,00 2,80
žetev žit - najem ha 1,00 1,00

sušenje žit - najem t 2,00 3,50
izgube pridelka pšenica kg 80,00 140,00  

JEČMEN kg 3.500 5.500
seme ječmen kg 220,00 220,00

dušik kg 53,25 84,00
fosfor kg 23,25 36,00

kalij kg 20,25 32,25
kalcij kg 225,00 225,00

hussar l 0,05 0,05
artea plus l 0,20 0,25

amistar extra l 0,30 0,50
karate zeon l 0,05 0,08

oranje - poljedeljstvo (3,23) ura 5,00 5,00
predsetvena priprava (2,32) ura 2,20 2,20

trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 1,40 1,40
apnenje (2,44) ura 0,50 0,50

setev žit, trave (2,52) ura 1,00 1,00
škropljenje poljščine (2,68) ura 2,00 2,00

dognojevanje (2,44) ura 2,10 2,90
prevoz pridelka - poljščine (2,18) ura 1,00 1,40

raztros slame (2,80) ura 2,00 2,80
žetev žit - najem ha 1,00 1,00

sušenje žit - najem t 1,75 2,75
izgube pridelka ječmen kg 140,00 220,00  

KORUZA ZA ZRNJE kg 6.000 10.000
seme koruze 85.000 zrn vreča 1,00 1,00

dušik kg 70,50 117,00
fosfor kg 34,50 57,75

kalij kg 23,25 39,00
kalcij kg 225,00 225,00

lumax l 1,63 2,00
peak 75 wg g 10,00 15,00

break thru kg 0,06 0,25
oranje - poljedeljstvo (3,23) ura 5,00 5,00

predsetvena priprava (2,32) ura 2,20 2,20
trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 1,40 1,40

apnenje (2,44) ura 0,50 0,50
setev koruze (3,54) ura 1,30 1,30

škropljenje poljščine (2,68) ura 1,50 1,50
okopavanje (2,65) ura 1,40 1,40

prevoz pridelka - poljščine (2,18) ura 3,00 5,00
drobljenje koruznice (2,74) ura 3,00 3,00

žetev koruze za zrno - najem ha 1,00 1,00
sušenje koruze - najem t 6,00 10,00
izgube pridelka koruza kg 240,00 400,00  
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ime pridelka ime potroška oz. stroška enota mere

spodnja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)

zgornja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)  

KROMPIR kg 25.000 50.000
semenski krompir - kupljen kg 1.638,00 2.498,00
semenski krompir - lasten kg 807,00 0,00

dušik kg 73,50 146,25
fosfor kg 27,00 54,00

kalij kg 140,25 280,50
kalcij kg 225,00 225,00

plateen kg 1,00 1,10
fusilade forte l 0,40 0,70

basta l 2,25 3,00
bravo l 1,25 1,35

ridomil gold kg 0,95 1,35
infinito l 0,60 0,70
shirlan l 0,15 0,15
actara kg 0,03 0,07

buldock l 0,15 0,20
force kg 2,50 4,50

oranje - poljedeljstvo (3,23) ura 5,00 5,00
predsetvena priprava (2,32) ura 2,20 2,20

trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 1,40 1,40
apnenje (2,44) ura 0,50 0,50

prevoz semenskega krompirja (2,18) ura 0,50 0,50
sajenja krompirja (2,58) ura 4,00 4,00

škropljenje poljščine (2,68) ura 6,40 6,40
spravilo krompirja (3,91) ura 8,00 14,00

prevoz pridelka - poljščine (2,18) ura 4,00 6,00
prebiranje krompirja (113) ura 20,00 20,00

vreče pp 30 kg kos 670,00 1.333,00
izgube pridelka krompir kg 1.335,00 2.670,00  

ZELJE kg 15.000 50.000
sadika zeljna kos 40.000,00 40.000,00

dušik kg 64,50 216,00
fosfor kg 15,75 54,00

kalij kg 81,75 273,00
kalcij kg 26,25 86,25

bor kg 0,68 0,68
perfekthion l 0,40 0,40
karate zeon l 0,20 0,20

break thru kg 1,50 1,50
bravo l 1,50 1,50
score l 0,25 0,25

bordojska brozga kg 5,50 5,50
butisan l 1,50 1,50

oranje - vrtnarstvo (1,22) ura 5,00 5,00
brananje - zelenjadarstvo (1,28) ura 2,00 2,00

kultiviranje - zelenjadarstvo (1,28) ura 6,60 6,60
trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 2,30 2,30

sajenje sadik zelja (1,60) ura 23,50 23,50
prevoz materiala (3,20) ura 2,00 2,00

škropljenje poljščine (2,68) ura 4,20 4,20
namakanje (48,50) ura 12,00 12,00

prevoz namakalne opreme (3,20) ura 1,00 1,00
okopavanje - medvrstno - vrtnarstvo (1,65) ura 8,00 8,00

prevoz pridelka - poljščine (2,18) ura 7,20 24,00
vreče mrežaste kos 756,00 2.500,00

izgube pridelka zelje kg 1.575,00 5.250,00  
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ime pridelka ime potroška oz. stroška enota mere

spodnja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)

zgornja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)

 
BUČE ZA OLJE t 0,40 1,20

seme buč kg 5,00 5,00
dušik kg 20,25 60,75
fosfor kg 41,25 123,75

kalij kg 68,25 204,75
aliette flash kg 1,25 1,25
successor l 1,00 1,00

centium 36 sc l 0,13 0,13
oranje - poljedeljstvo (3,23) ura 5,00 5,00

predsetvena priprava (2,32) ura 2,00 2,00
trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 1,10 1,10

setev žit, trave (2,52) ura 1,70 1,70
škropljenje poljščine (2,68) ura 1,30 1,30

okopavanje (2,65) ura 2,80 2,80
priprava na kombajniranje buč (2,13) ura 1,40 1,40

prevoz pridelka - poljščine (2,18) ura 1,20 1,50
spravilo buč ha 1,00 1,00

sušenje buč - najem t 1,00 3,00
izgube pridelka buče t 0,06 0,18  

OLJNA OGRŠČICA t 1,70 3,70
seme oljne ogrščice kg 12,00 12,00

dušik kg 50,25 110,25
fosfor kg 25,50 54,75

kalij kg 16,50 36,00
kalcij kg 225,00 225,00

teridox l 1,25 1,25
karate zeon l 0,05 0,05

folicur l 0,25 0,25
oranje - poljedeljstvo (3,23) ura 5,00 5,00

brananje - zelenjadarstvo (1,28) ura 1,50 1,50
predsetvena priprava (2,32) ura 2,20 2,20

trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 1,40 1,40
apnenje (2,44) ura 0,50 0,50

setev žit, trave (2,52) ura 1,00 1,00
škropljenje poljščine (2,68) ura 4,00 4,00

dognojevanje (2,44) ura 1,40 1,40
žetev žit - najem ha 1,00 1,00

prevoz pridelka - poljščine (2,18) ura 1,00 1,00
sušenje oljna ogrščica - najem t 1,70 3,70
izgube pridelka oljna ogrščica t 0,23 0,50  
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ime pridelka ime potroška oz. stroška enota mere

spodnja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)

zgornja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)  

SILAŽNA KORUZA t 35,00 55,00
seme koruze 100.000 zrn vreča 1,00 1,00

dušik kg 120,00 251,00
fosfor kg 46,50 97,00

kalij kg 153,75 322,00
kalcij kg 225,00 300,00

lumax l 2,44 4,00
peak 75 wg g 15,00 30,00

break thru kg 0,09 0,50
folija kg 12,60 19,80

oranje - vrtnarstvo (1,22) ura 5,00 5,00
predsetvena priprava (2,32) ura 2,20 2,20

trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 1,40 1,40
apnenje (2,44) ura 0,50 0,50

setev žit, trave (2,52) ura 1,30 1,30
škropljenje poljščine (2,68) ura 1,50 1,50

okopavanje (2,65) ura 1,40 1,40
siliranje koruze (2,85) ura 10,50 10,50

prevoz silaže (2, 18) ura 5,00 5,00
tlačenje silaže (3,0) ura 5,00 5,00  

TDM, DETELJA, TRAVE 1-5 let, TRAVE S TRAVNIKOV t 6,30 10,40
dušik kg 99,00 218,00
fosfor kg 39,00 86,00

kalij kg 123,00 270,00
kalcij kg 225,00 300,00

trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 1,40 1,40
apnenje (2,44) ura 0,50 0,50

brananje s travniško brano (2,63) ura 0,80 0,80
košnja (2,79) ura 3,60 7,20

trošenje redi in obračanje (2,82) ura 6,40 12,80
zgrabljanje (2,80) ura 2,40 4,80

prevoz z nakladalno prikolico (2,83) ura 6,30 10,40
zmetavanje s puhalnikom (0,111) ura 1,90 3,10  

TRAVE S KRAŠKIH TRAVNIKOV t 2,00 4,00
dušik kg 0,00 41,25
fosfor kg 0,00 16,50

kalij kg 0,00 51,75
kalcij kg 0,00 225,00

trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 0,00 0,53
apnenje (2,44) ura 0,00 0,38

brananje s travniško brano (2,63) ura 0,40 0,80
košnja (2,79) ura 2,30 4,70

trošenje redi in obračanje (2,82) ura 4,20 8,30
zgrabljanje (2,80) ura 1,60 3,10

prevoz z nakladalno prikolico (2,83) ura 2,00 4,00
zmetavanje s puhalnikom (0,111) ura 0,60 1,20  
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ime pridelka ime potroška oz. stroška enota mere

spodnja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)

zgornja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)  

JABOLKA kg 30.000 55.000
dušik kg 33,75 38,25
fosfor kg 11,25 21,00

kalij kg 56,25 103,50
kalcij korektor kg 31,50 31,50

kompl. gnojilo z mikroelementi kg 4,50 4,50
urea kg 15,00 15,00

basta l 3,00 3,00
bellis kg 0,80 0,80

boom efect l 1,00 1,00
caliypso l 0,15 0,15

chorus kg 0,20 0,20
confidor l 0,20 0,20

cuprablau kg 2,00 2,00
delan kg 1,10 1,10

dithane kg 2,00 2,00
domark l 0,38 0,38
envidor l 0,20 0,20

indar l 0,90 0,90
madex l 0,20 0,20
match l 0,75 0,75

merpan kg 2,00 2,00
mimic l 0,40 0,40

neemazal l 1,50 1,50
ogriol l 7,50 7,50

pepelin kg 7,50 7,50
pirimor kg 0,20 0,20
pyrinex l 1,50 1,50

score l 0,20 0,20
syllit l 0,50 0,50

systhane l 0,10 0,10
zato kg 0,30 0,30

mulčenje (5,75) ura 25,40 25,40
škropljenje dreves (5,71) ura 34,10 34,10

trošenje mineralnih gnojil drevesa (5,44) ura 2,60 2,60
prevoz pridelka - sadjarstvo/vinogradništvo (5,18) ura 20,70 38,00

embalaža za jabolkana kg pridelka 30.000,00 55.000,00
najeto delo - kmetijstvo ura 300,00 550,00
izgube pridelka jabolka kg 1.800,00 3.300,00

vzdrževanje ograje in opore (2% investicije) točka 213,00 213,00
NASAD - JABLANE (doba amort.=17 let) ha 1,00 1,00  

BRESKVE kg 10.000 30.000
dušik kg 75,00 98,25
fosfor kg 8,25 25,50

kalij kg 28,50 86,25
champion kg 6,00 6,00

syllit l 4,00 4,00
pepelin kg 15,00 15,00

confidor l 0,38 0,38
match l 3,00 3,00

caliypso l 0,60 0,60
teldor l 1,00 1,00
ogriol l 9,00 9,00

hascon kg 5,00 5,00
boom efect l 2,50 2,50

basta l 2,75 2,75
trošenje mineralnih gnojil drevesa (5,44) ura 2,10 2,10

škropljenje dreves (5,71) ura 26,00 26,00
namakanje (48,50) ura 60,00 60,00

mulčenje (5,75) ura 17,40 17,40
prevoz pridelka - sadjarstvo/vinogradništvo (5,18) ura 10,00 30,00

embalaža za breskve kos 1.089,90 3.267,60
najeto delo - kmetijstvo ura 275,00 452,00

izguba pridelka breskve kg 800,00 2.400,00
NASAD - BRESKVE (doba amort.=9 let) ha 1,00 1,00  
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ime pridelka ime potroška oz. stroška enota mere

spodnja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)

zgornja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)

HMELJ kg 1.500 2.300
dušik kg 121,50 186,00
fosfor kg 26,25 39,75

kalij kg 93,75 143,25
kalcij kg 18,00 27,75

aliette flash kg 1,25 1,25
cuprablau kg 4,50 4,50

pepelin kg 2,50 2,50
karate zeon l 0,05 0,05

vertinec l 0,63 0,63
nissorun kg 0,35 0,35
confidor l 0,30 0,30
reglone l 1,00 1,00

temeljna obdelava tal - hmelj (3,98) ura 2,50 2,50
brananje - zelenjadarstvo (1,28) ura 0,90 0,90

odgrinjanje (3,93) ura 2,00 2,00
rez hmelja (3,94) ura 3,00 3,00

napeljava vodil (2,95) ura 11,00 11,00
trošenje mineralnih gnojil poljščine (2,44) ura 2,80 2,80

okopavanje - medvrstno - vrtnarstvo (1,65) ura 8,80 11,00
škropljenje dreves (5,71) ura 8,30 8,30

namakanje (48,50) ura 16,50 16,50
spravilo hmelja (3,100,101) ura 1,50 2,40

prevoz trt hmelja (3,101) ura 1,50 2,40
obiranje hmelja (96) ura 23,00 35,00
sušenje hmelja (97) ura 11,00 19,00

vrvica za hmelj kg 62,00 62,00
kurilno olje l 900,00 1.380,00

elektrika kWh 1.500,00 2.300,00
popravilo opore (2% investicije) točka 244,00 244,00

NASAD - HMELJ (doba amort.=16/24 let) ha 1,00 1,00  
GROZDJE kg 5.000 10.000

dušik kg 30,00 60,00
fosfor kg 13,50 26,25

kalij kg 34,50 68,25
pepelin kg 6,00 6,00

folpan kg 1,25 1,25
demitan l 0,25 0,25

collis l 0,45 0,45
curzate kg 1,00 1,00

antracol combi kg 1,00 1,00
forum star kg 2,55 2,55

karathane gold l 0,20 0,20
falcon l 0,15 0,15
switch kg 0,80 0,80

cuprablau kg 3,00 3,00
pergado F kg 0,80 0,80

reldan l 0,45 0,45
boom efect l 1,00 1,00

goal l 0,50 0,50
borogreen kg 2,50 2,50

magnesiongreen kg 4,50 4,50
hascon kg 5,00 5,00

amonsulfat kg 5,00 5,00
trošenje mineralnih gnojil drevesa (5,44) ura 2,20 2,20

škropljenje dreves (5,71) ura 20,00 20,00
uničevanje plevela (5,68) ura 3,90 3,90

mulčenje (5,75) ura 28,00 28,00
vršičkanje (5,73) ura 10,00 10,00

prevoz pridelka - sadjarstvo/vinogradništvo (5,18) ura 8,30 16,70
popravilo opore (2% investicije) točka 197,00 197,00

najeto delo - kmetijstvo ura 143,00 167,00
izguba pridelka grozdje kg 500,00 1.000,00

NASAD - VINOGRAD (doba amort.=27 let) ha 1,00 1,00  
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ime pridelka ime potroška oz. stroška enota mere

spodnja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)

zgornja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)  

VINO l 3.550 7.100
skupni stroški GROZDJE € 3.442,42 3.932,12

kremenčevo čistilo kg 3,70 7,50
žaletina kg 1,50 3,00

kvasovke kg 1,10 2,20
žveplasta kislina l 10,70 21,30
bentonit special kg 1,10 2,10
parafinsko olje l 7,10 14,20

hrana za kvasovke kg 1,10 2,10
kremenčeva siga kg 18,80 37,60

drozganje (102) ura 2,80 5,50
prečrpavanje drozge (104) ura 0,80 1,70

stiskanje drozge (103) ura 5,20 10,30
prečrpavanje (105) ura 5,90 11,80

naplavno filtriranje (108) ura 3,60 7,10
amortizacija klet m2 50,00 50,00

analiza vina točka 90,00 180,00
manipulacijski kalo vino (2% prid.) l 71,00 142,00  

OLJKE kg 3.000 7.000
dušik kg 63,00 67,50
fosfor kg 21,00 48,00

kalij kg 43,50 100,50
champion kg 3,00 3,00

perfekthion l 1,20 1,20
syllit l 0,50 0,50

nu-film l 1,25 1,25
mreže oljke (obrabnina) kos 333,00 333,00
zaboji oljke (obrabnina) kos 333,00 333,00

embalaža za oljke kos 280,00 640,00
trošenje mineralnih gnojil drevesa (5,44) ura 2,80 2,80

mulčenje (5,75) ura 11,60 11,60
odvoz vej oljke (5,18) ura 4,00 7,00

škropljenje dreves (5,71) ura 10,40 10,40
prevoz pridelka - sadjarstvo/vinogradništvo (5,18) ura 7,50 17,50

najeto delo - kmetijstvo ura 220,00 260,00
izgube pridelka oljk kg 240,00 560,00

NASAD - OLJČNIK (doba amort.=26 let) ha 1,00 1,00  
OLJČNO OLJE kg 442 1.030

skupni stroški OLJKE eur 2.466,56 3.289,65
predelava oliv kg 2.760,00 6.440,00

manipulacijski kalo oljčno olje (1,5% prid.) kg 7,20 16,80  
GOZD m3 2 12

sečnja lesa (z lastnim delom) €/m3 1,36 8,16
spravilo lesa (z lastnim delom) €/m3 1,36 8,16

sečnja lesa (s tujim delom) €/m3 0,64 3,84
spravilo lesa (s tujim delom) €/m3 0,64 3,84  
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Tabela 3: Nabori potroškov ali stroškov in njihove normativne količine, ki so potrebne za  
                  napravo posamezne vrste trajnih nasadov  
 
Za posamezne vrste trajnih nasadov so določeni nabori potroškov ali stroškov, ki so potrebni 
za napravo nasada, in njihove normativne količine. 
 

ime nasada ime potroška oz. stroška enota mere
normativna 
količina (št. 
enot mere)

 
NASAD - JABLANE (doba amort.=17 let) ha 1

organsko gnojilo hlevsko kg 18.750,00
fosfor kg 249,00

kalij kg 371,25
apnenčeva moka kg 3.000,00

analiza tal kos 2,00
buldožer in bager ura 41,50

prevoz materiala (3,20) ura 13,00
žično pletivo m 472,00

oporna žica 2,5 mm kg 73,00
vrata kos 1,00

betonski stebi - ograja kos 157,00
postavljanje stebrov - bager ura 3,90

količki - bambus kos 3.061,00
betonski stebri 8x8 opora kos 535,00

oporna žica 2,5 mm kg 233,00
sidra in napenjalci kos 61,00

vezivo kg 355,00
postavljanje stebrov - bager ura 10,70

sadika jablana kos 3.061,00
seme trave kg 40,00

vezivo kg 72,00
prevoz materiala (3,20) ura 38,00

basta l 1,00
bellis kg 0,30

boom efect l 0,50
caliypso l 0,05

chorus kg 0,05
confidor l 0,10

cuprablau kg 0,10
delan kg 0,40

dithane kg 0,50
domark l 0,15
envidor l 0,10

indar l 0,30
madex l 0,05
match l 0,25

merpan kg 0,50
mimic l 0,10

neemazal l 0,50
ogriol l 2,50

pepelin kg 2,50
pirimor kg 0,10
pyrinex l 0,50

score l 0,20
syllit l 0,50

systhane l 0,05
zato kg 0,25  
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ime nasada ime potroška oz. stroška enota mere
normativna 
količina (št. 
enot mere)

NASAD - BRESKVE (doba amort.=9 let) ha 1
fosfor kg 242,25

kalij kg 607,50
analiza tal kos 4,00

buldožer in bager ura 173,30
izdelava drenaž ura 16,00

drenažne cevi m 200,00
gramoz m3 40,00

prevoz materiala (3,20) ura 22,00
sadika breskev kos 1.250,00

organsko gnojilo hlevsko kg 9.000,00
amonsulfat kg 255,00

dušik kg 21,75
fosfor kg 21,75

kalij kg 29,25
sidra in napenjalci kos 61,00

vezivo kg 13,40
prevoz materiala (3,20) ura 15,00

sadika breskev kos 59,00
amonsulfat kg 325,00

dušik kg 43,50
fosfor kg 43,50

kalij kg 58,50
vezivo kg 13,40

prevoz materiala (3,20) ura 32,00
dušik kg 108,75
fosfor kg 108,75

kalij kg 145,50
vezivo kg 13,40

seme trave kg 38,00
champion kg 7,50

syllit l 5,00
pepelin kg 16,00

confidor l 0,45
match l 3,00

caliypso l 0,60
teldor l 1,00
ogriol l 9,00

hascon kg 5,00
boom efect l 3,00

basta l 2,75  
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ime nasada ime potroška oz. stroška enota mere
normativna 
količina (št. 
enot mere)

 
NASAD - HMELJ (doba amort.=16/24 let) ha 1

organsko gnojilo hlevsko kg 30.000,00
fosfor kg 26,25

kalij kg 52,50
analiza tal kos 1,00

prevoz materiala (3,20) ura 4,00
drogovi za hmelj - leseni (ŽD=24 let) m3 44,00

oporna žica 2,5 mm (ŽD=24 let) kg 3.430,00
postavljanje drogov za hmelj (ŽD=24 let) ura 33,00

prevoz materiala (3,20) (ŽD=24 let) ura 30,00
sadika hmelj kos 3.500,00

fosfor kg 60,00
kalij kg 120,00
kan kg 150,00

prevoz materiala (3,20) ura 35,00
organsko gnojilo hlevsko kg 15.000,00

dušik kg 13,13
fosfor kg 39,38

kalij kg 78,75
kan kg 150,00

kalijeva sol kg 262,50
prevoz materiala (3,20) ura 7,00

aliette flash kg 2,50
cuprablau kg 9,00

pepelin kg 5,00
karate zeon l 0,10

vertinec l 1,30
nissorun kg 0,57
confidor l 0,60
reglone l 2,00  
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ime nasada ime potroška oz. stroška enota mere
normativna 
količina (št. 
enot mere)

 
NASAD - VINOGRAD (doba amort.=27 let) ha 1

organsko gnojilo hlevsko kg 15.000,00
fosfor kg 160,50

kalij kg 487,50
apnenčeva moka kg 750,00

analiza tal kos 2,00
buldožer in bager ura 83,00

prevoz materiala (3,20) ura 40,00
betonski stebri 8x8 opora kos 808,00

jeklena žica kg 445,00
sidra in napenjalci kos 71,00

vrtanje jam ura 25,00
prevoz materiala (3,20) ura 5,00

kan kg 187,50
sadika trte kos 4.350,00
seme trave kg 30,00
kolje za trto kos 4.350,00

vezivo kg 4,00
sajenje trt kos 4.350,00

prevoz materiala (3,20) ura 10,00
kan kg 150,00

organsko gnojilo hlevsko kg 600,00
vezivo kg 6,00

sadika trte kos 130,00
prevoz materiala (3,20) ura 32,00

kan kg 472,50
organsko gnojilo hlevsko kg 195,00

sadika trte kos 43,00
vezivo kg 8,00

prevoz materiala (3,20) ura 37,00
pepelin kg 9,20

folpan kg 1,92
demitan l 0,38

collis l 0,69
curzate kg 1,53

antracol combi kg 1,53
forum star kg 3,91

karathane gold l 0,31
falcon l 0,23
switch kg 1,23

cuprablau kg 4,60
pergado F kg 1,23

reldan l 0,69
boom efect l 1,53

goal l 0,77
borogreen kg 3,83

magnesiongreen kg 6,90
hascon kg 7,67

amonsulfat kg 7,67  
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ime nasada ime potroška oz. stroška enota mere
normativna 
količina (št. 
enot mere)

 

NASAD - OLJČNIK (doba amort.=26 let) ha 1
fosfor kg 206,25

kalij kg 660,00
analiza tal kos 4,00

buldožer in bager ura 150,00
izdelava drenaž ura 8,00

drenažne cevi m 100,00
gramoz m3 20,00

prevoz materiala (3,20) ura 28,00
sadika oljke kos 333,00
koli za oljke kos 333,00

organsko gnojilo hlevsko kg 3.225,00
prevoz materiala (3,20) ura 28,00

sadika oljke kos 16,00
kan kg 397,50

prevoz materiala (3,20) ura 26,00
kan kg 397,50

prevoz materiala (3,20) ura 20,00
kan kg 517,50

prevoz materiala (3,20) ura 20,00
kan kg 607,50

prevoz materiala (3,20) ura 18,00
kan kg 750,00

prevoz materiala (3,20) ura 20,00
kan kg 750,00

prevoz materiala (3,20) ura 20,00  
 
 
Tabela 4: Stroški amortizacije osnovnih sredstev 
 

 
Stroški amortizacije osnovnih sredstev so izraženi v evrih na enoto mere.  
 

vrsta stroška enota mere strošek
(€/enoto mere)

strošek amortizacije osnovnih sredstev kmetije ha 244,54
strošek amortizacije amortizacije osnovnih sredstev gozda in plantaž m3 5,62  
 
 
Tabela 5: Posredni stroški pridelave 
 
Posredni  stroški  pridelave  so  izraženi  v  deležu  spremenljivih  stroškov  in  amortizacije 
osnovnih sredstev.  
 
 

naziv stroška enota mere strošek
(%)

posredni stroški pridelave poljščin delež 1,5%
posredni stroški pridelave krmnih rastlin delež 2,0%
posredni stroški trajnih nasadov delež 4,4%
posredni stroški pridelave lesa delež 2,0%  
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PRILOGA 2 
 

Faktorji korekcije možnega pridelka	
 
 
 

boniteta zemljišča
vrsta dejanske rabe zemljišča  1 - 9  10 - 19  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59 60 - 69  70 - 79  80 - 89 90 - 100

1100 Njiva 0,800 0,850 0,895 0,935 0,970 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090
1300 Trajni travnik 0,300 0,650 0,850 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090 1,100 1,105
1321 Barjanski travnik 0,300 0,650 0,850 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090 1,100 1,105
1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik 0,300 0,650 0,850 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090 1,100 1,105
1160 Hmeljišče 0,800 0,850 0,895 0,935 0,970 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090
1211 Vinograd 0,800 0,850 0,895 0,935 0,970 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090
1221 Intenzivni sadovnjak 0,800 0,850 0,895 0,935 0,970 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 0,300 0,650 0,850 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090 1,100 1,105
1230 Oljčnik 0,800 0,850 0,895 0,935 0,970 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090
1240 Ostali trajni nasadi 0,800 0,850 0,895 0,935 0,970 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090
1180 Trajne rastline na njivskih površinah 0,800 0,850 0,895 0,935 0,970 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090
1212 Matičnjak 0,800 0,850 0,895 0,935 0,970 1,000 1,030 1,055 1,075 1,090
1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju x x x x x x x x x x
1500 Drevesa in grmičevje x x x x x x x x x x
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče x x x x x x x x x x
1420 Plantaža gozdnega drevja 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

rastiščni koeficient
vrsta dejanske rabe zemljišča 1  2 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 9  10 - 11  12 - 13  14 - 15  16 - 17

2000 Gozd 0,200 0,450 0,700 0,850 1,000 1,150 1,300 1,450 1,600  
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PRILOGA 3 
 

Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij posebnih 
režimov za kmetovanje 

 
 
1. Območja posebnih režimov za kmetovanje 
 
Območja posebnih režimov za kmetovanje so:  
–    aluvialni  vodonosniki  z  vodovarstvenim  režimom  na  državni  ravni,  R‐A    (Apaško  polje, 

Dravsko‐Ptujsko  polje,  Maribor‐del,  Selniška  dobrava,  Ljubljansko  polje,  Šmartno  ob  Paki, 
Jezersko), 

–    kraški vodonosniki z vodovarstvenim režimom na državni ravni, R‐K  (Rižana), 
–    gozdni rezervati oziroma gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja, G‐REZERVAT, 
–    varovalni gozdovi, pri katerih  je v gozdnogospodarskih načrtih določen možni posek, G‐VAR‐

MP, 
–    varovalni gozdovi, pri katerih v gozdnogospodarskih načrtih ni možnega poseka, G‐VAR‐NP, 
–    gozdovi, ki so zaprti po predpisih, ki urejajo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, G‐ZAPRT. 
 
 
 
2. Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij posebnih režimov 
 
 

Območja posebnih režimov

vrsta dejanske rabe zemljišča R-A R-K G-REZERVAT G-VAR-MP G-VAR-NP G-ZAPRT

1000 Kmetijska 40% 55% 0% 0% 0% 0%

1100 Njiva 70% 70% 0% 0% 0% 0%

1300 Trajni travnik 10% 40% 0% 0% 0% 0%

1321 Barjanski travnik 10% 40% 0% 0% 0% 0%

1800 Kmet. zemlj., poraslo z gozdnim drevjem ter pašnik 10% 40% 0% 0% 0% 0%

1160 Hmeljišče 70% 70% 0% 0% 0% 0%

1211 Vinograd 5% 100% 0% 0% 0% 0%

1221 Intenzivni sadovnjak 5% 50% 0% 0% 0% 0%

1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 10% 40% 0% 0% 0% 0%

1230 Oljčnik 5% 50% 0% 0% 0% 0%

1240 Ostali trajni nasadi 5% 100% 0% 0% 0% 0%

1180 Trajne rastline na njivskih površinah 70% 70% 0% 0% 0% 0%

1212 Matičnjak 70% 70% 0% 0% 0% 0%

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1500 Drevesa in grmičevje 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1420 Plantaža gozdnega drevja 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2000 Gozd 0% 0% 100% 75% 100% 75%  
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PRILOGA 4 
 
1. Kalkulacije za ugotavljanje pavšalne ocene dohodka na čebelji panj 
 
 
1.1. Določitev nabora pridelkov od čebelarstva 
 
Nabor pridelkov od čebelarstva je določen v Tabeli 1. Pridelki in njihovi deleži, s katerimi so ti 
zastopani  v  strukturi  pridelave,  so  določeni  v  skladu  s  7.  členom  Zakona  o  ugotavljanju 
katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11, 47/12 in 55/13; v nadaljnjem besedilu: ZUKD‐
1). Pridelkom so določene enote mere, ki se upoštevajo pri izračunih. 

 
1.2. Izračun tržnega prihodka pridelkov 
 
Tržni prihodek pridelka se izračuna kot zmnožek možnega pridelka in njegove odkupne cene 
v skladu s četrtim odstavkom 7. člena ZUKD‐1. 
 
1.2.1. Izračun možnega pridelka 

 
Možni pridelek se  izračuna kot povprečje količin pridelka za območje Slovenije po podatkih 
SURS za zadnja tri leta pred letom priprave pavšalne ocene dohodka na panj v skladu s petim 
odstavkom 7. člena ZUKD‐1. 
 
1.2.2. Izračun odkupne cene pridelka 

 
Odkupna  cena  pridelka  se  izračuna  kot  povprečje  odkupnih  cen  pridelka  z  vključenim  8% 
pavšalnim nadomestilom za zadnja tri leta pred  letom priprave pavšalne ocene dohodka na 
panj. 
 
Pri  izračunu odkupnih  cen pridelkov  se upoštevajo odkupne  cene pridelkov, ki  jih  izkazuje 
SURS. 
 
1.3. Izračun stroškov pridelave pridelkov 

 
Stroški pridelave pridelka  se  izračunajo kot  seštevek  standardiziranih materialnih  stroškov,  
stroškov  tujih  storitev,  stroškov  amortizacije  osnovnih  sredstev  in  posrednih  stroškov 
pridelave.  
 
1.3.1. Standardizirani materialni stroški in stroški tujih storitev   
 
Način  izračuna standardiziranih materialnih stroškov  in stroškov tujih storitev (v nadaljnjem 
besedilu: spremenljivi stroški) je opisan v 2. točki te priloge. 
 
1.3.2. Stroški amortizacije osnovnih sredstev 
 
Stroški amortizacije osnovnih sredstev čebeljega panja so prikazani v Tabeli 3 te priloge.  
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Stroški amortizacije osnovnih sredstev  čebeljega panja se  izračunajo na osnovi podatkov o 
nabavnih vrednostih osnovnih sredstev z vključenim DDV, njihovi količini  in življenjski dobi.  

 
1.3.3. Posredni stroški pridelave 
 
Posredni  stroški  pridelave  so  določeni  v  Tabeli  4  te  priloge  v  obliki  deleža  spremenljivih 
stroškov  in deleža amortizacije osnovnih sredstev. Deleži posrednih stroškov so ocenjeni na 
osnovi  analitičnih  kalkulacij  izračunov  za  rastlinske  pridelke  in  živinorejo,  ki  jih  objavlja 
Kmetijski inštitut Slovenije. 
 
Posredni stroški pridelave posameznih pridelkov se izračunajo kot vsota deleža spremenljivih 
stroškov in deleža amortizacije osnovnih sredstev.  
 
1.4. Izračun pavšalne ocene dohodka na čebelji panj 
 
Pavšalna  ocena  dohodka  na  čebelji  panj  posameznega  pridelka  se  izračuna  kot  razlika 
tržnega prihodka (točka 1.2. te priloge) in stroškov pridelave pridelka (točka 1.3. te priloge), 
ob upoštevanju deleža pridelka (%) iz Tabele 1 te priloge, s katerim je ta zastopan v strukturi 
pridelave. 
 
Pavšalna  ocena  dohodka  na  čebelji  panj  se  izračuna  kot  seštevek  dohodkov  pridelkov, 
določenih v Tabeli 1  te priloge. Pavšalna ocena dohodka na  čebelji panj se  izrazi v evrih  in 
zaokroži na en evro. 
 
Tabela 1: Pridelki in njihov delež 
 
V  tabeli  je  določen  nabor  pridelkov,  ki  prevladujejo  v  strukturi  pridelave  čebeljega  panja. 
Pridelkom so določeni deleži, s katerimi so ti zastopani v strukturi pridelave ter enota mere, 
ki se upošteva pri izračunih. 
 

ime pridelka delež pridelka 
(%) enota mere

med - grosistično 23,0% kg
med - neposredna prodaja 77,0% kg  
 
 
 
2.  Način  izračuna  standardiziranih  materialnih  stroškov,  stroškov  lastnih 
strojnih storitev in stroškov tujih storitev (spremenljivih stroškov) za pridelek 
 
V Tabeli 2  te priloge  so  za posamezne pridelke določeni nabori potroškov ali  stroškov  ter 
njihove  spodnje  in  zgornje  normativne  količine.  V  naboru  so  upoštevani  upravičeni  nujni 
pridelovalni stroški v skladu s 5. členom ZUKD‐1. 
 
Spremenljivi stroški pridelka se izračunajo kot seštevek stroškov celega nabora potroškov ali 
stroškov za ta pridelek, in sicer za njegovo spodnjo in zgornjo normativno količino.  
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Pri  izračunu  pavšalne  ocene  dohodka  na  čebelji  panj  (točki  1.3.1  in  1.4  te  priloge)  se 
spremenljivi stroški  izračunajo z  linearno  interpolacijo oziroma ekstrapolacijo spremenljivih 
stroškov spodnje in zgornje normativne količine pridelka. 
 
Strošek se izračuna kot zmnožek cene enote mere potroška ali stroška in njegove normativne 
količine. 
 
Cena enote mere potroška ali stroška se izračuna kot povprečje cen z vključenim DDV zadnjih 
treh let pred letom priprave pavšalne ocene dohodka na panj. Pri izračunu cen potroškov ali 
stroškov  se  upoštevajo  cene,  ki  jih  izkazuje  SURS,  oziroma  cene  pridelkov  iz  kataloga 
kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah, ki ga objavlja KGZS. Za izračun triletnega 
povprečja se cene, ki niso objavljene za zadnja tri  leta pred  letom priprave pavšalne ocene 
dohodka na panj, indeksirajo z indeksi cen, ki jih objavlja SURS. 
 
Tabela 2: Nabori potroškov posameznih pridelkov 
 
V  tabeli  so  za posamezne pridelke določeni potroški  ali  stroški njegove pridelave.  Za  vsak 
pridelek  so  določene  normativne  količine  pridelka  (število  enot  pridelka),  za  katere  so 
določene normativne količine potroškov ali stroškov (število enot potroškov ali stroškov). 
 
Za vsak pridelek, potrošek ali strošek sta praviloma določeni dve normativni količini, in sicer 
spodnja in zgornja normativna količina.  
 
 
 

ime pridelka ime potroška oz. stroška enota mere

spodnja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)

zgornja 
normativna 
količina (št. 
enot mere)  

MED - grosistično kg 18 38
dokup čebelje družine kos 1,00 1,00

zamenjava matic kos 0,40 0,40
sladkor kg 15,00 15,00

sat kos 7,00 7,00
veterinarske storitve, zdravila - čebele točka 4,00 4,00  

MED - neposredna prodaja kg 18 38
dokup čebelje družine kos 1,00 1,00

zamenjava matic kos 0,40 0,40
sladkor kg 15,00 15,00

sat kos 7,00 7,00
veterinarske storitve, zdravila - čebele točka 4,00 4,00

kozarec, pokrov, etiketa kos 20,00 42,00  
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Tabela 3: Stroški amortizacije osnovnih sredstev čebeljega panja 
 

 
Stroški amortizacije osnovnih sredstev so izraženi v evrih na enoto mere.  
 

vrsta stroška enota mere strošek
(€/enoto mere)

strošek amortizacija osnovnih sredstev panja panj 42,47  
 
 
Tabela 4: Posredni stroški pridelave 
 
Posredni  stroški  pridelave  so  izraženi  v  deležu  spremenljivih  stroškov  in  amortizacije 
osnovnih sredstev. 
 

naziv stroška enota mere strošek
(%)

posredni stroški pridelave medu delež 2,0%  
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2716. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali 
pri usmrtitvi

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 
– ZDU1G) ter za izvajanje 25. in 26. člena Zakona o zaščiti 
živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali  

pri usmrtitvi

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo pristojnosti nadzora nad izvaja-
njem Uredbe Sveta (ES) 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 
o zaščiti živali pri usmrtitvi (UL L št. 303 z dne 18. 11. 2009, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1099/2009/ES), pri-
stojnosti v zvezi z organiziranjem usposabljanja osebja v 
klavnicah in pogoji za priznanje kvalifikacij, enakovrednih 
potrdilom o usposobljenosti, zagotavljanje znanstvene podpo-
re, imenovanje kontaktne točke in prekrški za kršitve določb 
Uredbe 1099/2009/ES.

2. člen
(pristojni organ)

(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1099/2009/ES 
in uradni nadzor nad njenim izvajanjem je Uprava za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: 
Uprava), pri čemer uradni nadzor izvajajo uradni veterinarji.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za uradni nadzor 
nad izvajanjem določb 8. člena Uredbe 1099/2009/ES pristo-
jen Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

3. člen
(kontaktna točka)

Generalni direktor Uprave imenuje osebo, ki opravlja 
naloge kontaktne točke iz drugega pododstavka drugega 
odstavka 20. člena Uredbe 1099/2009/ES.

4. člen
(usposabljanje)

(1) Usposabljanje osebja v klavnicah, preverjanje zna-
nja in izdajo potrdil o usposobljenosti iz 21. člena Uredbe 
1099/2009/ES izvaja Uprava.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko usposabljanje 
iz prejšnjega odstavka na javni poziv Uprave izvaja pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik po programu, ki 
ga odobri Uprava.

(3) Če se usposabljanje izvede v skladu s prejšnjim 
odstavkom, je treba po izvedenem programu Upravi poslati 
seznam udeležencev s podatki o osebnem imenu, naslovu, 
datumu rojstva, vrsti in vsebini usposabljanja ter datumu in 
trajanju usposabljanja.

5. člen
(program usposabljanja)

(1) Program usposabljanja mora poleg vsebinskih sklo-
pov iz Priloge IV Uredbe določati tudi lokacijo usposabljanja, 
predavatelje ter njihove reference in od predavateljev podpi-
sana soglasja o sodelovanju v programu.

(2) Za ustrezne reference iz prejšnjega odstavka se 
štejejo zlasti izobrazba veterinarske ali zootehniške smeri, de-
lovne in strokovne izkušnje ter morebitne objave v strokovni in 

poljudni literaturi na področju vsebinskega sklopa, o katerem 
naj bi predavatelj predaval.

6. člen
(preverjanje znanja)

Preverjanje znanja se opravlja pisno iz vsebin, navede-
nih v Prilogi IV Uredbe 1099/2009/ES, pod nadzorom pred-
stavnika Uprave, ki ga imenuje generalni direktor Uprave. 
Pisno nalogo oceni predstavnik Uprave, izid izpita pa oceni 
kot »opravil« ali »ni opravil«.

7. člen
(potrdilo o usposobljenosti)

Potrdilo o usposobljenosti iz 21. člena Uredbe 
1099/2009/ES izda Uprava v slovenskem in angleškem jeziku.

8. člen
(globe)

(1) Z globo od 5.000 do 100.000 eurov se kaznuje prav-
na oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

1. usmrti žival, ki ni bila predhodno omamljena v skladu 
s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1099/2009/ES;

2. ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 
7. člena Uredbe 1099/2009/ES;

3. pri zakolu izven klavnice ne zagotovi pogojev iz dru-
gega odstavka 10. člena Uredbe 1099/2009/ES;

4. uporabi katero od metod omejitve živali iz tretjega 
odstavka 15. člena Uredbe 1099/2009/ES;

5. v primeru nujne usmrtitve ne zagotovi čim prejšnje 
usmrtitve živali (19. člen Uredbe 1099/2009/ES).

(2) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika.

(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek 
iz 1., 3., 4. ali 5. točke prvega odstavka tega člena kaznuje 
posameznik.

9. člen
(globe)

(1) Z globo od 1.500 do 50.000 eurov se kaznuje pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

1. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 
1099/2009/ES;

2. ne izda ali ne izvaja standardnih operativnih postop-
kov (prvi odstavek 6. člena Uredbe 1099/2009/ES);

3. ne zagotovi rednega vzdrževanja in pregleda opreme 
v skladu s prvim pododstavkom prvega odstavka 9. člena 
Uredbe 1099/2009/ES;

4. ne zagotovi rezervne opreme iz drugega odstavka 
9. člena Uredbe 1099/2009/ES;

5. v primeru odpovedi prvotno uporabljene opreme ne 
uporabi rezervne opreme iz drugega odstavka 9. člena Ured-
be 1099/2009/ES;

6. ne zagotovi izpolnitve zahtev iz 11. člena Uredbe 
1099/2009/ES;

7. ne zagotovi, da so ureditev in gradnja klav-
nice ter oprema, ki se uporablja, v skladu s Prilogo II 
Uredbe 1099/2009/ES (prvi odstavek 14. člena Uredbe 
1099/2009/ES);

8. ne določi pooblaščenca za dobro počutje živali v 
skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 1099/2009/ES;

9. ne zagotovi, da ima pooblaščenec za dobro počutje 
živali potrdilo v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Uredbe 
1099/2009/ES.

(2) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
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osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika.

(3) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek iz 
6. točke prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

10. člen
(globe)

(1) Z globo od 800 do 20.000 eurov se kaznuje pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

1. ne sprejme ukrepov v skladu z drugim odstavkom 
3. člena Uredbe 1099/2009/ES;

2. ne zagotovi ali ne izvaja rednega preverjanja, ali 
živali kažejo znake zavesti ali občutljivosti v času od konca 
postopka omamljanja do smrti (prvi pododstavek prvega 
odstavka 5. člena Uredbe 1099/2009/ES);

3. ne sestavi ali ne izvaja standardnih operativnih po-
stopkov (drugi odstavek 6. člena Uredbe 1099/2009/ES);

4. proizvaja oziroma prodaja opremo za omejitev premi-
kanja ali omamljanje živali brez navodil za uporabo tako, da 
zagotavlja optimalne pogoje za dobro počutje živali, in teh na-
vodil ne objavi na medmrežju (8. člen Uredbe 1099/2009/ES);

5. ne vodi ali ne predloži evidence o vzdrževanju opre-
me, ki se uporablja za omejitev premikanja in omamljanje 
živali (drugi pododstavek prvega odstavka 9. člena Uredbe 
1099/2009/ES);

6. ne zagotovi ravnanja v skladu z operativnimi pravili 
iz Priloge III Uredbe 1099/2009/ES (prvi odstavek 15. člena 
Uredbe 1099/2009/ES);

7. ne uvede ali ne izvaja postopkov spremljanja na 
vsaki klavni liniji v klavnici (prvi in tretji odstavek 16. člena 
Uredbe 1099/2009/ES);

8. ne vodi ali ne predloži evidence ukrepov za izboljšanje 
dobrega počutja živali v klavnici ali evidenco hrani manj kakor 
eno leto (peti odstavek 17. člena Uredbe 1099/2009/ES).

(2) Z globo od 500 do 2.500 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika.

(3) Z globo od 200 do 500 eurov se kaznuje posame-
znik, ki stori prekršek iz 2. točke prvega odstavka tega člena.

11. člen
(prehodne določbe)

(1) Šteje se, da izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti 
iz te uredbe tudi oseba, ki se je udeležila usposabljanja, 
opravila pisni preizkus znanja iz 4. člena Pravilnika o zaščiti 
živali pri zakolu (Uradni list RS, št. 33/05 in 5/06) in ki ima 
ob uveljavitvi te uredbe najmanj triletne izkušnje pri delu z 
živimi živalmi v klavnicah.

(2) Osebi iz prejšnjega odstavka Uprava izda potrdilo 
o usposobljenosti iz 7. člena te uredbe na podlagi vloge, h 
kateri morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev 
iz prejšnjega odstavka. Vloga se lahko vloži do 8. decembra 
2015.

(3) Določba prvega odstavka tega člena se ne uporab-
lja za pooblaščence za dobro počutje živali.

12. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik 
o zaščiti živali pri zakolu (Uradni list RS, št. 33/05 in 5/06), 
6. in 7. člen Pravilnika o zaščiti živali pri zakolu (Uradni list 
RS, št. 33/05 in 5/06) pa se v skladu s prvim odstavkom 
29. člena Uredbe 1099/2009/ES uporabljata do 9. decembra 
2019 za klavnice, ki so bile zgrajene ali so bile v njih izvede-

ne prenove ali namestitve nove opreme v hlevih ali ogradah 
za dogon živali v klavnico pred 1. januarjem 2013.

13. člen
(uveljavitev)

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

Št. 0072848/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 201323300052

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2717. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega 
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob 
potoku v mestni občini Celje

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO1, 2/04 – ZZdrIA, 
41/04 – ZVO1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča 

na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku  
v mestni občini Celje

1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na 

nekaterih zemljiških parcelah ob potoku v mestni občini Celje, 
ki zožuje priobalno zemljišče.

2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob potoku v me-

stni občini Celje poteka po zemljišču parcel številka 659/7, 
662/8, 663, 670/6, 670/8, vse k. o. Arclin, in 1099/2, 1099/3, 
1096/5, 1096/14, 1102/3, 1102/8, 1102/9, vse k. o. Škofja vas.

(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob potoku v me-
stni občini Celje poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka 
in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz 
priloge, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 

prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster ozi-
roma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo 
evidentiranje nepremičnin.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0072846/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 201323300156

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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PRILOGA:  
Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča ob potoku v mestni občini Celje 

Območje  1:       
točka GK_X GK_Y številka parcele katastrska občina 
T1 522079.33 124943.92 659/7 Arclin 
T2 522077.90 124945.72 659/7, 662/8 Arclin 
T3 522075.82 124948.37 662/8 Arclin 
T4 522074.15 124948.53 662/8 Arclin 
T5 522066.02 124949.31 662/8, 659/7 Arclin 
T6 522058.11 124950.07 659/7 Arclin 
T7 522040.43 124959.48 659/7, 662/8 Arclin 
T8 522000.77 124980.59 662/8 Arclin 
T9 521990.26 124985.68 662/8, 659/7 Arclin 
T10 521984.57 124988.44 659/7, 663 Arclin 
T11 521976.73 124992.24 663 Arclin 
T12 521981.70 125002.50 663 Arclin 
T13 521989.96 124998.50 663, 662/8 Arclin 
T14 522005.96 124990.75 662/8 Arclin 
T15 522061.44 124961.20 662/8 Arclin 
T16 522075.71 124959.83 662/8 Arclin 
T17 522077.15 124962.22 662/8, 1099/2 Arclin, Škofja vas 
T18 522078.77 124964.88 1099/2 Škofja vas 
T19 522087.15 124971.61 1099/2 Škofja vas 
T20 522089.62 124969.96 1099/2 Škofja vas 
T21 522115.15 124990.27 1099/2 Škofja vas 
T22 522113.11 124992.43 1099/2 Škofja vas 
T23 522116.97 124995.53 1099/2, 1096/14 Škofja vas 
T24 522121.05 124998.80 1096/14 Škofja vas 
T25 522121.28 124998.50 1096/14 Škofja vas 
T26 522121.50 124998.67 1096/14, 1099/2 Škofja vas 
T27 522130.39 125005.76 1099/2 Škofja vas 
T28 522143.69 125016.16 1099/2 Škofja vas 
T29 522143.54 125016.35 1099/2 Škofja vas 
T30 522157.10 125024.77 1099/2, 1096/5 Škofja vas 
T31 522160.17 125026.68 1096/5 Škofja vas 
T32 522165.61 125016.53 1096/5 Škofja vas 
T33 522155.91 125010.48 1096/5 Škofja vas 
T34 522155.63 125010.63 1096/5 Škofja vas 
T35 522151.99 125011.04 1096/5 Škofja vas 
T36 522147.59 125009.73 1096/5 Škofja vas 
T37 522144.63 125008.07 1096/5 Škofja vas 
T38 522139.71 125004.54 1096/5 Škofja vas 
T39 522139.81 125004.42 1096/5, 1099/2 Škofja vas 
T40 522141.69 125002.02 1099/2 Škofja vas 
T41 522090.66 124962.11 1099/2 Škofja vas 
T42 522091.84 124960.61 1099/2 Škofja vas 
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T43 522085.74 124954.20 1099/2 Škofja vas 
T44 522088.31 124950.91 1099/2 Škofja vas 
T45 522087.00 124949.89 1099/2, 662/8 Škofja vas, Arclin 
T46 522079.65 124944.17 662/8, 659/7 Arclin 
     
Območje 2:       
točka GK_X GK_Y številka parcele katastrska občina 
T1 522206.82 124788.63 1102/3, 1099/3 Škofja vas 
T2 522206.24 124789.36 1099/3, 1099/2 Škofja vas 
T3 522194.01 124805.01 1099/2, 1099/3 Škofja vas 
T4 522185.79 124815.52 1099/3 Škofja vas 
T5 522183.01 124819.07 1099/3 Škofja vas 
T6 522162.87 124844.83 1099/3 Škofja vas 
T7 522150.94 124860.08 1099/3 Škofja vas 
T8 522147.73 124864.17 1099/3, 1102/9 Škofja vas 
T9 522142.11 124871.31 1102/9, 1099/3 Škofja vas 
T10 522132.12 124884.01 1099/3 Škofja vas 
T11 522129.99 124886.87 1099/3 Škofja vas 
T12 522118.19 124901.92 1099/3, 1102/3 Škofja vas 
T13 522117.38 124902.96 1102/3 Škofja vas 
T14 522118.26 124903.59 1102/3 Škofja vas 
T15 522111.91 124911.73 1102/3 Škofja vas 
T16 522111.05 124911.09 1102/3 Škofja vas 
T17 522110.90 124911.28 662/8, 1102/3 Arclin, Škofja vas 
T18 522110.19 124912.19 662/8 Arclin, Škofja vas 
T19 522112.87 124914.07 662/8, 1099/2 Arclin, Škofja vas 
T20 522115.63 124916.01 1099/2 Škofja vas 
T21 522138.29 124886.94 1099/2, 1102/3 Škofja vas 
T21.1 522144.14 124879.44 1102/3, 1099/2 Škofja vas 
T22 522211.86 124792.57 1099/2 Škofja vas 
T23 522210.83 124791.76 1099/2, 1099/3 Škofja vas 
     
Območje 3:       
točka GK_X GK_Y številka parcele katastrska občina 
T1 522231.86 124765.76 1099/2, 1099/3 Škofja vas 
T2 522233.39 124758.05 1099/3 Škofja vas 
T3 522223.04 124771.29 1099/3 Škofja vas 
T4 522221.39 124770.00 1099/3 Škofja vas 
T5 522218.64 124773.52 1099/3, 1102/3 Škofja vas 
T6 522218.51 124773.68 1102/3 Škofja vas 
T7 522222.16 124776.53 1102/3, 1099/3 Škofja vas 
T8 522222.99 124777.18 1099/3, 1099/2 Škofja vas 
T9 522223.55 124777.62 1099/2 Škofja vas 
T10 522231.53 124767.42 1099/2 Škofja vas 
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2718. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega 
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah 
ob levem bregu Dravinje v občini Slovenske 
Konjice

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO1, 2/04 – ZZdrIA, 
41/04 – ZVO1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča 

na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu 
Dravinje v občini Slovenske Konjice

1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na 

nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Dravinje v občini 
Slovenske Konjice.

2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob levem bregu 

Dravinje v občini Slovenske Konjice poteka po zemljišču parcel 
številka 373/2, 373/4, 373/10 in 373/11, vse k. o. Slovenske 
Konjice, ter sega 10 m stran od vodnega zemljišča Dravinje.

(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob levem bregu 
Dravinje v občini Slovenske Konjice poteka po zemljiščih iz 
prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koor-
dinatnega sistema iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 

prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster ozi-
roma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo 
evidentiranje nepremičnin.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0072845/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 201323300157

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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PRILOGA:  

Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča ob levem bregu Dravinje v občini 
Slovenske Konjice 
 

točka GK_Y GK_X številka parcele 
T1 533628,9022 132802,0120 383/4 
T2 533630,6682 132802,7339 383/4 
T3 533631,7800 132803,2932 373/4 
T4 533631,7800 132797,7868 373/4 
T5 533632,7407 132798,1795 373/4 
T6 533646,8088 132805,2556 373/4 
T7 533658,2826 132809,6186 373/4 
T8 533659,5834 132809,9871 373/4 
T9 533669,3208 132812,7455 373/10 
T10 533680,2350 132815,1691 373/10 
T11 533686,1297 132815,8371 373/10 
T12 533690,0567 132816,2821 373/11 
T13 533701,2459 132817,0737 373/11 
T14 533703,7304 132817,0533 373/11 
T15 533709,5325 132817,0058 373/11 
T16 533712,6687 132816,9801 373/11 
T17 533713,3871 132816,9742 373/2 
T18 533724,3823 132816,1824 373/2 
T19 533734,6270 132814,8647 373/2 
T20 533737,0216 132814,3046 373/2 
T21 533737,3885 132819,3537 373/2 
T22 533767,3550 132812,3439 363/3 
  vse k. o. Slovenske Konjice  
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2719. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega 
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob 
Pesnici v občini Kungota

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO1, 2/04 – ZZdrIA, 
41/04 – ZVO1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča 

na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici  
v občini Kungota

1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na 

nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici v občini Kungota, ki 
zožuje priobalno zemljišče.

2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob Pesnici v obči-

ni Kungota poteka po zemljišču parcel številka 1508/1, 1509/1, 
1509/2, 1779 in 1782, vse k. o. Mali Rošpoh, in 560/14, k. o. 
Gradiška.

(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob Pesnici v 
občini Kungota poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka 
in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz 
priloge, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 

prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster ozi-
roma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo 
evidentiranje nepremičnin.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0072847/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 201323300158

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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PRILOGA:  
 
Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča ob Pesnici v občini Kungota 
 
točka GK_Y GK_X številka parcele katastrska občina 
T1 549971,52 162948,79 1779  Mali Rošpoh 
T2 549996,96 162919,09 1779  Mali Rošpoh 
T3 550007,04 162909,30 1779  Mali Rošpoh 
T4 550017,10 162900,85 1779  Mali Rošpoh 
T5 550029,11 162891,08 1508/1  Mali Rošpoh 
T6 550036,23 162900,94 1508/1  Mali Rošpoh 
T7 550037,32 162902,45 560/14         Gradiška 
T8 550044,93 162896,26 560/14         Gradiška 
T9 550075,19 162882,62 560/14         Gradiška 
T10 550111,97 162869,68 560/14         Gradiška 
T11 550132,13 162861,92 560/14         Gradiška 
T12 550139,09 162858,40 560/14         Gradiška 
T13 550142,10 162855,83 560/14         Gradiška 
T14 550138,97 162851,04 1508/1 Mali Rošpoh 
T15 550134,37 162844,02 1508/1 Mali Rošpoh 
T16 550136,67 162841,57 1782 Mali Rošpoh 
T17 550138,90 162839,00 1509/2 Mali Rošpoh 
T18 550140,15 162837,57 1509/1 Mali Rošpoh 
T19 550150,76 162819,25 1509/1 Mali Rošpoh 
T20 550156,66 162800,19 1509/1 Mali Rošpoh 
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2720. Uredba o spremembah Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na 
podlagi Sklepa o začetku priprave državnega 
prostorskega načrta za državno cesto od 
priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda 
z obvoznicami

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK1, 
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO1C in 80/10 – ZUPUDPP) 
v zvezi z drugim odstavkom 23. člena in prvim odstavkom 
62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 
57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o začasnih ukrepih  

za zavarovanje urejanja prostora na podlagi 
Sklepa o začetku priprave državnega 
prostorskega načrta za državno cesto  

od priključka Slovenj Gradec jug  
do Dravograda z obvoznicami

1. člen
V Uredbi o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja pro-

stora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostor-
skega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug 
do Dravograda z obvoznicami (Uradni list RS, št. 75/10, 71/11, 
66/12 in 17/13) se v prvem odstavku 4. člena v četrti alineji 
besedilo »743/2« nadomesti z besedilom »739/4«.

V drugem odstavku v četrti alineji se črta besedilo »739/2, 
690/3, 746«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0072944/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 201324300079

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2721. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije 
v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih virov energije

Na podlagi tretjega odstavka 64.s člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh2L), 
4. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja pri-
spevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije 
v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 2/09, 49/10, 61/13 in 64/13) in 
točke j) 6. člena ter druge alinee 11. člena Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, 
št. 63/04, 95/04 in 63/13) Javna agencija Republike Slovenije 
za energijo izdaja
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1. VN   T > 6000  - PR.OMR 3,40460
2. VN   T > 6000  - DIS.OMR 4,06049
3. VN   2500 < T < 6000 - PR.OMR 2,85022
4. VN   2500 < T < 6000 - DIS.OMR 1,33408
5. VN      T  <  2500       - PR.OMR 3,10523
6. VN      T  <  2500       - DIS.OMR 1,96131
7. SN zbiralke - T>2500 2,78866
8. SN zbiralke - T<2500 2,80168
9. SN   T >2500 2,10880
10. SN   T< 2500 1,15684
11. NN zbiralke   T > 2500 3,77178
12. NN zbiralke   T< 2500 2,22081
13. NN   T > 2500 3,39822
14. NN  T < 2500 1,79098
15. NN brez merj.moči 0,80943
16. Gosp.odjemalci 0,58844

Odjemna skupina
Prispevek na kW 

obračunske moči  v 
eurih

 
 

A K T
o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor 
proizvodnji električne energije v soproizvodnji  

z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 
energije

1. člen
S tem aktom se določi povprečni mesečni prispevek in 

vrednosti mesečnih prispevkov po posameznih odjemnih sku-
pinah končnih odjemalcev.

2. člen
Povprečni prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji 

električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz 
obnovljivih virov energije znaša 1,22335 eura na kW obračun-
ske moči.

3. člen
Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev se 

določijo naslednje vrednosti prispevka na kW obračunske moči:

4. člen
Prispevek iz 3. člena tega akta ne vključuje davka na 

dodano vrednost.

5. člen
S prispevkom iz 3. člena tega akta, ki ga plačujejo končni 

odjemalci na kW obračunske moči, se zagotavljajo potrebna 
denarna sredstva za namene iz 64.n člena Energetskega za-
kona.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o dolo-

čitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne 
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 4/13), uporablja pa se do 
začetka uporabe tega akta.

7. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji 
mesec po objavi.

Št. 13615/201306/232
Maribor, dne 12. avgusta 2013
EVA 201324300101

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije  

za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

Vlada Republike Slovenije je dne 29. 8. 2013 s sklepom 
št. 3600112/2013/3 dala soglasje k temu aktu.
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VSEBINA

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/13

VSEBINA

58. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o za-
ščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno 
zlorabo (MKZOSIZ) 423

59. Zakon o ratifikaciji Sprememb Rimskega statuta 
Mednarodnega kazenskega sodišča, Kampala, 
10. in 11. junij 2010 (MRSMKSA) 440

60. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konven-
ciji o transferju obsojenih oseb (MDPKTOO) 447

Obvestila o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

61. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske 
medicine 451

62. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Protokola o 
načinu delovanja na meji med Republiko Slove-
nijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa 
in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim 
goljufijam 451

63. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o zrač-
nem prometu med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Države Katar 451

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 71/13 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 2423
Javne dražbe 2483
Razpisi delovnih mest 2489
Druge objave 2492
Objave po Zakonu o političnih strankah 2505
Evidence sindikatov 2506
Objave gospodarskih družb 2507
Zavarovanja terjatev 2508
Objave sodišč 2509
Izvršbe 2509
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2509
Oklici dedičem 2509
Oklici pogrešanih 2510
Preklici 2511
Zavarovalne police preklicujejo 2511
Spričevala preklicujejo 2511

VLADA
2714. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka in 

pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014 8271
2715. Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje kata-

strskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na 
panj 8278

2716. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri 
usmrtitvi 8308

2717. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega ze-
mljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku 
v mestni občini Celje 8309

2718. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega ze-
mljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem 
bregu Dravinje v občini Slovenske Konjice 8312

2719. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega ze-
mljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici 
v občini Kungota 8314

2720. Uredba o spremembah Uredbe o začasnih ukre-
pih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi 
Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega 
načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gra-
dec jug do Dravograda z obvoznicami 8316

MINISTRSTVA
2705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih 
storitev v postopkih s področja varnosti cestnega 
prometa 8255

2706. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o določanju cen zdravil za uporabo v humani me-
dicini 8258

2707. Odredba o programu pripravništva in strokovnega 
izpita za poklic delovni terapevt/delovna terapevtka 8258

2708. Odredba o programu pripravništva in strokovnega 
izpita za poklic psiholog/psihologinja v zdravsteni 
dejavnosti 8260

2709. Odredba o programu specializacije iz klinične psi-
hologije 8262

2710. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb 
iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem 
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 8266

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2711. Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve 8266
2712. Poročilo o gibanju plač za junij 2013 8268
2721. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor 

proizvodnji električne energije v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije 8316

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2713. Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin 

o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za 
storit ve v Ljubljani 8268

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2013 je 364 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad nilist.si  
– uredništvo epošta: objave@urad nilist.si • Transakcijski račun 029220011569767
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