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2022. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za
leto 2001

Na podlagi 5., 6. in 7. člena ter v zvezi s 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto

2001

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa:
– postopke uveljavljanja neposrednih plačil (EKO – 0)

opredeljenih v sledečih predpisih o ureditvah kmetijskih trgov:
– predpis o ureditvi trga z žiti,
– predpis o ureditvi trga za sladkor,
– predpis o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin,
– predpis o ureditvi trga za goveje meso,
– predpis o ureditvi trga s hmeljem,
– predpis o ureditvi trga za ovčje in kozje meso,
– predpis o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom

in vinom,
– predpis o ureditvi trga za sveže sadje in zelenjavo;

– postopke uveljavljanja neposrednih plačil opredelje-
nih v predpisu o uvedbi izravnalnih plačil za območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO –1) (v
nadaljnjem besedilu: EKO1 ukrep);

– postopke neposrednih plačil opredeljenih v predpisu
o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in uvedbi ne-
posrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO3) (v
nadaljnjem besedilu: ukrepi SKOP);

– postopke izvedbe ukrepov kmetijske politike, ki niso
sestavni del tržnih redov, navedenih v tem členu (podpore
za: kobile za vzrejo žrebet, pitanje telet na višjo težo, Pohor-
je Beef, plemenske živali);

– postopke administrativnih in terenskih kontrol za ukre-
pe, navedene v tem členu.

VLADA

2. člen
(upravičenci)

Upravičenci do sredstev iz naslova ukrepov kmetijske
politike (v nadaljnjem besedilu: sredstva) so kmetijska go-
spodarstva in druge fizične ter pravne osebe, ki so določene
z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ter izpolnjujejo predpisane
pogoje za ukrepe, za katere uveljavljajo sredstva.

Fizična oseba mora biti državljan Republike Slovenije s
stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije. Prav-
na oseba mora imeti sedež na območju Republike Slovenije.

3. člen
(nosilec kmetijskega gospodarstva)

Za kmetijsko gospodarstvo lahko vlaga zahtevke za
pridobitev sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike
nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lahko fizična ali prav-
na oseba.

V primeru, ko je kmetijsko gospodarstvo planina v sku-
pni rabi ali skupni pašnik, vlaga zahtevke za pridobitev sred-
stev gospodar planine, na osnovi pisnega pooblastila vseh
uporabnikov planine oziroma skupnega pašnika.

Nosilca kmetije pisno določijo izmed sebe člani druži-
ne, ki prebivajo in delajo na kmetiji, s čimer ga pooblaščajo
tudi za prejemnika sredstev.

Družinski člani nosilca kmetije, ki prebivajo in delajo na
kmetiji in so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina (v
nadaljnjem besedilu: RPGV), register hmeljišč, evidence
imetnikov rejnih živali ali druge zbirke podatkov, ki jih vodi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), morajo biti na
obrazcu “A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu
za leto 2001“ obvezno navedeni.

Morebitna sprememba nosilca kmetije je mogoča ob
oddaji zbirne vloge z vpisom novih podatkov na obrazec “A –
Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2001“,
ki je sestavni del zbirne vloge.

Spremembo nosilca kmetije po oddaji zbirne vloge je
potrebno sporočiti na obrazcu “Sprememba nosilca kmeti-
je“ v roku 15 dni od nastanka spremembe, vendar najkasne-
je do 31. avgusta 2001, razen v primeru smrti nosilca kmeti-
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je, na sledeči naslov: Informacijska pisarna – Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana.

4. člen
(uveljavljanje sredstev)

Kmetijska gospodarstva, ki bodo v letu 2001 uveljavlja-
la kakršenkoli ukrep kmetijske politike iz 1. člena te uredbe,
morajo od 1. junija 2001 do 30. junija 2001 na Agencijo
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija) posredovati podatke o kme-
tijskem gospodarstvu, nosilcu kmetije, staležu živali in vseh
kmetijskih zemljiščih v uporabi na obrazcih:
“A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto

2001“ (za fizične osebe) ali
“A1 – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto

2001“ (za pravne osebe in samostojne podjetnike),
“B – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto

2001 – stalež živali“,
“C – Podatki o kmetijskih zemljiščih v uporabi za leto

2001“.

Upravičenci, ki bodo uveljavljali sredstva za neposre-
dna plačila, EKO1 ukrepe, ukrepe SKOP in sredstva za
podporo za kobile za vzrejo žrebet, uveljavljajo sredstva na
predpisanih obrazcih (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga).
Zbirno vlogo sestavljajo obrazci, navedeni v prejšnjem od-
stavku, dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določajo pred-
pisi iz 1. člena te uredbe in naslednji zahtevki na predpisa-
nih obrazcih:
“D – Zahtevek za neposredna plačila na površino za leto

2001“,
“Zahtevek za premijo za krave dojilje“,
“Zahtevek za premijo za ovce in koze“ (za kmetijska gospo-

darstva) ali
“Zahtevek skupnosti proizvajalcev za premijo za ovce in

koze“ (za skupnosti proizvajalcev),
“Zahtevek za izplačilo podpore za kobile za vzrejo žrebet“.

Pred oddajo zbirne vloge mora pristojni kmetijski sveto-
valec s podpisom kontrolne liste potrditi, da je upravičenec
v celoti in čitljivo izpolnil zbirno vlogo in ji priložil zahtevana
dokazila.

Kontrolno listo mora upravičenec priložiti zbirni vlogi.
Določbe prejšnjih dveh odstavkov ne veljajo za upravi-

čence, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki.
Upravičenec plača za kontrolo zbirne vloge 500 SIT. V

primeru, da kmetijski svetovalec nudi upravičencu pomoč
pri izpolnjevanju zbirne vloge, znaša strošek za pomoč do-
datnih 1000 SIT.

Vsi ostali zahtevki za pridobitev sredstev na podlagi te
uredbe se vlagajo posebej na predpisanih obrazcih.

Zbirno vlogo mora upravičenec v roku od 1. junija
2001 do 30. junija 2001 poslati s priporočeno poštno
pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
s pripisom: “zbirna vloga“, ali jo v tem roku oddati neposre-
dno v sprejemno pisarno agencije.

Upravičenec lahko s posebnim pooblastilom pooblasti
pravno ali fizično osebo za posredovanje zbirne vloge na
agencijo.

Vse ostale zahtevke za pridobitev sredstev se dostavi
na isti naslov v rokih, ki so predpisani v posameznih uredbah
o ukrepih kmetijske politike ali v tej uredbi.

5. člen
(vlagatelji)

Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi vlagajo
upravičenci v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi
pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun, razen če
ni s to uredbo drugače določeno. Vlagatelji, ki uveljavljajo
sredstva za druge upravičence (v nadaljnjem besedilu: poo-
blaščeni vlagatelji), morajo vlogam priložiti obrazec: “Podat-
ki o subjektu – pooblaščenem vlagatelju“ ter pisno poobla-
stilo upravičencev.

S tem pooblastilom upravičenci pooblaščajo poobla-
ščene vlagatelje za vsa dejanja v postopku pridobitve sred-
stev.

Upravičenci jamčijo za pravilnost podatkov, navedenih
v vlogi, s svojim podpisom na vlogi.

Upravičenci lahko pooblastijo vlagatelja za uveljavljanje
sredstev v njihovem imenu le za celotno zbirno vlogo. Poo-
blastilo za posamezen ukrep iz zbirne vloge ni mogoče,
razen če s to uredbo ni drugače določeno.

Pooblaščeni vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobi-
jo za druge upravičence, morajo tako pridobljena sredstva
nakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po
njihovem prejemu.

Pooblaščeni vlagatelji ne smejo pogojevati uveljavljenja
ali izplačila sredstev na podlagi te uredbe upravičencu z
obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja
ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovinske mreže.

6. člen
(podatki)

Zbirna vloga mora biti izpolnjena v celoti in v skladu z
navodili, pri čemer se za rejne živali navede podatke na
kmetijskem gospodarstvu na dan 30. maj 2001, za rabo
kmetijskih zemljišč dejanska raba in vrsta kmetijskih rastlin,
za še neposejane površine pa predvidena vrsta kmetijskih
rastlin v rastni dobi 2001.

Pri uveljavljanju sredstev se upošteva:
– za podatke o parcelah stanje v zemljiškem katastru

na dan 1. maj 2001;
– za hmeljišča podatke hmeljne komisije na dan

30. maj 2001;
– za vinograde stanje v RPGV na dan 1. maj 2001;
– za govedo podatke iz Centralnega registra govedi.

7. člen
(geodetski podatki in zakup)

Upravičenci, ki bodo v letu 2001 v skladu s to uredbo
uveljavljali neposredna plačila na površino, morajo na kopije
katastrskih načrtov vrisati posamične dejanske vrste rabe
kmetijskih zemljišč (njiva, travnik ipd.) ter vrste kmetijskih
rastlin (koruza, sladkorna pesa, pšenica ipd.).

Kopije katastrskih načrtov iz prejšnjega odstavka so
sestavni del vloge in jih hrani nosilec kmetijskega gospodar-
stva doma.

Upravičencu, ki je pri Geodetski upravi Republike Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) že pridobil
podatke o parcelah in kopije katastrskih načrtov za namene
uveljavljanja sredstev kmetijske politike v letu 2000, za uve-
ljavljanje sredstev v letu 2001 ni treba pridobiti novih podat-
kov o parcelah in kopij katastrskih načrtov, če glede teh
podatkov ni nobenih sprememb.
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Če so glede podatkov o parcelah in kopij katastrskih
načtov nastale spremembe, lahko upravičenec nove podat-
ke naroči pri geodetski upravi. Geodetska uprava izda po-
datke o parcelah (posestni list brez podatkov o lastniku
parcel) in kopije katastrskih načtov, izdelane za namene
uveljavljanja sredstev kmetijske politike. Upravičenci so dol-
žni poravnati materialne stroške, ki nastanejo pri izdaji geo-
detskih podatkov.

Geodetska uprava izda posestne liste in kopije katastr-
skih načrtov v roku osem dni od oddanega naročila.

Za komasacijska območja, kjer komasacijski postopki
še niso pravnomočno končani, so upravičenci dejanski upo-
rabniki zemljišč, na podlagi dokončne odločbe o novi razde-
litvi zemljišč.

Kopije komasacijske odločbe so sestavni del vloge. V
primeru, da je upravičenec že v letu 2000 priložil kopijo
komasacijske odločbe in ni nobenih sprememb, te odločbe
v letu 2001 ni potrebno prilagati.

Upravičenci, ki imajo v zakupu zemljišča, ki so v lasti
države ali lokalnih skupnosti, morajo zbirni vlogi priložiti foto-
kopijo zakupne pogodbe.

Upravičenci, ki imajo v zakupu zemljišča fizičnih oseb,
morajo zbirni vlogi priložiti “Izjavo o zakupu zemljišč“, ki jo
podpišeta zakupodajalec in zakupnik.

V primeru, da uveljavlja neposredna plačila za isto zem-
ljišče več vlagateljev, se sredstva odobri tistemu, ki dokaže,
da zemljišče dejansko obdeluje.

8. člen
(dopolnjevanje podatkov)

Po preteku roka za vložitev vloge, zahtevkov iz te vloge
ni več mogoče spreminjati in dopolnjevati, razen če je bil
upravičenec pozvan na dopolnitev vloge.

9. člen
(KMG-MID)

Vsa kmetijska gospodarstva, ki že imajo identifikacijsko
številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), morajo pri
izpolnjevanju vlog uporabljati obstoječo identifikacijsko
številko.

10. člen
(obrazci)

Obrazci, ki jih določa ta uredba, so priloga te uredbe in
njen sestavni del.

Obrazce za zbirne vloge s predtiskanimi podatki, pošlje
agencija upravičencem, ki so v letu 2000 uveljavljali zahtev-
ke za ukrepe kmetijske politike.

Vsi obrazci za uveljavljanje zahtevkov v letu 2001 so
upravičencem na voljo pri območnih kmetijsko-gozdarskih
zavodih.

Kopije vlog so upravičenci dolžni hraniti še štiri leta od
dneva pridobitve sredstev, če s posebnimi predpisi ni druga-
če določeno.

11. člen
(inšpekcijski nadzor)

Pred izplačilom sredstev Inšpektorat Republike Slove-
nije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadalj-
njem besedilu: inšpektorat) izvede inšpekcijski nadzor vlog.

Pri tem pregleda naslednji vzorec:
– 5% vlog za podporo na površino,
– 10% vlog za podporo na živali.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti ob pregledu na

kraju samem, inšpektorat pošlje predlog za ukrepanje na
agencijo, ki ugotovitve inšpektorata upošteva skladno s
13. členom te uredbe v postopku odobritve sredstev.

Inšpektorat in agencija s pisnim dogovorom določita
metodo vzorčenja za inšpekcijski nadzor in način obvešča-
nja pristojnih služb agencije.

12. člen
(višja sila)

Za primer višje sile po tej uredbi se štejejo:
– naravne in elementarne nesreče, ki so občutno vpli-

vale na kmetijske površine ali živali na kmetijskem gospodar-
stvu;

– uničenje hlevov zaradi nesreč;
– udar strele;
– kužne bolezni, ki prizadenejo pretežni del ali ves

trop.
Zmanjšanje števila živali in zahtevkov na površino zara-

di primera višje sile, je potrebno na predpisanih obrazcih
prijaviti agenciji v osmih delovnih dneh od datuma, ko upra-
vičenec to lahko stori.

Če upravičenec zaradi višje sile ni mogel upoštevati
obveznega roka reje, zadrži pravico do premij za število
živali, do katerega bi bil upravičen, če do višje sile ne bi
prišlo.

13. člen
(ukrepi na osnovi inšpekcijskega nadzora)

Če se pri inšpekcijskem nadzoru vlog, ki se nanašajo
na neposredna plačila na površino, na terenu ugotovi večje
površine kot so navedene v vlogi, se upravičencu dodelijo
neposredna plačila le za površine, navedene v vlogi.

Če se pri inšpekcijskem nadzoru vlog na terenu, razen
v primeru višje sile, ugotovijo manjše površine od prijavljenih
pri posamezni skupini kmetijskih rastlin glede na višino pod-
pore:

– do vključno 3%, vendar skupaj največ do 2 ha, se
vlogi za tisto skupino kmetijskih rastlin ugodi glede na dejan-
sko ugotovljeno stanje,

– nad 3% do vključno 20%, vendar skupaj največ do
2 ha, se za tisto skupino kmetijskih rastlin od dejansko
ugotovljene površine odšteje dvakratnik ugotovljene razlike,

– nad 20% se podpora za tisto skupino kmetijskih rast-
lin ne izplača,

– če je upravičenec v vlogi uveljavljal zahtevek za sku-
pino kmetijskih rastlin, ki je predmet višje podpore od tiste,
ki je dejansko posejana, za prijavljeno skupino kmetijskih
rastlin ni upravičen do podpore.

Odstopanja po tem členu se ugotavljajo znotraj skupi-
ne rastlin glede na višino podpore, za celotno vlogo posa-
meznega kmetijskega gospodarstva.

Če je na zahtevku navedeno večje število živali kot jih
ugotovi inšpektor, razen v primeru, ko zaradi višje sile kme-
tijsko gospodarstvo ne more izpolniti obveznega obdobja
reje, se sredstva zmanjšajo:

a) če se zahtevek nanaša na največ 20 živali:
– za odstotek razlike, če ta ni večja kot dve živali;
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– za dvakratni odstotek ugotovljene razlike, če je ta
večja kot dve živali, vendar ni večja kot štiri živali;

– če je razlika večja kot štiri živali, se zahtevek zavrne
kot neutemeljen;

b) v drugih primerih:
– za odstotek ugotovljene razlike, če ta ni večja od 5%;
– za 20%, če je ugotovljena razlika večja od 5%, ven-

dar ni večja od 10%;
– za 40%, če je ugotovljena razlika večja od 10%,

vendar ni večja od 20%;
– če je razlika večja od 20%, se zahtevek zavrne kot

neutemeljen.
Odstotek iz točke a) prejšnjega odstavka se izračuna

na podlagi prijavljenega števila, odstotek iz točke b) prej-
šnjega odstavka pa na podlagi ugotovljenega števila živali.

14. člen
(ukrepi po odobritvi sredstev)

V primeru, da se z inšpekcijskim pregledom ugotovi
nezakonito pridobitev oziroma nenamensko porabo sred-
stev po zakonu, ki ureja kmetijstvo, izda kmetijski inšpektor
upravičencu ugotovitveno odločbo, s katero ugotovi dejstva,
ki dokazujejo nezakonito pridobitev oziroma nenamensko
porabo sredstev za posamezen ukrep in poda agenciji pred-
log za izdajo odločbe, s katerim predlaga, da upravičenec
za dobo dveh let od dokončnosti ugotovitvene odločbe kme-
tijskega inšpektorja ne more pridobiti sredstev za posame-
zen ukrep, na katerega se nezakonita pridobitev oziroma
nenamenska poraba nanaša.

Agencija izda upravičencu odločbo o vračilu nezakoni-
to pridobljenih in nenamensko porabljenih sredstev in o
prepovedi pridobitve sredstev za dobo dveh let po določilih
tega člena potem, ko postane ugotovitvena odločba kmetij-
skega inšpektorja dokončna.

15. člen
(dodeljevanje sredstev)

O dodelitvi sredstev na podlagi vlog odloči agencija z
odločbo.

Prepozno prispele vloge se s sklepom agencije zavr-
žejo.

Spremembe in dopolnitve vlog, ki so jih upravičenci
vložili po preteku roka za vložitev vloge, oziroma po preteku
roka za dopolnitev vloge, se ne upoštevajo.

Neutemeljene vloge, vloge za katere upravičenci ne
omogočijo inšpekcijskega pregleda in neustrezno dopolnje-
ne vloge, se z odločbo agencije zavrnejo.

Zoper odločbo agencije lahko upravičenec vloži pritož-
bo ministrstvu.

16. člen
(neposredna plačila)

Sredstva za neposredna plačila na površino se dodelijo
le za zemljišča na območju Republike Slovenije. V nobenem
primeru ni mogoče odobriti sredstev za večjo površino, kot
je navedena v zahtevku.

Če na zahtevku ni navedena identifikacijska številka
živali, se premija za takšno žival ne odobri. V nobenem
primeru ni mogoče odobriti sredstev za več živali, kot jih je
navedenih na zahtevku.

17. člen
(Neposredna plačila – EKO 0)

A) Neposredna plačila na površino
Ukrepi neposrednih plačil, upravičenci, pogoji za pri-

dobitev in višina ter roki za uveljavljanje sredstev so:
– za določene poljščine, opredeljeni v predpisu o ure-

ditvi trga z žiti,
– za sladkorno peso, opredeljeni v predpisu o ureditvi

trga za sladkor,
– za pridelavo semena kmetijskih rastlin, opredeljeni v

predpisu o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin,
– za pridelavo hmelja in obnovo hmeljišč, opredeljeni v

predpisu o ureditvi trga s hmeljem.
Za poljščine, ki so posejane v hmeljiščih na površini v

premeni, je mogoče uveljavljati neposredna plačila za polj-
ščine ali pa jih je mogoče opredeliti kot krmno površino v
skladu s predpisom o ureditvi trga za goveje meso.

Upravičenci uveljavljajo zahtevke na obrazcu: “D –
Zahtevek za neposredna plačila na površino za leto 2001“,
ki je sestavni del zbirne vloge ter predpisanih dokazil.

B) Neposredna plačila za živali
Žival, za katero se uveljavlja premija za krave dojilje ali

žival, za katero se uveljavlja premija za drobnico in je bila
navedena na zahtevku, se lahko nadomesti z drugo primer-
no živaljo najkasneje v 20 dneh od odhoda živali s kmetij-
skega gospodarstva. Zamenjavo je potrebno zabeležiti v
register živali na gospodarstvu v roku treh dni od dneva
zamenjave. V tem primeru ni potrebno prijaviti zmanjšanja
staleža.

V primeru, ko proizvajalec ne more zagotoviti obvezne-
ga roka reje, je upravičen do premije za število živali, ki
izpolnjujejo pogoje in so ostale na kmetijskem gospodarstvu
celotno obdobje obvezne reje, razen v primeru zadnjega
odstavka 12. člena te uredbe. Zmanjšanje staleža je potre-
bno na predpisanem obrazcu prijaviti agenciji v osmih delov-
nih dneh od ugotovitve zmanjšanja, razen v primeru iz prej-
šnjega odstavka.

1. Posebna premija za bike in vole ter klavna premija za
telice

Upravičenci, pogoji za pridobitev, višina sredstev, roki
in zahtevana dokazila za posebno premijo za bike in vole ter
klavno premijo za telice, so opredeljeni v predpisu o ureditvi
trga za goveje meso.

Upravičenci, ki so do 30. junija 2001 vložili obrazce iz
prvega odstavka 4. člena te uredbe, lahko uveljavljajo za-
htevke za posebne premije za bike in vole ter klavne premije
za telice na obrazcu “Zahtevek za posebno premijo za bike
in vole ter klavno premijo za telice“.

2. Premija za krave dojilje
Upravičenci, pogoji za pridobitev in višina sredstev za

premijo za krave dojilje ter roki za uveljavljanje zahtevkov so
opredeljeni v predpisu o ureditvi trga za goveje meso.

Upravičenci uveljavljajo zahtevke na obrazcu “Zahtevka
za premijo za krave dojilje“, ki je sestavni del zbirne vloge in
vsebuje tudi izjavo upravičenca, da bodo živali ostale na
kmetijskem gospodarstvu za celotno obvezno obdobje reje
oziroma podatke o lokaciji ali lokacijah, kjer se bodo živali
nahajale in obdobje, kdaj bodo živali na teh lokacijah, identi-
fikacijske številke živali in izjavo upravičenca, da je sezna-
njen s pogoji za uveljavljanje premije. Če se lokacija v ob-
dobju obvezne reje spremeni, mora upravičenec v osmih
dneh spremembo prijaviti agenciji na predpisanem obrazcu.
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3. Premija za ovce in koze
Upravičenci, pogoji za pridobitev in višina sredstev za

premijo za primerne ovce ali koze ter roki za uveljavljanje
sredstev so opredeljeni v predpisu o ureditvi trga za ovčje in
kozje meso.

Upravičenci uveljavljajo zahtevke na obrazcu “Zahtevka
za premijo za ovce in koze“, ki je sestavni del zbirne vloge in
vsebuje tudi izjavo upravičenca, da bodo živali ostale na
posestvu za celotno obvezno obdobje reje oziroma podatke
o lokaciji ali lokacijah, kjer se bodo živali nahajale in obdob-
je, kdaj bodo živali na teh lokacijah, identifikacijske številke
živali in izjavo upravičenca, da je seznanjen s pogoji za
uveljavljanje premije. Če se lokacija v obdobju obvezne reje
spremeni, mora upravičenec v osmih dneh spremembo pri-
javiti agenciji na predpisanem obrazcu.

“Zahtevek za premijo za ovce in koze“ mora biti potrjen
s strani območnega kmetijskega zavoda.

V primeru, da posamezni rejci redijo manj kot 10 živali,
lahko uveljavljajo premije kot skupnost proizvajalcev na pred-
pisanem obrazcu. Skupnost odda en zahtevek, ki ga podpi-
šejo vsi rejci, sredstva pa se nakažejo neposredno skupno-
sti. Rok za oddajo zahtevka skupnosti je od 1. junija 2001
do 30. junija 2001. V vlogi mora biti jasno navedeno koliko
premij je uveljavljal vsak posamezen rejec iz skupnosti ter
KMG-MID kmetijskega gospodarstva posameznega rejca.
Ostali pogoji za uveljavljanje so enaki, kot v primeru, ko
uveljavlja premije posamezen upravičenec.

18. člen
(EKO –1 ukrep)

Upravičenci, pogoji za pridobitev in višina sredstev za
izravnalna plačila na površino za območja z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejavnost, so opredeljeni v predpisu o
uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost (EKO –1).

Za uveljavljanje zahtevkov v skladu s predpisom o uved-
bi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost (EKO –1), se upošteva stanje v elabora-
tu “Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki
Sloveniji“ na dan 20. april 2001.

Kmetijsko gospodarstvo – planina mora izpolnjevati po-
goje, ki so podrobneje določeni v Slovenskem kmetijsko
okoljskem programu.

Upravičenci uveljavljajo zahtevke na obrazcu: “D –
Zahtevek za neposredna plačila na površino za leto 2001“,
ki je sestavni del zbirne vloge.

Za planine je potrebno zahtevku priložiti sledeče priloge:
a) pašni red, ki mora biti v primeru skupne uporabe

planine, potrjen na letošnjem občnem zboru pašne skup-
nosti,

b) zapisnik o prigonu živali na planinsko pašo in predvi-
denem datumu odgona živali s planinske paše na predpisa-
nem obrazcu,

c) pooblastilo vseh uporabnikov planine gospodarju
planine za vlaganje zahtevka na predpisanem obrazcu.

Za skupni pašnik je potrebno zahtevku priložiti poobla-
stilo vseh uporabnikov skupnega pašnika gospodarju za
vlaganje zahtevka.

Višina neposrednega plačila za travinje na planinah, se
v primeru obtežbe vsaj ene glave velike živine na hektar
travinja (v nadaljnjem besedilu: 1 GVŽ/ha) obračuna tako,

da se upošteva dejanska površina travinja prijavljenega na
“D – Zahtevku za neposredna plačila na površino za leto
2001“. Če obtežba ne dosega 1 GVŽ/ha, se višina nepo-
srednega plačila obračuna le za površine, za katere je zago-
tovljena obtežba 1 GVŽ/ha.

19. člen
(ukrepi SKOP)

Upravičenci, pogoji za pridobitev in višina sredstev za
uveljavljanje ukrepov SKOP, so opredeljeni v predpisu o
Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in uvedbi nepo-
srednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO3).

Upravičenci uveljavljajo zahtevke na obrazcu: “D –
Zahtevka za neposredna plačila na površino“, ki je sestavni
del zbirne vloge ter predpisanih dokazil.

V primeru, da se uveljavljajo sredstva za trajne nasade,
je potrebno na obrazcih, ki sestavljajo zbirno vlogo, uporab-
ljati dodeljene identifikacijske številke trajnih nasadov (števil-
ka vinograda iz RPGV – MID-vinograda, MID-sadovnjaka, in
druge). Za sadovnjake, ki še nimajo dodeljenih identifikacij-
skih številk, se zbirni vlogi priloži predpisani obrazec “Podat-
ki o sadovnjaku“.

Za ukrep planinske paše morajo upravičenci zbirni vlo-
gi dodati dokazila iz petega odstavka prejšnjega člena.

Za posamezne ukrepe SKOP je potrebno do 30. sep-
tembra 2001 agenciji posredovati še posebna dokazila, in
sicer za:

– ukrep III.: integrirano sadjarstvo
Upravičenec mora posredovati potrdilo, ki dokazuje

upoštevanje Pravil slovenske integrirane pridelave sadja v
letu 2001, ki ga izda GIZ Sadjarstvo Slovenije.

– ukrep IV.: integrirano vinogradništvo
Upravičenec mora posredovati potrdilo, ki dokazuje

upoštevanje Strokovnega elaborata o integrirani pridelavi
grozdja in vina v letu 2001, ki ga izda Poslovna skupnost za
vinogradništvo in vinarstvo Slovenije.

– ukrep V.: integrirano vrtnarstvo
Upravičenec mora posredovati potrdilo, ki dokazuje

upoštevanje Smernic za integrirano pridelavo zelenjave v
letu 2001, ki ga izda Združenje za integrirano pridelavo
zelenjave Slovenije.

– ukrep VI.: ekološko kmetovanje
Upravičenec mora posredovati poročilo oziroma certifi-

kat, ki dokazuje upoštevanje predpisa o ekološki pridelavi in
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil“ v letu 2001 in
ga izda pooblaščena organizacija za kontrolo.

III. KONČNA DOLOČBA

20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 320-23/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2023. Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
(EKO –1)

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o uvedbi izravnalnih plačil za območja z

omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
(EKO –1)

1. člen
Ta uredba določa ukrep podpore kmetijske dejavnosti

v obliki izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost.

2. člen
Namen ukrepa je izravnava stroškov pridelave zaradi

težjih pridelovalnih razmer, s ciljem ustvarjanja pogojev za
kmetovanje in zagotavljanja primerne obdelanosti kmetijskih
zemljišč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
pridelavo. Ukrep ima obliko izravnalnih plačil, praviloma na
hektar kmetijske površine, in se razlikuje glede na naravne
in druge omejitvene dejavnike.

3. člen
Do izravnalnih plačil so upravičena kmetijska gospo-

darstva v gorsko višinskem območju in strme kmetije, gri-
čevnato hribovitem območju, kraškem območju in drugih
območjih z omejenimi možnostmi zaradi težjih pridelovalnih
razmer na podlagi elaborata “Območja z omejenimi dejavni-
ki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji“ (v skladu s 110. čle-
nom zakona o kmetijskih zemljiščih, Uradni list RS, št.
59/96, 31/98, 1/99, 54/00 in 68/00) v lasti in zakupu in
izpolnjujejo pogoje iz tehnične uredbe.

Za kmetijska zemljišča v zakupu se upošteva razvrstitev
v “Območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki
Sloveniji“, kot je določena za kmetijsko gospodarstvo zaku-
pojemalca.

Za planino se šteje kmetijsko gospodarstvo, kot je
določeno v slovenskem kmetijskem okoljskem programu.

4. člen
Višina izravnalnega plačila na hektar površin kmetijskih

zemljišč v rabi znaša:
– 16.000 SIT/ha za gorskovišinsko območje in strme

kmetije,
– 11.000 SIT/ha za gričevnato hribovito območje, kra-

ško območje in druga območja z omejenimi dejavniki,
– 8.000 SIT/ha za planino.

5. člen
Upravičenec lahko pridobi izravnalno plačilo za površi-

ne, za katere vlaga zahtevek, pod naslednjimi pogoji:
a) najmanjša skupna površina na kmetijsko gospodar-

stvo, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo, je
1 ha;

b) upravičenec se obveže, da bo opravljal svojo kmetij-
sko dejavnost na območju s težjimi pogoji pridelave še naj-
manj pet let od prejema neposrednega plačila za ta namen;

c) upravičenec se obveže, da bo kmetijska zemljišča,
za katere vlaga zahtevek, obdeloval kot dober gospodar v
smislu 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih in v smislu
navodila o tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot
dober gospodar (Uradni list SRS, št. 29/86) ter v smislu

navodila za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju
(Uradni list RS, št. 34/00);

d) upravičenec lahko uveljavlja izravnalna plačila za vsa
kmetijska zemljišča v rabi, razen za vinograde,

e) upravičenec ne more uveljavljati izravnalnih plačil za
zemljišča v zaraščanju in vodna zemljišča.

6. člen
Upravičenci, ki uveljavljajo izravnalna plačila za obmo-

čja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost po tej
uredbi, so upravičeni tudi do plačil po uredbah, ki urejajo
neposredna plačila iz kmetijsko okoljskega programa in trž-
no cenovna plačila.

Način vlaganja vlog, postopek za obravnavo in odloča-
nje o vlogah, nadzor ter druga vprašanja postopka in način
dodeljevanja sredstev se določi s predpisom ministra, pris-
tojnega za kmetijstvo.

7. člen
Za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi

možnostmi za kmetijsko dejavnost je v predlogu proračuna
Republike Slovenije na postavki 5850 namenjenih
3.439,000.000 SIT.

Kolikor višina zahtevkov za ta ukrep preseže obseg
sredstev iz prvega odstavka tega člena, lahko Vlada Repu-
blike Slovenije, na predlog ministra za kmetijstvo, višino
izravnalnih plačil na enoto površine sorazmerno zniža.

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 407-05/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2024. Uredba o Slovenskem kmetijsko okoljskem
programu in uvedbi neposrednih plačil za
ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3)

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in
uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001

(EKO 2, EKO 3)

1. člen
Ta uredba uvaja Slovenski kmetijsko okoljski program

(v nadaljnjem besedilu: program) in določa ukrepe progra-
ma, ki se bodo v letu 2001 izvajali kot ukrepi kmetijske
strukturne politike v skladu s 27., 28. in 30. členom zakona
o kmetijstvu.

2. člen
Program, ki opredeljuje cilje in mehanizme ter predpi-

suje posebne pogoje za izvajanje posameznih ukrepov, je
kot priloga sestavni del te uredbe.
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3. člen
Upravičenci za pridobitev neposrednih plačil v okviru

programa so kmetijska gospodarstva ter druge fizične in
pravne osebe, ki so določene z zakonom o kmetijstvu ter
izpolnjujejo predpisane pogoje za ukrepe, za katere uveljav-
ljajo sredstva.

4. člen
Za izvajanje ukrepov programa v letu 2001 se dodelijo

naslednja neposredna plačila za:
1. zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje:
– I. odpravljanje zaraščanja: 42.000 SIT/ha površin v

zaraščanju, ki se usposobijo za nadaljnjo kmetijsko rabo v
okviru enega od ukrepov programa,

– II. ohranjanje kolobarja: 10.000 SIT/ha,
– III. integrirano sadjarstvo: 60.000 SIT/ha,
– IV. integrirano vinogradništvo: 60.000 SIT/ha,
– V. integrirano vrtnarstvo (na prostem in v zavarovanih

prostorih): 60.000 SIT/ha,
– VI. ekološko kmetovanje:

– njive – poljščine: 80.500 SIT/ha,
– vrtnine na prostem: 103.500 SIT/ha,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 120.750

SIT/ha,
– nasadi sadovnjakov z gostoto 120 dreves/ha

pri orehu in kostanju ter nad 200 dreves/ha pri ostalih
sadnih vrstah: 120.750 SIT/ha,

– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 90-
200 dreves/ha: 50.000 SIT/ha,

– vinogradi, hmeljišča, drevesnice, nasadi špar-
gljev: 120.750 SIT/ha,

– trajni travniki: 40.000 SIT/ha,
– pašniki: 20.000 SIT/ha;

2. ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodo-
vitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine:

– VII. planinska paša – brez pastirja: 4.000 SIT/ha,
– VIII. travniški sadovnjaki: 27.000 SIT/ha,
– IX. sonaravna reja domačih živali: 9.000 SIT/ha;
3. varovanje zavarovanih območij:
– X. ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zava-

rovanih območjih: +10% na ukrepe iz točk 1. in 2. tega
člena. V območjih regijskih parkov se v letu 2001 podpori
nameni dodatnih 5% in v območjih nacionalnih parkov še
dodatnih 10% na skupno vrednost ukrepov iz prejšnjega
stavka;

4. izobraževanje kmetov, uslužbencev državne uprave
in javnih zavodov ter promocijo, namenjeno izvajanju ukre-
pov pod točkami 1., 2. in 3. prvega odstavka tega člena.

Do sredstev za I. in II. ukrep je upravičeno kmetijsko
gospodarstvo, katerega vse površine v rabi so vključene v
ukrepe III. do IX. iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega
člena. Kolikor se površine v zaraščanju v okviru ukrepa I.
namenjajo za rejo drobnice, mora biti čreda drobnice varo-
vana.

Ministrstvo za okolje in prostor dostavi Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano uradni register zavarovanih
območij (v digitalni obliki) z navedbo imen zavarovanih ob-
močij, katastrskih občin (ime in šifra k.o.) in podatkov o
parcelah (parcelne številke).

Če na kmetijskem gospodarstvu skupni obseg kmetij-
skih zemljišč v rabi presega 100 ha, se znesek neposrednih
plačil za ukrepe tega programa zniža za 30%.

Zgornji zneski neposrednih plačil na hektar zemljišč
kmetijskega gospodarstva, ki jih je možno pridobiti s kombi-
nacijo ukrepov kmetijsko okoljskega programa v letu 2001,
znašajo:

Površina – kultura KMG izven zavarovanih KMG na zavarovanih
območij območjih

Njivske površine 109.100 SIT/ha 120.000 SIT/ha
trajni nasadi 163.600 SIT/ha 180.000 SIT/ha
Travinje 81.800 SIT/ha 90.000 SIT/ha

5. člen
Upravičenci lahko pridobijo neposredno plačilo za ukre-

pe, za katere vlagajo zahtevek, pod naslednjimi pogoji:
– najmanjša velikost enote kmetijskega zemljišča iste

rabe, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo za
en ukrep programa je 0,1 ha, na kmetijskem gospodarstvu
pa mora biti skupno vsaj 0,3 ha kmetijskih zemljišč za en
ukrep, razen če s programom za posamezne ukrepe ni
drugače določeno,

– upravičenci morajo pri izvajanju ukrepov obvezno
upoštevati načela dobre kmetijske prakse pri gnojenju in
dobre kmetijske prakse varstva rastlin ter dobrega gospo-
darja ob upoštevanju vse veljavne kmetijske zakonodaje,
kakor tudi zakonodaje s področja varovanja okolja, zdrav-
stva in veterine ter morajo izpolnjevati tudi vsa ostala zakon-
ska določila, ki so veljavna ob vstopu v program,

– na površinah, ki ne bodo vključene v program, mora-
jo upravičenci prav tako dosledno upoštevati načela dobre
kmetijske prakse pri gnojenju in dobre kmetijske prakse
varstva rastlin ter dobrega gospodarja, pri čemer kmetova-
nje na teh površinah ne sme negativno vplivati na okolje in
zmanjšati učinkovitosti izvajanja ukrepov na površinah, ki so
vključene v program,

– obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu ne sme
preseči 1,9 GVŽ/ha. Količina uporabljenega organskega
dušika pa mora biti manjša od 170 kg na hektar letno. Pri
izračunu števila GVŽ se upoštevajo vsa obdelana kmetijska
zemljišča kmetijskega gospodarstva, pri čemer mora biti
izračunano število GVŽ zaokroženo na eno decimalko,

– upravičenci, ki zaprosijo za neposredna plačila iz
naslova programa, morajo ves čas trajanja programa obvez-
no in sproti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se
izvajajo pri izbranih ukrepih,

– upravičenci, ki jim bodo izplačana neposredna plači-
la za ukrepe programa, so dolžni na kmetijskem gospodar-
stvu hraniti vso dokumentacijo (zahtevek s prilogami, potrdi-
lo o opravljenem izobraževanju) in vse evidence (zasnova
kolobarja, zapisi o delovnih opravilih) ves čas trajanja pro-
grama ter nato še štiri leta od dneva zadnje pridobitve nepo-
srednih plačil

– upravičenci morajo pri izvajanju ukrepov programa
upoštevati tudi okoljske predpise in predpisane akte na
zavarovanih območjih,

– upravičenci se morajo obvezati, da bodo kmetovali na
način, za katerega so pridobili neposredno plačilo še najmanj
pet let od dneva zadnje pridobitve neposrednega plačila.

Poleg navedenih pogojev morajo upravičenci izpolnje-
vati tudi vse ostale pogoje za posamezne ukrepe, ki so
določeni v programu.

6. člen
Upravičenci zaprosijo za neposredna plačila za ukrepe

po točkah 1. do 3. iz 4. člena te uredbe na način, ki je
določen z uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za
leto 2001.

Na istih površinah kmetijskega gospodarstva je možno
izvajati več ukrepov po točkah 1. do 3. iz 4. člena te uredbe, na
način kot ga določa program za posamezni ukrep, neposredna
plačila na hektar za te ukrepe pa seštevati do zgornje višine
neposrednih plačil iz petega odstavka 4. člena te uredbe.
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Kmetijsko gospodarstvo je upravičeno do neposrednih
plačil za ukrepe iz 1., 2. in 3. točke 4. člena te uredbe na
naslednji način:

Če pri posameznem ukrepu v programu ni drugače
navedeno, je neposredna plačila za ukrepe iz programa
mogoče uveljavljati tudi za površine, za katere se uveljavlja
izravnalno plačilo za območja z omejenimi dejavniki za kme-
tijstvo in za površine, za katere se uveljavlja tržno cenovne
podpore.

Sredstva, namenjena izobraževanju kmetov, uslužben-
cev državne uprave in javnih zavodov ter promociji, se dode-
lijo nosilcem izobraževalnih programov na podlagi javnega
razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za
te namene.

7. člen
Za ukrepe programa po 1., 2. in 3. točki prvega od-

stavka 4. člena te uredbe je s predlogom proračuna na
postavki 5851 določeno 1.727.100.000 SIT, za izobraže-
vanje in promocijo pa 146.100.000 SIT.

Kolikor vsota zahtevkov za posamezen ukrep preseže
višino sredstev na postavki, lahko Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano,
višino neposrednih plačil za posamezen ukrep zniža.

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-12/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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PRILOGA 
SLOVENSKI KMETIJSKO OKOLJSKI PROGRAM 

 
OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
BAT %HVW $YDLODEOH 7HFKQRORJ\ �1DMEROMãD UD]SRORåOMLYD WHKQRORJLMD� 
CAP Common Agriculture Policy (Skupna kmetijska politika) 
Cd Kadmij 
CORINE Coordiantion of information on the environment 
Cr Krom 
ý=3 ýDVRSLVQR ]DORåQLãNR SRGMHWMH 
EAGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni 

sklad) 
EEA European Environmental Agency (Evropska agencija za okolje) 
EU Evropska unija 
Fe äHOH]R 
G9ä *ODYD YHOLNH åLYLQH 
ha Hektar 
IACS Integrated administration and control system (Integrirani administrativni in kontrolni sistem) 
IBA ,PSRUWDQW %LUG $UHDV �0HGQDURGQR SRPHPEQD REPRþMD ]D SWLFH� 
idr. In drugo 
ipd. In podobno 
itd. In tako dalje 
IUCN ,QWHUQDWLRQDO 8QLRQ RI WKH &RQVHUYDWLRQ RI 1DWXUH �0HGQDURGQR ]GUXåHQMH ]D RKUDQMDQMH QDUDYH� 
K Kalij 
k.o. .DWDVWUVND REþLQD 
kg Kilogram 
KGZ Kmetijsko gozdarska zbornica 
KMG Kmetijsko gospodarstvo 
LFA /HVV IDYRXUHG DUHDV �2EPRþMD ] RPHMHQLPL GHMDYQiki) 
MID Medresorski identifikator dejavnosti 
MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Mn Mangan 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
N Dušik 
Na Natrij 
NH4 Amonij 
NO3 Nitrat 
NPVO Nacionalni program varstva okolja 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacija za ekonomsko sodelovanje 

in razvoj) 
Pb Svinec 
RS Republika Slovenija 
SAPARD Special Action for Pre-accession Measures for Agriculture and Rural Development (Predpristopni 

program za kmetijstvo in ra]YRM SRGHåHOMD� 
SIPS Slovenska integrirana pridelava sadja 
SIT Slovenski tolar 
SKOP Slovenski kmetijsko okoljski program 
Št. Številka 
URSPK Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva 
US 8VWDYQR VRGLãþH 
Zn Cink 
ZVNKD Zavod za varstvo naraYQH LQ NXOWXUQH GHGLãþLQH 
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1 UVOD 
 
 
1.1 Odgovorni nosilci in delovna skupina 
 
Odgovorni nosilec programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  v delo pa je bilo  
YNOMXþHQR WXGL 0LQLVWUVWYR ]D RNROMH LQ SURVWRU WHU QHYODGQH RUJDQL]DFLMH �%iotehniška fakulteta, Kmetijski 
inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica RS). Delovno skupino je imenoval minister za kmetijstvo, 
JR]GDUVWYR LQ SUHKUDQR ] RGORþER Y QDVOHGQML VHVWDYL� 
 
• 0DUWD +5867(/ 0$-&(1� XQLY� GLSO� LQå�� YRGMD GHORYQH VNXSLQH� MKGP 

• PDJ� -DQD 3$8/,1� XQLY� GLSO� LQå�� 0.*3 

• 6LOYHVWHU .5$1-(&� XQLY� GLSO� LQå�� 0.*3  

• 'DUMD .523,9â(.� XQLY� GLSO� LQå�� 0.*3 

• GU� $QGUHM 8'29ý� %LRWHKQLãND )DNXOWHWD - Oddelek za agronomijo 

• 0DUNR =83$1� XQLY� GLSO� LQå�� %LRWHKQLãND )DNXOWHWD - Oddelek za agronomijo 

• dr. Marija MARKEŠ, Triglavski narodni park  

• *UHJRU â/,%$5� XQLY� GLSO� LQå�� 0.*3 

• .ULVWMDQ 95(ý.2� XQLY� GLSO� LQå�� 0.*3 

• mag. Neva PAJNTAR, URSPK 

• -RåH 921ý,1$� GLSO� LQå�� .PHWLMVND VYHWRYDOQD VOXåED 

• Milka KOREN, kmetica 

• GU� -RåH 9(5%,ý� .PHtijski inštitut Slovenije 

• prof. dr. Mirko LESKOŠEK 

• ,JRU 7803(-� .PHWLMVND VYHWRYDOQD VOXåED 

• $OPD 9,ý$5� XQLY� G�L�D� 

• Franci ZIDAR, prof., Kozjanski park 

• mag. Inga TURK, MOP 

• 6WDQH 3(7(5/,1 � $QGUHM %,%,ý XQLY� GLSO� LQå�� 023 

• 0LUD ,9$129,ý� XQLY� GLSO� LQå�, ZVNKD Novo mesto 

• Alja GROŠELJ, ZVNKD Piran 

• Lara JOVAN, ZVNKD Ljubljana 
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1.2 Povzetek 
 
6WUDWHãNH XVPHULWYH 6ORYHQVNHJD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD GRORþD SURJUDP UHIRUPH NPHWLMVNH SROLWLNH

(MKGP, 1998) v sklopu drugega stebra reforme, ki se nanaša na prestrukturiranje kmetijstva. Celoten 
program pomeni bistveni napredek od uveljavljenih oblik gospodarjenja in prehod na okolju bolj prijazne 
QDþLQH NPHWRYDQMD� 8YDMDQMH 6ORYHQVNHJD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD XWHPHOMXMH WXGL GHMVWYR� GD FLOML

kmetijske VWUXNWXUQH SROLWLNH åH SUHFHM þDVD QLVR YHþ R]NR SURL]YRGQR XVPHUMHQL� DPSDN XSRãWHYDMR WXGL
HNRORãNH� VRFLDOQH LQ SURVWRUVNR SRVHOLWYHQH YLGLNH SRGHåHOMD� 6ORYHQVNR NPHWLMVWYR VH WDNR WXGL QD WHP

SRGURþMX SULODJDMD ]DKWHYDP (8� VDM 6ORYHQVNL NPHWLMVNR RNROMVNL SURJUDP RPRJRþD SRVWRSHQ SUHKRG QD

programe podpor v EU ter ob vstopu Slovenije v EU tudi pridobitev sredstev iz EU skladov za te namene.  
 
Slovenski kmetijsko okoljski program, katerega namen je popularizacija kmetijske pridelave, ki bo ustrezala 
poWUHEDP SRWURãQLNRY WHU YDURYDOD ]GUDYMH OMXGL� ]DJRWDYOMDOD WUDMQRVWQR UDER QDUDYQLK YLURY LQ RPRJRþDOD

RKUDQMDQMH ELRWVNH SHVWURVWL WHU ]QDþLOQRVWL VORYHQVNH NUDMLQH� MH V SRVHEQLP SRXGDUNRP QD RNROMVNL
komponenti razdeljen na tri osnovne skupine, ki doloþDMR QDUDYR LQ YVHELQR XNUHSRY QHSRVUHGQLK SODþLO� 

• I. skupina: zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje (9 ukrepov), 
• II. skupina: ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne 

krajine (8 ukrepov), 
• II,� VNXSLQD� YDURYDQMH ]DYDURYDQLK REPRþLM �� XNUHSRY�� 
 
9 ,9� VNXSLQR VWD YNOMXþHQD L]REUDåHYDQMH LQ SURPRFLMD� NL VLFHU QLVWD ]DVQRYDQD NRW XNUHSD� ,]REUDåHYDOQL

programi bodo namenjeni NPHWRP WHU XVOXåEHQFHP GUåDYQH XSUDYH LQ MDYQLK ]DYRGRY. Sodelovanje v 
SURFHVX L]REUDåHYDQMD ER ]D NPHWH� NL ERGR YNOMXþHQL Y NPHWLMVNR RNROMVNL SURJUDP� REYH]QR� 6

promocijskimi aktivnostmi bo Slovenski kmetijsko okoljski program in njegov pomen predstavljen širši 
MDYQRVWL� SUL þHPHU ERGR SRWURãQLNL LQIRUPLUDQL WXGL R novostih in kakovosti sonaravno pridelanih kmetijskih 
SURL]YRGRY LQ åLYLO� 
 
8SUDYLþHQFL GR WRYUVWQLK QHSRVUHGQLK SODþLO VR NPHWLMVND JRVSRGDUVWYD� NL L]YDMDMR HQHJD DOL YHþ XNUHSRY�

Pristop v program je prostovoljen, kmetje sami izberejo katere ukrepe bodo izvajali na delu ali celotni 
kmetiji. Nato pa velja petletna pogodbena obveznost za izvajanje programa med MKGP in nosilcem 
kmetijskega gospodarstva.  
 
Pravna podlaga Slovenskega kmetijsko okoljskega programa je zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) 
s podzakonskimi akti, posredno pa se program nanaša še na vrsto predpisovV SRGURþMD YDURYDQMD RNROMD�
zdravstva, veterine. S Slovenskim kmetijsko okoljskim programom se hkrati usklajuje pravni red Slovenije s 
SUDYQLP UHGRP (8 QD SRGURþMX NPHWLMVWYD� SRVHEQR VWUXNWXUQLK XNUHSRY Y NPHWLMVWYX LQ GRGHOMHYDQMD

podpor (uredba Sveta �(&�� ãW� ������� R SRGSRUL UD]YRMX SRGHåHOMD SUHNR (YURSVNHJD NPHWLMVNHJD
usmerjevalnega in jamstvenega sklada - EAGGF). 
 
Z namenom kontinuiranega spremljanja izvajanja pogodbenih obveznosti se bodo v okviru Slovenskega 
kmetijsko okoljskega programa informacije o izvajanju ukrepov zbirale na podlagi monitoringa in 
ocenjevanja. Ker vsi parametri, na katere vplivajo kmetijski ukrepi niso takoj merljivi, so za posamezne 
XNUHSH Y SURJUDPX RSUHGHOMHQL WXGL NRQWUROQL �NUDWNRURþQL� LQ GROJRURþQL LQGLNDWRUML� QD Sodlagi katerih bodo 
RFHQMHQL XþLQNL NPHWLMVNR RNROMVNLK XNUHSRY�  
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2 SLOVENIJA IN SLOVENSKO KMETIJSTVO 
 
 
2.1 Osnovni podatki(1) 
 
6ORYHQLMD MH L]UD]LWR WUDQ]LWQD VUHGQMH HYURSVND GUåDYD� NL OHåL QD SRPHPEQHP SURPHWQHP SUHKRGX L]
REPRþMD $OS SURWL %DONDQX� R]LURPD L] 3RGRQDYMD SURWL 6UHGR]HPOMX� 1D VHYHUX PHML QD $YVWULMR �GROåLQD

PHMH ��� NP�� QD ]DKRGX QD ,WDOLMR ���� NP�� QD Y]KRGX QD 0DGåDUVNR ���� NP� LQ QD MXJX QD +UYDãNR ����

km).  
 
Skupna površina Slovenije znaša 20.273 km2, od katere je po uradnih sWDWLVWLþQLK SRGDWNLK JR]GD ������

NPHWLMVNLK SRYUãLQ ���� YRGD ����� VNDO ����� XUEDQL]LUDQLK SRYUãLQ �SR]LGDQH SRYUãLQH� FHVWH� åHOH]QLFH�

�� LQ QHRSUHGHOMHQLK SRYUãLQ ����� 3R SRGDWNLK &25,1( JR]G SRNULYD ��� R]HPOMD GUåDYH� NPHWLMVNLK
površin pa je 32,5�� 'ROåLQD VORYHQVNH REDOH -DGUDQVNHJD PRUMD ]QDãD ���� NP� 
 
6ORYHQLMD OHåL QD VWLþLãþX ãWLULK YHOLNLK HYURSVNLK SRNUDMLQVNLK HQRW� $OS� 3DQRQVNH QLåLQH� 'LQDUVNHJD
gorstva in Sredozemskega morja med 46° severne zemljepisne širine in 15° vzhodne zemljepisnH GROåLQH�

6ORYHQLMD MH WDNR GHåHOD KLWULK SRNUDMLQVNLK VSUHPHPE� VDM VH QD UD]PHURPD NUDWNLK UD]GDOMDK L]PHQMXMHMR

submediteranska (8%), dinarsko kraška (26%), predalpska (31%), alpska (12%) in subpanonska (23%) 
regija.  
 
Po popisu iz leta 1910 je v SloveQLML åLYHOR ��������� SUHELYDOFHY R]LURPD �� QD NP

2. V letu 1999 je število 
SUHELYDOFHY ]QDãDOR ���������� SRYSUHþQD JRVWRWD SUHELYDOVWYD QD NP

2 
SD ��� 3RYHþLQL HQDNRPHUQD UDVW

prebivalstva se je po letu 1981, ko je koeficient naravnega prirasta na 1000 prebivalcev znašal 5,4, 
XSRþDVQLOD� 3R SURMHNFLML 6WDWLVWLþQHJD XUDGD 56 QDM EL Y 6ORYHQLML åLYHOR ��������� SUHELYDOFHY Y OHWX �����

2.008.675 v letu 2011 in 2.019.399 v letu 2020.  
 
=D SRVHOLWHY MH ]QDþLOQD L]UD]LWD UD]SUãHQRVW� SROHJ ãWHYLOQLK PDMKQLK QDVHOLM �GR ��� SUHELYDOFHY�� VR YHþMD

QDVHOLWYHQD MHGUD OH Y YHþMLK NRWOLQDK LQ GROLQDK� VDM LPDWD QDG ������� SUHELYDOFHY OH PHVWL /MXEOMDQD �RNROL

�������� LQ 0DULERU �RNROL ��������� 9HþLQD OMXGL åLYL QD SRGHåHOMX� Y YDVHK LQ PHVWLK� NL VR V SRGHåHOVNLP
pURVWRURP QHSRVUHGQR SRYH]DQD� 'HOHå DNWLYQHJD SUHELYDOVWYD VH JLEOMH RNROL ���� 'HOHå ]DSRVOHQLK Y

VHNXQGDUQLK� WHUFLDUQLK LQ NYDUWDUQLK GHMDYQRVWLK SD VH SRYHþXMH SUHGYVHP ]DUDGL ]PDQMãHYDQMD GHOHåD

NPHþNHJD SUHELYDOVWYD� NL GRVHJD SULEOLåQR ���  
 
 

                                                   
(1)StatLVWLþQL OHWRSLV 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ����� 6WDWLVWLþQL XUDG 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH� ���� 
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2.2 Ekološke danosti Slovenije(1) (2) (3) 
 
 
2.2.1 Podnebne razmere 
 
=D 6ORYHQLMR MH ]QDþLOHQ SUHKRG PHG VUHGR]HPVNLP LQ FHOLQVNLP SRGQHEMHP 6UHGQMH (YURSH ] ]HOR
UD]QROLNLPL SRGQHEQLPL UD]PHUDPL� 1D MXJR]DKRGX GUåDYH MH þXWLWL VUHGR]HPVNL YSOLY SRGQHEMD ] YURþLmi in 
suhimi poletji ter milimi zimami. Na severu in severozahodu je podnebje gorsko, poletja so mila in zime 
ostre. V osrednji Sloveniji je podnebje kontinentalno, z mrzlimi zimami in toplimi poletji. Vsi ti vplivi pa se 
med seboj prepletajo, kar vodi do velikih klimatskih razlik na zelo majhnih razdaljah. Zelo razgiban relief, 
VNXSDM V VSORãQR FLUNXODFLMR DWPRVIHUH� WRSRJUDIVNLPL ]QDþLOQRVWPL ãLUãH RNROLFH� NRW VR PRUMH� $OSH LQ

3DQRQVND QLåLQD� PRþQR YSOLYD QD NOLPR 6ORYHQLMH� 7DNR PRUMH VNXSQR ] UHOLHIRP RGORþLOQR YSOLYD QD

UD]SRUHGLWHY WHPSHUDWXU LQ NROLþLQH SDGDYLQ� $OSH VR Y JODYQHP Y]URN ãLENLP YHWURYRP Y RVUHGQMHP GHOX
6ORYHQLMH� 3DQRQVND QLåLQD SD YSOLYD QD NRQWLQHQWDOQRVW NOLPH� NDU VH ãH SRVHEQR NDåH Y OHWQL UD]SRUHGLWYL

padavin. OEþXWQH VR WXGL razlike v letni porazdelitvi temperature zraka, NROLþLQL VRQþQHJD REVHYDQMD� višini 
VQHåQH RGHMH� YHWURYQLK ]QDþLOQRVWLK� Lastnosti zemeljske površine se v splošnem malo spreminjajo, saj so tla 
SUDNWLþQR SRYVRG SRNULWD ] JR]GRYL R]LURPD V WUDYR DOL NXOWXUQimi rastlinami, zato le malo vplivajo na 
nastanek makroklimatskih razlik.  
 
3RYSUHþQD OHWQD NROLþLQD SDGDYLQ VH JLEOMH RG ��� PP QD Y]KRGX GR YHþ NRW ���� PP QD VHYHUR]DKRGX� 1D
REDOL GRVHåH SRYSUHþQD OHWQD NROLþLQD SDGDYLQ �YNOMXþQR V VQHJRP� ���� PP� Y YHþLQL GUåDYH SD RNROL ����

PP� 9 MXåQLK -XOLMVNLK $OSDK MH SDGDYLQ YHþ ����� PP�� QD VHYHURY]KRGX GUåDYH� NMHU MH SRGQHEMH EROM

celinsko pa manj (800 mm). V vHþLQL RVUHGQMHJD LQ ]DKRGQHJD GHOD 6ORYHQLMH Y SRYSUHþMX SDGH ���� GR
1750 mm padavin letno.  
 
KolLþLQD SDGDYLQ Y YHJHWDFLMVNHP REGREMX RG DSULOD GR VHSWHPEUD MH ]HOR QHHQDNRPHUQR UD]SRUHMHQD� %ROM

QDPRþHQL VR FHQWUDOQL SUHGHOL ���� GR ��� PP� WHU JRUVNL PDVLYL ���� GR ���� PP�� 3URWL Y]KRGX NROLþLQD
padavin postopoma pada in znaša v Prekmurju pod 500 mm. Tudi Koprsko prejme okoli 500 mm padavin, 
medtem ko jih Goriška dobi nad 800 mm.  
 
5D]OLþQH NPHWLMVNH UDVWOLQH UD]OLþQR SUHQDãDMR NUDMãD DOL GDOMãD REGREMD ] ]PDQMãDQR NROLþLQR YRGH Y WOHK�

.ROLþLQD UDVWOLQDP GRVWRSQH YRGH Y WOHK VH JLEOMH PHG �� O�P
3 WDO Y ODåMH WHNVWXUQLK WOHK LQ ��� O�P

3
WDO Y WHåMH

WHNVWXUQLK WOHK� 3RGWDOQLFD QD YHþLQL NPHWLMVNLK WDO Y 6ORYHQLML QL WDNR YLVRND� GD EL MR UDVWOLQVNH NRUHQLQH
lahko izrabljale, zato je pomembno polnjenje talnega vodnega rezervoarja do globine 60 cm s padavinami in 
z namakanjem. V 30-letnem obdobju (1961-1990) je nastopila suša v celotnem vegetacijskem obdobju od 
DSULOD GR VHSWHPEUD QDMYHþNUDW OH QD REDOQHP GHOX 3ULPRUVNH LQ Y 3UHNPXUMX� 3RYSUHþQL SULPDQMNOMDML YRGH

]D NPHWLMVNH UDVWOLQH Y WHP þDVX VR ELOL RG �� GR ��� PP� .HU VR Y SROHWQHP þDVX YUHPHQVNH UD]PHUH ]
YLVRNLPL WHPSHUDWXUDPL LQ PDQMãR NROLþLQR SDGDYLQ YVH SRJRVWHMãH� MH SULþDNRYDWL� GD ER VXãD Y SULKRGQMH

SUL]DGHOD WXGL GUXJD REPRþMD Y GUåDYL� 7DNR MH ELOR Y OHWX ���� ]DUDGL VXãH SUL]DGHWR SUDNWLþQR FHORWQR

ozemlje Slovenije(4).  
 
7XGL WHPSHUDWXUH VR PRþQR UD]OLþQH� VDM kolebajo med -34,5º C (Babno polje) in 40,7º C (Krško). Srednja 
letna temperatura zraka se giblje med 8 in 10º C. 3RYSUHþQD MDQXDUVND WHPSHUDWXUD ]UDND ]QDãD -2º C, 
SRYSUHþQD MXlijska pa 21º C.  
 

                                                   
(1) 6WDWLVWLþQL OHWRSLV 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ����� 6WDWLVWLþQL XUDG 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH� ���� 
(2)+RþHYDU� $� 1HNDM RVQRYQLK SRGQHEQLK ]QDþLOQRVWL 6ORYHQLMH� 6RGREQR NPHWLMstvo (1980)1, s. 34-39 
(3) 3UHJOHG XþLQNRYLWRVWL RNROMVNH SROLWLNH - 6ORYHQLMD� 2UJDQL]DFLMD ]GUXåHQLK QDURGRY� .RPLVLMD ]D (YURSR� ���� 
(4) Analiza sušnega obdobja v letu 2000. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor - Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, 2000 
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Srednja temperatura zraka v vegetacijskem obdobju april-VHSWHPEHU VH Y SRYSUHþMX JLEOMH PHG �� LQ ��º C. Z 
višjimi temperaturami izstopajo skrajni zahodni (nad 18º C) ter vzhodni kraji (16 do 18º C). Obdobje s 
srednjo dnevno temperaturo nad 5º C v veliki veþLQL UDYQLQVNHJD GHOD 6ORYHQLMH WUDMD ��� GR ��� GQL LQ Y
vzhodnih predelih preko 240 dni, v skrajnih zahodnih delih pa se podaljša na 280 dni. Obdobje s srednjimi 
dnevnimi temperaturami nad 10º C traja 180 do 160 dni skoraj povsod v Sloveniji.  

 
9 YHþMHP GHOX 6ORYHQLMH ] QDGPRUVNLPL YLãLQDPL QHNDM ��� P VH SRMDYOMD ]DGQMD VODQD VSRPODGL� Y

SRYSUHþMX NRQHF DSULOD DOL QD ]DþHWNX PDMD� ] L]MHPR 3ULPRUVNH� NMHU QDVWRSD Y SRYSUHþMX NRQHF PDUFD� 9
SUHWHåQHP GHOX QRWUDQMRVWL GUåDYH VH SUYD MHsenska slana pojavi v prvi polovici oktobra. Obdobje brez slane 
je najdaljše v Primorju (Koper -��� GQL�� Y QRWUDQMRVWL WUDMD Y SRYSUHþMX ��� GR ��� GQL� Y $OSDK SD JD QD

QDGPRUVNL YLãLQL ���� P VSORK QL YHþ�  
 
9UHPH VH YþDVLK VSUHPLQMD QD UD]GDOML QHNDM ��� P� NDU RE GRORþHQLK GUXJLK UDVWQLK UD]PHUDK SRY]URþL

L]UHGQR QHL]HQDþHQH SRJRMH ]D REGHODYR WDO� UDVW UDVWOLQ LQ NPHWLMVNH GHMDYQRVWL� NL VR RG WHJD RGYLVQH� 6LFHU

pa so razmere za kmetijsko dejavnost podobne kot v srednje evropskem prostoru, le da se hitreje in bolj 
RþLWQR VSUHPLQMDMR� 
 
 
2.2.2 Vode 
 
6ORYHQLMD MH ERJDWD ] YRGQLPL YLUL� SRGWDOQLFR LQ L]YLUL� NL VR SRPHPEQL YLUL ]HOR NDNRYRVWQH LQ þLVWH SLWQH

YRGH� 2]HPOMH 6ORYHQLMH MH UD]GHOMHQR QD ãHVW JODYQLK SRUHþLM ] UHNDPL 0XUR� 'UDYR� 6DYR� 6RþR� 'ragonjo 
LQ .UNR� 9HþLQD UHN RGWHND SURWL 'RQDYL �RNROL ����� QHNDWHUH SD VH L]OLYDMR Y -DGUDQVNR PRUMH �RNROL �����

9 ýUQR PRUMH VH RGYRGQMDYD ������ NP2 ozemlja, v Jadransko morje pa 3.750 km2.  
 
0QRJH VORYHQVNH UHNH LPDMR ]QDþLOQRVWL NUDãNLK YRGRWRNRY� Yeliko voda je tudi ledeniškega izvora, 
SUHGYVHP Y YLVRNRJRUVNHP VYHWX� 1DMGDOMãD UHND MH 6DYD ���� NP�� NL RGYDMD YRGH ] YHþ NRW SRORYLFH
R]HPOMD Y 'RQDYR LQ ýUQR PRUMH�  
 
3RG]HPQL YRGRQRVQLNL� RG NRGHU VH þUSD SLWQD YRGD� VR YHþLQRPD SOLWYL LQ ORFLUDQL Y aluvialnih dolinah 
YRGRWRNRY� NL VR SUHWHåQR WXGL NPHWLMVND REPRþMD ] LQWHQ]LYQR SROMHGHOVNR SURL]YRGQMR� *ODYQL SRG]HPQL

YRGRQRVQLNL Y 6ORYHQLML VH QDKDMDMR Y Y]KRGQHP GHOX Y]GROå UHNH 'UDYH LQ 0XUH� Y RVUHGQMHP GHOX Y]GROå
reke Savinje in Save ter v zahoGQHP GHOX Y]GROå UHNH 9LSDYH LQ 6RþH� =D NUDãNR REPRþMH MH ]QDþLOQR

ponikanje padavinskih voda in površinskih vodotokov v kraške vodonosnike. Hidrološka posebnost 
6ORYHQLMH SD VR SUHVLKDMRþD MH]HUD� 1DMYHþMH WDNãQR MH]HUR MH &HUNQLãNR MH]HUR ��� NP

2), ki je ob obilnejših 
SDGDYLQDK MH]HUR �MHVHQL� SR]LPL�� Y EROM VXãQLK REGREMLK OHWD SD VR WR NPHWLMVNH SRYUãLQH� 9HþLQRPD VR WH

SRYUãLQH REGHODQL WUDYQLNL ] ]QDþLOQR LQ ERJDWR IORULVWLþQR VHVWDYR� NL VR PHVWRPD RERJDWHQL ãH V VWDOQLPL

PRNULãþL� NL SUHGVWDYOMDMR L]UHGQH KDELWDWH WXGL HQGHPLþQLP WHU ãWHYLOQLP RJURåHQLP UDVWOLQVNLP LQ åLYDOVNLP
vrstam. 
 
=D KLGURORãNL SURILO VR ]QDþLOQL KXGRXUQLNL LQ SRSODYQH UDYQLFH� âWHYLOQD REPRþMD Y GUåDYL VR L]SRVWDYOMHQD
HUR]LML LQ SRSODYDP� 9 6ORYHQLML MH SRSODYQR RJURåHQLK �1.500 ha površin, od tega je skoraj 93% površin v 
'RQDYVNHP LQ RNROL �� Y -DGUDQVNHP SRUHþMX� =D ]DãþLWR SUHG SRJRVWLPL SRSODYDPL MH ELOR RNROL ���
QLåLQVNLK YRGD ������ NP UHþQLK SRWL� UHJXOLUDQLK� .RW QDUDYQD GHGLãþLQD MH ]DYDURYDQLK ��� NP YRGRWRNRY�
svoj naravni videz pa ohranja 23.310 km vodotokov.  
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2.2.3 Relief 
 
6ORYHQLMD MH SUHWHåQR JRUDWD GHåHOD� 1DMYHþML GHOHå VORYHQVNHJD R]HPOMD VH XYUãþD Y DOSVNL VYHW� NL REVHJD WUL

gorske skupine. Na severozahodu se razprostirajo apneniško dolomitne Julijske Alpe z vrhovi nad 2000 m, 
od katerih je najvišji vrh Triglav (2864 m). Ob meji z Avstrijo so Karavanke, kjer je najvišji vrh Stol 
(2236 P�� .DPQLãNR 6DYLQMVNH $OSH ] QDMYLãMLP YUKRP *ULQWDYFHP ����� P� SD VH UD]WH]DMR MXåQR RG

.DUDYDQN� 5D]þOHQMHQRVW DOSVNHJD VYHWD SRYHþXMHMR WXGL ãWHYLOQH JORERNR YUH]DQH OHGHQLãNH UHþQH GROLQH� QD
YLVRNLK SODQRWDK SD YLVRNRJRUVNL NUDV ] ]QDþLOQLPL SRYUãLQVNLPL REOLNDPL� MDPDPL LQ EUH]QL�  
 
6ORYHQVND PRUVND REDOD OHåL QD WLVWHP GHOX 6UHGR]HPOMD� NMHU VH PHGFHOLQVNR PRUMH QDjgloblje zajeda v 
6UHGQMR (YURSR� 1DUDYQH SRVHEQRVWL REDOH VWD 6WUXQMDQVNL NOLI LQ NUDMLQVNL SDUN 6HþRYHOMVNH VROLQH� NL MH NRW

PRNULãþH ]DYDURYDQ Y RNYLUX 8QHVFRYH UDPVDUVNH NRQYHQFLMH�  
 
9 WHP GHOX 6ORYHQLMH VH PHQMDYDMR QLåMH DSQHQLãNH NUDãNH SODQRWH LQ ravniki s flišnimi pokrajinami. Na 
SRYUãMX VR ãWHYLOQH NUDãNH YUWDþH LQ XGRUQLFH� Y SRG]HPOMX SD VR ]QDþLOQH MDPH LQ EUH]QD� 7R REPRþMH MH ]

RVWULP NUDãNLP URERP ORþHQR RG YLVRNLK GLQDUVNLK SODQRW� NL SURWL Y]KRGX SUHLGHMR Y QL]NH ]DNUDVHOH SODQRWH

(Suha .UDMLQD�� UDYQLNH �%HOD .UDMLQD� WHU JULþHYMH� 0HG SODQRWDPL� NMHU VNRUDM QL VWDOQLK SRYUãLQVNLK
YRGRWRNRY� VR NUDãND SROMD V SRQLNDOQLFDPL LQ SUHVLKDMRþLPL MH]HUL� 2EPRþMH GLQDUVNHJD JULþHYMD MH UHOLHIQR

razgibano, zelo gozdnato in manj naseljeno, zato pa toliko bolj zanimivo za divjad in velike zveri. 
 
1D Y]KRGX LQ VHYHURY]KRGX 6ORYHQLMH VH UD]ãLUMD SDQRQVND QLåLQD ] QDMEROM URGRYLWQR NPHWLMVNR ]HPOMR� 5HNH

0XUD� 'UDYD LQ 6DYD V SULWRNL VR QDVXOH REVHåQH SURGQDWH UDYQLQH� NL MLK REUREOMDMR UD]JLEDQD JULþHvja 
Slovenskih goric, Haloz ter Dravinjskih in Posotelskih goric. Naravno bogastvo tega predela so mineralne in 
WHUPDOQH YRGH� REUREQD JULþHYMD SD VR YLQRURGQR SRGURþMH� 
 
6HYHUR]DKRGQL GHO 6ORYHQLMH VHJD Y 3DQRQVNR QLåLQR ] ]QDþLOQR UDYQLQR� UHþQLPL PHDQGUi in redkimi 
SDQRQVNLPL RVDPHOFL WHU REUREQLP JULþHYMHP�  
 
 
2.2.4 Tla in geomorfološka podlaga 
 
Ker so v Sloveniji dejavniki nastanka in razvoja tal, predvsem geološka podlaga in klima ter razgiban relief, 
]HOR UD]QROLNL� WXGL WOD RGUDåDMR WR HNRORãNR SHVWrost. 
 
V goratih alpskih predelih Slovenije prevladujejo plitva skeletna tla s slabo razgrajeno organsko snovjo, 
YHþLQRPD VR WR OLWRVROL LQ SUKQLQDVWH UHQG]LQH QD DSQHQFLK LQ GRORPLWLK� UHGNHMH WXGL UDQNHUML QD VLOLNDWQLK

kamninah.  
 
1D QLåMH OHåHþLK SUHGHOLK JRUDWHJD REPRþMD $OS LQ 'LQDULGRY VR SROHJ UHQG]LQ LQ QHNROLNR YHþMHJD GHOHåD

UDQNHUMHY SULVRWQH WXGL UD]OLþQH YUVWH L]SUDQLK WDO� NRW VR UMDYD L]SUDQD WOD� QD GREUR SURSXVWQLK VLOLNDWQLK

SHãþHQLK SRGODJDK SD ]HOR UHGNR WXGL SRG]ROL� 1D QHSURSXVWQLK SRdlagah se pojavljajo glejna in šotna tla.  
 
9 RVUHGQML 6ORYHQLML LQ QD 'ROHQMVNHP VR VH QD UDYQLQDK LQ Y JULþHYMX UD]YLOD VUHGQMH JORERND� GREUR

VWUXNWXUQD LQ SRQHNRG WXGL L]SUDQD WOD� 1D SUHWHåQR DSQHQþHYL LQ GRORPLWQL PDWLþQL SRGODJL VH SRMDYOMD
]GUXåED UHQG]LQ LQ UMDYLK SRNDUERQDWQLK WDO� 1D PHKNLK NDUERQDWQLK NDPQLQDK VR QDVWDOD HYWULþQD UMDYD WOD�

QD QHNDUERQDWQLK NDPQLQDK SD GLVWULþQD UMDYD WOD� 1D REVHåQLK GROLQVNLK QDQRVLK IOXYLRJODFLDOQHJD SURGD

SUHYODGXMHMR HYWULþQD UMDYD WOD� QD QDQRVLK V ILQHMãR WHNVWXUR SD SUHYODGXMHMR UD]OLþQH UD]YRMQH REOLNH
hidromorfnih tal.  
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9 3UHNPXUMX VR SRJRVWD KLGURPRUIQD WOD� NMHU VH SVHYGRJOHML LQ JOHML SUHSOHWDMR ] GLVWULþQLPL UMDYLPL WOHPL QD

nekarbonatnih nanosih reke Mure.  
 
V severnem delu Primorske so na malo kaUERQDWQHP IOLãX RE 9LSDYVNL GROLQL SULVRWQD HYWULþQD UMDYD WOD� QD

QHNDUERQDWQHP IOLãX %UNLQRY SD GLVWULþQD UMDYD WOD� 9 9LSDYVNL GROLQL SUHYODGXMHMR REUHþQD WOD� 1D DSQHQFLK�

se poleg rendzine in rjavih pokarbonatnih tal, pojavi tudi terra rossa.  
 
9 MXåQL 3ULPRUVNL PRþQR SUHYODGXMH NDUERQDWQL IOLã ] UHJRVRORP� NDUERQDWQR UHQG]LQR LQ HYWULþQLPL UMDYLPL

tlemi.  
 
1LåLQH VHYHURY]KRGQH 6ORYHQLMH SRNULYDMR QDQRVL QHNDUERQDWQHJD SURGD ] GLVWULþQLPL WOHPL� 1D ILQHMãLK

nanosih so se razvili psevdogleji in gleji. ANULþQD WOD SD VR SRVHEQD ]QDþLOQRVW %HOH .UDMLQH�  
 
Za kmetijsko proizvodnjo so primernejša samo tla z ugodnimi fizikalnimi, kemijskimi in biotskimi 
ODVWQRVWPL� NL VH SROHJ WHJD QDKDMDMR Y QLåLQVNLK SUHGHOLK� 1DMEROMãLK NPHWLMVNLK WDO MH Y 6ORYHQLML OH RNRli 
300.000 ha in se predvsem nahajajo v ravninah, ki so po naravnih danostih tudi najboljši kmetijski prostor v 
Sloveniji. Iz pedološke karte Slovenije izhaja, da so najpogostejši talni tipi, na katerih najdemo tudi 
kmetijske površine, naslednji: 

• GLVWULþQD rjava tla 410.392 ha, 
• HYWULþQD UMDYD WOD 300.818 ha, 
• jerovica 247.272 ha, 
• REUHþQD WOD� HYWULþQD   47.955 ha, 
• REUHþQD WOD� NDUERQDWQD   21.506 ha, 
• rigolana tla   18.255 ha, 
• rjava karbonatna tla   13.276 ha. 
 
 
2.3 Struktura kmetijstva(1) (2)  
 
Slovensko kmetijsWYR VH MH SR GUXJL VYHWRYQL YRMQL UD]YLMDOR Y SRVHEQLK SROLWLþQLK LQ JRVSRGDUVNLK UD]PHUDK�
NDU VH RGUDåD WXGL Y QMHJRYL DJUDUQL VWUXNWXUL� SULGHODYL LQ WUåQLK ]DNRQLWRVWLK� ,]REOLNRYDOL VWD VH GYH ]HOR

UD]OLþQL REOLNL NPHWLMVNH SURL]YRGQMH� GUXåEHQR NPHWLjstvo na velikih gospodarstvih in zasebno kmetijstvo na 
PDMKQLK NPHWLMDK� 1HXJRGQD YHOLNRVWQD VWUXNWXUD VH ãH YHGQR RGUDåD Y VODEãL VWRULOQRVWL LQ QLåML LQWHQ]LYQRVWL
pridelave, NL ]PDQMãXMH NRQNXUHQþQR VSRVREQRVW VORYHQVNHJD NPHWLMVWYD Y SULPHUMDYL ] HYURpskim in 
svetovnim. Pred drugo svetovno vojno je bila velikostna struktura kmetij precej podobna drugim evropskim 
GUåDYDP� 'DQHV YHOLNRVW YHþLQH VORYHQVNLK NPHWLM QH RPRJRþD SROQH ]DSRVOLWYH GUXåLQVNH GHORYQH VLOH�

9HOLN GHOHå SUHELYDOVWYD VLFHU åLYL QD NPHþNLK JRVSRGDUVWYLK �SR RFHQDK RNROL HQD þHWUWLQD YVHJD
SUHELYDOVWYD�� YHQGDU MH OH RNROL ��� NPHþNHJD SUHELYDOVWYD DNWLYQHJD Y NPHWLMVWYX� RNROL ��� NPHWLM SD

SULGRELYD GRKRGNH WXGL L] QHNPHWLMVNLK GHMDYQRVWL� 0DMKQRVW LQ UD]GUREOMHQRVW SRVHVWL GUDåLWD SUidelavo, 
RVWDUHORVW LQ QL]ND L]REUD]EHQD UDYHQ WHU ODVWQLãNL SUREOHPL �GHQDFLRQDOL]DFLMD� SD RWHåXMHMR VWUXNWXUQH
spremembe.  
 
9 6ORYHQLML MH ELOR Y OHWX ���� UHJLVWULUDQLK ������ GUXåLQVNLK NPHWLM LQ ��� NPHWLMVNLK SRGMHWLM� 9 ]DVHEQL
ODVWL MH YHþ NRW ��� kmetijske zemlje, kmetijska podjetja pa gospodarijo z manj kot 6% kmetijskih površin. 
3RYSUHþQD YHOLNRVW GUXåLQVNLK NPHWLM JOHGH QD SRYUãLQR NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ Y XSRUDEL MH ��� KD� NPHWLMVNLK

podjetij pa 220,7 ha.  
 

                                                   
(1) 6WDWLVWLþQL OHWRSLV 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ����� 6WDWLVWLþQL XUDG 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH� ���� 
(2) 6WDWLVWLþQH LQIRUPDFLMH� .PHWLMVWYR LQ ULELãWYR� 6WDWLVWLþQL XUDG 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH� ���� 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 34 / 10. 5. 2001 / Stran 3843 

 

Kmetijstvo, ki v Sloveniji v zadnjih OHWLK SULVSHYD PDQM NRW �� EUXWR GRPDþHJD SURL]YRGD LQ ]DSRVOXMH

SULEOLåQR �� DNWLYQH GHORYQH VLOH� LPD NRW SRPHPEHQ UD]YRMQL� VRFLDOQL LQ SROLWLþQL GHMDYQLN SRGHåHOMD YHþML

GUXåEHQL SRPHQ� NRW MH UD]YLGQR OH L] VWDWLVWLþQLK SRGDWNRY R EUXWR GRPDþHP SURL]Yodu.  
 
1DUDYQH GDQRVWL ]D NPHWLMVNR SULGHODYR VR Y 6ORYHQLML UD]PHURPD QHXJRGQH� =D GUåDYR VR ]QDþLOQL YHOLND

JR]GQDWRVW LQ PDMKHQ GHOHå NPHWLMVNH ]HPOMH Y VNXSQL SRYUãLQL� QHXJRGHQ UHOLHI� ]DUDGL NDWHUHJD MH SUHFHM

NPHWLMVNLK SRYUãLQ QD REPRþMLK V WHåMLPL SULGHORYDOQLPL UD]PHUDPL� YHOLN GHOHå WUDYQDWLK SRYUãLQ WHU PDMKHQ
GHOHå QMLY Y VWUXNWXUL UDEH NPHWLMVNH ]HPOMH� 9 REPRþMX ] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D NPHWLMVNR SULGHODYR MH NDU

��� NPHWLMVNH ]HPOMH� GYH WUHWMLQL NPHþNHJD SUHELYDOVWYD SD åLYLWD LQ JRVSRGDULWD QD NPHWLMDK V WHåMLPL

SULGHORYDOQLPL UD]PHUDPL� 9 UDYQLQDK LQ URGRYLWQLK GHOLK NRWOLQ LQ UDYQLQ VH QDKDMD VODED þHWUWLQD YVH
kmetijske zemlje. Naravne danosti, ki so sicer še primerne za trajne nasade, pridelavo raznovrstnega sadja in 
kakovostnega vina, vSOLYDMR QD PDQMãR SURL]YRGQR VSRVREQRVW NPHWLMVWYD LQ RåLMR L]ERU NXOWXU WHU V WHP

RWHåXMHMR SULODJRGOMLYRVW WUåQLP UD]PHUDP LQ GUDåLMR SULGHODYR� 3UREOHP SUHGVWDYOMD WXGL ]DUDãþDQMH

kmetijske zemlje, saj se je v zadnjih desetletjih zaraslo okoli 140.000 KD ]HPOMLãþ� WD WUHQG SD VH ãH NDU
SRYHþXMH� 9 OHWX ���� MH SRYUãLQD QMLY QD SUHELYDOFD ]QDãDOD ����� P

2, v letu 1999 pa 860 m2. Po uradnih 
VWDWLVWLþQLK SRGDWNLK MH ELOR Y OHWX ���� Y XSRUDEL ������� KD NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ� NDU MH ]D ���� YHþ NRW Y

letu 19��� 1MLYH LQ YUWRYL REVHJDMR RNROL ��� NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ Y XSRUDEL� WUDYQLNL LQ SDãQLNL VNRUDM ����
sadovnjaki 2,6% in vinogradi dobre 3%.  
 
6ORYHQLMD MH QHWR XYR]QLN DJURåLYLOVNLK L]GHONRY� 3RNULWRVW XYR]D ] L]YR]RP MH OH SULEOLåQR ���� 1L]NH
stopnje saPRRVNUEH VR ]QDþLOQH ]D ROMH� åLWD� VODGNRU LQ SUDãLþMH PHVR� 6WDOQL SUHVHåNL VR OH SUL KPHOMX� Y

perutninarstvu in pridelavi mleka, pomembnejši izvozni proizvodi pa so tudi kakovostno goveje meso in 
mesni izdelki, kakovostno vino in pivo. 
 
 
2.3.1 äLYLQRUHja 

1DMSRPHPEQHMãD SDQRJD VORYHQVNHJD NPHWLMVWYD MH åLYLQRUHMD� NL Y VWUXNWXUL NRQþQH NPHWLMVNH SULGHODYH
SUHGVWDYOMD YHþ NRW GYH WUHWMLQL YUHGQRVWL� SUL þHPHU LPD QDMYHþML GHOHå JRYHGRUHMD� VOHGLWD SD ML SHUXWQLQDUVWYR

LQ SUDãLþHUHMD� 5HMD GUREQLFH� NRQMHUHMD� NXQFHUHMD� þHEHODUVWYR� LQ ULERJRMVWYR VR PDQM UD]ãLUMHQH SDQRJH�
äLYLQRUHMVND SULUHMD VH Y FHORWL SUHXVPHUMD Y EROM HNRQRPLþQH REOLNH UHMH� NMHU VH XSRãWHYDMR WXGL HWRORãNH LQ
okoljske zahteve.  

*RYHGRUHMR QDUHNXMHMR åH QDUDYQH GDQRVWL ] YHOLNLP GHOHåHP WUDYLQMD� 5HMD JRYHGD MH SUDYLORPD
NRPELQLUDQD ]D POHNR LQ PHVR� *RYHGR VH YHþLQRPD UHGL QD ]DVHEQLK NPHWLMDK� SUHGYVHP Y REPRþMLK ]
RPHMHQLPL GHMDYQLNL� NMHU UHGLMR GYH WUHWMLQL YVHJD JRYHGD LQ SULGHODMR YHþ NRW SRORYLFR POHND LQ PHVD�
âWHYLOR åLYDOL se v zadnjih desetih letih zmanjšuje, prav tako tudi obseg prireje. Stopnja koncentracije reje na 
NPHWLMDK MH Y VSORãQHP QL]ND� .PHWLMVND SRGMHWMD VR Y OHWX ���� UHGLOD OH �� YVH JRYHGL� Y KOHYLK GUXåLQVNLK
NPHWLM SD MH ELOR VNRUDM ��� YVHK åLYDOL� 1D JRYHGRUHMVNLK NPHWLMDK Y SRYSUHþMX UHGLMR � JODY JRYHGL� 1D
YHþMLK� EROM VSHFLDOL]LUDQLK NPHWLMDK� NDNRU WXGL NPHWLMVNLK SRGMHWMLK SD MH VWRSQMD LQWHQ]LYQRVWL ELVWYHQR

YHþMD RG SRYSUHþMD� 3UHYODGXMRþD XVPHULWHY NPHWLM Y NRPELQLUDQR SULUHMR POHND LQ PHVD VH NDåe tudi v 
pasemski sestavi. Prevladuje reja svetlo lisaste (56 do 85%) in sivo rjave (okoli 30%) pasme goveda, medtem 
NR MH UHMD þUQREHOH SDVPH PDQM UD]ãLUMHQD ���-����� 'HOHå þLVWLK PHVQLK SDVHP LQ NULåDQFHY MH UD]PHURPD
majhen. V manjšem obsegu govedorejci redijo tudi avtohtone pasme goveda, kot so: cikasto govedo, istrsko 
govedo in slovensko sivo rjavo govedo. 

9 6ORYHQLML VWD UD]ãLUMHQL IDUPVND UHMD SUDãLþHY LQ UHMD SUDãLþHY QD NPHWLMDK� SUL þHPHU MH GHOHå ]DVHEQHJD
NPHWLMVWYD YHþML� 1D GUXåLQVNLK NPHWLMDK VR Y OHWX ���� UHGLOL NDU ��� YVHK SUDãLþHY� 1D NPHWLMDK MH VLFHU

UD]ãLUMHQD SUHGYVHP HNVWHQ]LYQD UHMD� ] YLVRNLP GHOHåHP ODVWQH NUPH� PHGWHP NR VR YHOLNH SUDãLþMH IDUPH� ]
UHMR VRGREQLK PHVQDWLK SDVHP LQ PDMKQLP GHOHåHP SULGHODQH NUPH� EROM VSHFLDOL]LUDne. Pasemska sestava 
SUDãLþHY MH ]HOR UD]QROLND� 3UHYODGXMHMR SDVPH ãYHGVNL ODQGUDV� QHPãNL ODQGUDV LQ UD]QL NULåDQFL� SR REVHJX

manjša pa je reja pasem, kot so: veliki Yorkshire, duroc in pietrain. Kot edina slovenska avtohtona pasma 
SUDãLþHY VH Y RNYLUX 3URJUDPD JHQVNH EDQNH RKUDQMD SDVPD NUãNRSROMVNL DOL þUQRSDVDVWL SUDãLþ�  
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1DMKLWUHMãL UD]YRM MH Y SRYRMQHP REGREMX GRåLYHOR SHUXWQLQDUVWYR� 3URL]YRGQMD MH RUJDQL]LUDQD Y REOLNL

kooperacijske reje pri zasebnikih, ki jo vodijo specializirana perutninska podjetja. V zadnjih letih se je 
SRYHþDOD WXGL SUHGHODYD SHUXWQLQVNHJD PHVD LQ SHVWURVW WH SRQXGEH� 9 VWUXNWXUL UHMH SUHYODGXMH UHMD SLWRYQLK
SLãþDQFHY �RNROL ���� LQ UHMD NRNRãL QHVQLF �RNROL ����� 5D]HQ PDQMãHJD GHOHåD VORYHQVNH DYWRKWRQH SDVPH

MHUHELþDVWH ãWDMHUNH� Y UHML SUHYODGXMHMR NULåDQFL L] XYR]D� 
 
Drobnica je v obdobju po drugi svetovni vojni skoraj izginila, vendar se število ovac v zadnjem desetletju 
SRQRYQR SRYHþXMH� 5HMD GUREQLFH MH UD]ãLUMHQD SUHGYVHP QD GUXåLQVNLK NPHWLMDK� QD NDWHULK VR Y OHWX 2000 
UHGLOL WULNUDW YHþ RYDF ����� NRW NR] ������ 3UHYODGXMH PHVQD UHMD GUREQLFH� SRQHNRG WXGL POHþQD� 2YþMH LQ
NR]MH POHNR VH SRYHþLQL SUHGHOXMH LQ GLUHNWQR WUåL QD NPHWLMDK� 3RSXODFLMD RYDF MH YHþLQRPD VHVWDYOMHQD L]
DYWRKWRQLK SDVHP MH]HUVNR VROþDYVNH ovce, bovške ovce, istrske pramenke in belokranjske pramenke. Pri 
NR]MHUHML SUHYODGXMH VUQDVWL LQ VDQVNL WLS NR]H� PHGWHP NR MH DYWRKWRQD SDVPD GUHåQLãNH NR]H PDQM
razširjena. 
 
Pri konjereji stopa v ospredje reja toplokrvnih športnih konjev in reja konjev za rekreacijo. Še vedno 
prevladuje reja avtohtonega slovenskega hladnokrvnega konja, organizirana pa je tudi reja haflingerja kot 
UHNUHDWLYQHJD LQ GHORYQHJD NRQMD Y SUHGDOSVNHP REPRþMX 6ORYHQLMH� 9 PDQMãHP REVHJX MH Y UHML ]DVWRSDQD
tudi pasma slovenski kaVDþ� UHMD DYWRKWRQHJD SRVDYVNHJD NRQMD SD SRWHND SUHGYVHP ] QDPHQRP RKUDQMDQMD
te pasme. Simbol slovenske konjereje je avtohtoni lipicanec.  
 
ýHEHODUVWYR LPD Y 6ORYHQLML ]HOR GROJR WUDGLFLMR� YHQGDU MH SRNOLFQLK þHEHODUMHY PDOR� .ROLþLQD SULGHODQHJD
medu nLKD PHG OHWL PHG �� LQ �� NJ QD SDQM� 3ROHJ PHGX YHOLNR þHEHODUMHY SULGRELYD ãH FYHWQL SUDK� PDWLþQL
POHþHN LQ SURSROLV� 9 ]DGQMLK OHWLK MH RåLYHOD WXGL SURL]YRGQMD PDWLF� NL SRQRYQR SRVWDMDMR L]YR]QR ]DQLPLYH�
äH Y SUHMãQMHP VWROHWMX SD MH ELOD ]HOR UD]ãLUMHQD WUJRYLQD V þHEHODPL LQ PDWLFDPL DYWRKWRQH NUDQMVNH þHEHOH
(Apis mellifera Carnica).    
 
5HMD SDVHPVNLK NXQFHY SRWHND Y RNYLUX GUXãWYD UHMFHY PDOLK SDVHPVNLK åLYDOL �OHWQD SULUHMD ��� GR ��� W
klavne mase). Reja pasemsko nedefiniranih kuncev je namenjena lastni oskrbi (letna prireja 275 t klavne 
mase), razširjena pa je tudi farmska reja kuncev (letna prireja 160 t klavne mase). Prireja je v celoti 
QDPHQMHQD SRUDEL QD GRPDþHP WUJX�  
 
6ORYHQLMD LPD ]DUDGL ãWHYLOQLK WHNRþLK YRGD GREUH QDUDYQH GDQRVWL ]D Uazvoj sladkovodnega ribogojstva. Z 
ribogojstvom se ukvarjajo predvsem podjetja, pri zasebnikih pa se širi zlasti kot dopolnilna dejavnost. Po 
osamosvojitvi Slovenije se je morsko ribištvo omejilo na slovensko teritorialno morje in odprte vode 
Jadranskega mRUMD� NDU MH SRPHPEQR ]PDQMãDOR XORY PRUVNLK ULE� 9 ]DGQMLK OHWLK VH MH ]DþHOD UD]YLMDWL WXGL
marikultura.  
 
 
2.3.2 Rastlinska pridelava 
 
=D 6ORYHQLMR MH ]QDþLOHQ PDMKHQ GHOHå QMLY Y VWUXNWXUL UDEH NPHWLMVNH ]HPOMH� NL SD MLK ãH GRGDWQR RJURåD
urbanizacija� 6DPR Y OHWX ���� MH ELOR ]DUDGL SR]LGDYH L]JXEOMHQLK NDU ��� KD NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ�

3RPHPEQHMãD REPRþMD ]D LQWHQ]LYQR SROMHGHOVNR SURL]YRGQMR VH QDKDMDMR Y Y]KRGQHP GHOX 6ORYHQLMH WHU Y

UDYQLQVNLK SUHGHOLK RE UHNDK RVUHGQMHJD GHOD GUåDYH� 1MLYH VR YHþLQoma pestre rabe ter zelo majhne in 
razdrobljene. 
3ROMHGHOVWYR SULVSHYD N VNXSQL YUHGQRVWL NPHWLMVNH SULGHODYH RNROL ���� 'HOHå NUPQLK UDVWOLQ Y VHWYHQL

VWUXNWXUL GRVHJD ���� 6 NRUX]R �]D ]UQMH LQ VLODåR� MH SRVHMDQLK YHþ NRW ��� QMLY� .UXãQD åLWD ]DVHGDMR manj 
kot 25% njiv, krompirju pa je namenjenih okoli 5% njiv. Med industrijskimi rastlinami je najbolj razširjeno 
pridelovanje sladkorne pese (4,7%). Posebnost je tudi pridelovanje hmelja kot trajne kulture (1%), ki je 
skoraj v celoti namenjeno izvozu.  
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Z XSRUDER ILWRIDUPDFHYWVNLK VUHGVWHY� PRQRNXOWXUQLP SULGHORYDQMHP SROMãþLQ� PHKDQL]LUDQMHP SURL]YRGQMH

in vsestranskim razvojem kmetijstva je kolobarjenje na njivskih površinah vedno bolj izgubljalo na pomenu. 
äH SRGDWNL R VHWYHQL VWUXNWXUL QDND]XMHMR� GD Y QDãLK UD]PHUDK NROREDUMHQMH SRYHþLQL QL XVWDOMHQD SUDNVD QD
kmetijskih gospodarstvih. Prevladuje pridelave koruze in pšenice, ki se v glavnem gojita v monokulturi ali v 
dvoletnem oziroma triletnem kolobarju, ponekod pa po spravilu koruze in pšenice sejejoWXGL VWUQLãþQH
GRVHYNH� 'D EL VH NROREDUMHQMH� NL EL YNOMXþHYDOR WXGL NUPQH NRãHYLQH LQ GUXJH XJRGLONH� NL XJRGQR YSOLYDMR
na rodovitnost tal in izboljšujejo njihove lastnosti, ponovno uveljavilo, bi bilo potrebno z ustreznimi ukrepi 
kmetovalce spodbuditiN WDNãQHPX QDþLQX JRVSRGDUMHQMD� =DWR SULþXMRþL 6ORYHQVNL NPHWLMVNR RNROMVNL
SURJUDP YNOMXþXMH WXGL XNUHS� NDWHUHJD QDPHQ MH VWDELOL]DFLMD NROREDUMD QD NPHWLMVNLK JRVSRGDUVWYLK� 
 
6WDWLVWLþQL SRGDWNL ]D OHWR ���� NDåHMR� GD MH ELOR WUåQR XVPHUMHQL YUWQDUVNi proizvodnji namenjenih 1893 ha 
SRYUãLQ� RG WHJD ���� KD ]D SULGHORYDQMH ]HOHQMDGQLF� ]HOLãþ� MDJRG LQ JRMHQLK JRE� ��� KD SD ]D SULGHORYDQMH

cvetja in okrasnih rastlin. Pridelava kapusnic je zasedala 26% površin pod vrtninami, solatnic 23%, korenovk 
in gomoljnic 22%, plodovk 16%, drugim vrstam zelenjadnic pa je bilo namenjenih 13% površin. Na 
NRQYHQFLRQDOQL QDþLQ MH YUWQLQH SULGHORYDOR ��� SULGHORYDOFHY� GHOHå LQWHJULUDQH ����� R]LURPD HNRORãNH

(2%) pridelave pa je bil bistveno manjši.  
 
3RYSUHþQD LQWHQ]LYQRVW SROMHGHOVWYD MH SUL YHþLQL SROMãþLQ UD]PHURPD QL]ND� 3RGREQR YHOMD WXGL ]D YUWQLQH�

6WRSQMD LQWHQ]LYQRVWL SULGHORYDQMD MH YLVRND OH Y SULPHULK� NR REVWDMD WUåQR ]DQLPDQMH ]D SULGHODYR SROMãþLQ

(sladkorna pesa, hmelj) in vrtnin (zelje, solata, kumare). Intenzivnost pridelovanja v zadnjih letih sicer 
QDUDãþD� YHQGDU VR SUL YHþLQL SROMãþLQ LQ YUWQLQ SRYSUHþQL KHNWDUVNL SULGHONL ãH YHGQR SUHFHM QLåML RG WLVWLK Y

GUåDYDK (8�  
 
5D]ãLUMHQD MH WXGL SULGHODYD VHPHQ VWUQLK åLW� NUPQLK UDVWOLQ� YUWQLQ� NRUX]H� Vladkorne pese in semenskega 
NURPSLUMD� 'RPDþD SULGHODYD SRNULYD ��� SRUDEH VHPHQD NRUX]H� SULEOLåQR ��� SRUDEH VHPHQVNHJD

NURPSLUMD� SRWUHED SR VHPHQX VWUQLK åLW SD MH SRNULWD Y FHORWL�  
 
V Sloveniji travinje obsega skoraj dve tretjini kmetijske zemlje v uporabi, in sicer 314.434 ha kmetijskih 
]HPOMLãþ ���� WUDYQLNRY LQ �� SDãQLNRY�� 3RYUãLQD WUDYLQMD VH Y ]DGQMHP GHVHWOHWMX ]PDQMãXMH� VDM VH

travinje, ki ni v rabi, zelo hitro zaraste.  
 
6DGRYQMDNL SRNULYDMR ������ KD NPHWLMVNH ]HPOMH �NPHþNL VDGRYQMDNL ���, intenzivni sadovnjaki 39%), 
sadjarstvo pa prispeva k bruto vrednosti kmetijske pridelave okoli 5%. Naravne danosti v Sloveniji 
RPRJRþDMR SULGHODYR UD]QRYUVWQHJD VDGMD� YRGLOQD VDGQD YUVWD SD VR MDEODQH� 3R REVHJX MH SRPHPEQD WXGL
pridelava hrušk, breskev� YLãHQM LQ þHãHQM WHU MDJRGLþMD� 9 ]DGQMLK OHWLK MH Y PRþQHP SRUDVWX WXGL Y]JRMD ROMN�

3RYUãLQD NPHþNLK VDGRYQMDNRY VH SRVWRSRPD ]PDQMãXMH �LQGHNV ��������� MH ����� PHGWHP NR VH SRYUãLQD

LQWHQ]LYQLK VDGRYQMDNRY Y ]DGQMLK OHWLK SRYHþXMH �LQGHNV ��������� je 0,7). Nihanja v obsegu pridelave so 
REþXWQD LQ VR SRVOHGLFD YUHPHQVNLK UD]PHU WHU UHODWLYQR YHOLNHJD GHOHåD HNVWHQ]LYQLK NPHþNLK VDGRYQMDNRY�

Y NDWHULK VR SULGHONL L]SRVWDYOMHQL L]PHQLþQL URGQRVWL� 9 HNVWHQ]LYQLK WUDYQLãNLK VDGRYQMDNLK ]

visokodebelnimiGUHYHVL SUHYODGXMHMR WUDGLFLRQDOQH VWDUH VRUWH �ERERYHF� FDUMHYLþ� MRQDWDQ� ]ODWD SDUPHQD�� Y

intenzivnih sadovnjakih pa predvsem sodobne sorte jabolk (idared, jonagold, zlati delišes, gloster). Travniški 
sadovnjaki predstavljajo identiteto slovenskega poGHåHOMD LQ ]DNODGQLFR ELRWVNH SHVWURVWL Y NPHWLMVWYX� åDO SD

VR ELOL Y ]DGQMLK GHVHWOHWMLK PRþQR ]DSRVWDYOMHQL� 3RWURãQLNRP VR ELOH YVLOMHQH QRYHMãH VRUWH MDERON� PHGWHP

NR VR VH WL HNVWHQ]LYQL VDGRYQMDNL ]DUDGL QHHNRQRPLþQRVWL LQ WUåQH QH]DQLPLYRVWL VWDUDli, ostali so neobdelani 
LQ QHREQRYOMHQL� GUHYHVD SD QHQHJRYDQD� = YUDþDQMHP LQWHUHVD NXSFHY LQ SRQRYQLP XYDMDQMHP WUDGLFLRQDOQLK

VRUW� SD VH WUDYQLãNL VDGRYQMDNL SRQRYQR RåLYOMDMR�  
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Vinogradništvo in vinarstvo sta tradicionalni in zelo razširjeni kmetijski usmeritvi, saj se z njima, predvsem 
NRW ] GRSROQLOQR GHMDYQRVWMR� XNYDUMD NDU ��� GUXåLQVNLK NPHWLM QD SULEOLåQR ������ KD� 1HREGHODQH

SRYUãLQH VH åDO ]DUDãþDMR WXGL QD DEVROXWQLK YLQRJUDGQLãNLK OHJDK� 9LQRURGQD REPRþMD VR JOHGH QD SRGQHEQH
]QDþLOQRVWL UDMRQL]LUDQD Y WUL YLQRURGQH GHåHOH� SULPRUVNR ] YSOLYRP VUHGR]HPVNH NOLPH� SRVDYVNR ] ]PHUQR

FHOLQVNLP SRGQHEMHP LQ SRGUDYVNR ] L]UD]LWR FHOLQVNLP SRGQHEMHP� 9LQRURGQH OHJH VH XYUãþDMR PHG QDMEROM

kakovostne na svetu, pa tudi najzahtevnejše, saj vsaj dveWUHWMLQL YLQRJUDGRY OHåLWD QD QDJLELK QDG ��� LQ HQD

tretjina vinogradov na nagibih nad 45%. Ob dobri letini se v Sloveniji pridela okoli 40% kakovostnega, 10% 
vrhunskega in 50% namiznega vina. Poglavitni problem v vinogradništvu so poleg zahtevnih naravnih 
GDQRVWL WXGL QHXJRGQD VWDURVWQD VWUXNWXUD YLQRJUDGRY LQ ]DVWDUHOD WHKQRORJLMD V SUHSRþDVQR REQRYR� NDU VH

RGUDåD Y PDMKQLK KHNWDUVNLK SULGHONLK� 9 SULKRGQMH ER YHþMD SR]RUQRVW QDPHQMHQD WXGL ãLUMHQMX GRPDþLK
avtohtonih sort in pripravi sadilnega materiala. 
 
 
2.4 Program reforme kmetijske politike v Sloveniji 
 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva(1) je v letu 1993 opredelila JODYQH VPHUL GHORYDQMD GUåDYH QD
SRGURþMX NPHWLMVWYD LQ ]DMHOD SUHKUDQVNR YDUQRVW� RKUDQMHQRVW SRVHOMHQRVWL SRGHåHOMD� YDURYDQMe kmetijskih 
SRWHQFLDORY� SRYHþDQMH NRQNXUHQþQH VSRVREQRVWL NPHWLMVWYD WHU ]DJRWDYOMDQMH SDULWHWQHJD GRKRGND�  
 
K reformi kmetijske politike(2) MH 6ORYHQLMD SULVWRSLOD Y ]DGQMLK OHWLK SUHGYVHP ]DUDGL RþLWQH QHXþLQNRYLWRVWL
GRVHGDQMH SROLWLNH� SRVOHGLF åH Vprejetih obveznosti odpiranja slovenskega trga s kmetijskimi proizvodi, 
QXMQRVWL PDNURHNRQRPVNH VWDELOL]DFLMH� SRWUHEH SR SUHVWUXNWXULUDQMX åLYLOVNH LQGXVWULMH� SULþDNRYDQLK
pritiskov v krogu pogajanj s Svetovno trgovinsko organizacijo ter nujnosti in potrebe prilagajanja EU, ne le 
QD SRGURþMX NRQFHSWXDOQLK� DPSDN WXGL DGPLQLVWUDWLYQLK LQ RUJDQL]DFLMVNLK VSUHPHPE�  
 
/HWD ���� MH ELO VSUHMHW 3URJUDP UD]YRMD NPHWLMVWYD� åLYLOVWYD� JR]GDUVWYD LQ ULELãWYD ����-2002(3), ki sledi 
ciljem in strategijam Skupne kmetLMVNH SROLWLNH (8 �&$3� LQ SUHGVWDYOMD YRGLOR RE QDþUWRYDQMX YVHK XNUHSRY

LQ SUHGSLVRY QD SRGURþMX NPHWLMVWYD Y 6ORYHQLML� R]QDþXMH SD JD SUHGYVHP SULODJDMDQMH QD SROQRSUDYQR

þODQVWYR Y (8 WHU SUHY]HP &$3�  
 
9NOMXþHYDQMH 6ORYHQLMH Y 6NXSQR NPHWLMVNR SROLWLko EU (CAP) pomeni dve vrsti prilagajanja: prilagoditev 
pravnega reda z institucionalno usposobitvijo, ki jo zahteva skupni trg ter ekonomsko prilagajanje, ki pomeni 
SULODJRGLWHY QD QRYH WUåQH UD]PHUH� +NUDWL MH ]D WDNãQR XUHGLWHY SRWUHEQD XVSRVREOMHQRVW Lnstitucij, javne 
XSUDYH� LQIRUPDFLMVNLK VLVWHPRY� QXMHQ SD MH WXGL QDG]RU SRUDEH VUHGVWHY QD SRGURþMX NPHWLMVWYD� 
 
Cilji reforme kmetijske politike v Sloveniji, ki v svojem programu za obdobje 1999-2002 poudarja krepitev 
mehanizmov strukturne politike ob vHþML VRþDVQRVWL XNUHSRY UHJLRQDOQH SROLWLNH SUL ]DJRWDYOMDQMX FHORYLWHJD

UD]YRMD SRGHåHOMD� VR QDVOHGQML� 

• XUHVQLþHYDQMH 6WUDWHJLMH UD]YRMD VORYHQVNHJD NPHWLMVWYD� NL RVWDMD WHPHOMQL VWUDWHãNL GRNXPHQW� 
• XUHVQLþHYDQMH QHNDWHULK PDNURHNRQRPVNLK FLOMHY GUåDYH �SRGSRUD ]QLåDQMX LQIODFLMH� RKUDQMDQMH

VRFLDOQHJD UDYQRWHåMD� ]DSRVORYDQMH LQ SRGREQR�� 
• SRVRGRELWHY NPHWLMVWYD LQ åLYLOVNR SUHGHORYDOQH LQGXVWULMH WHU VSORãQL GYLJ NRQNXUHQþQRVWL åLYLOVNR

predelovalne industrije,  
• podpora prestrukturiranju kmetijstva in oEOLNRYDQMH NRQNXUHQþQLK NPHWLM� 
• XVPHUMDQMH N HNRVRFLDOQHPX WLSX NPHWLMVWYD RE XYHOMDYOMDQMX PRGHOD GUXåLQVNLK NPHWLM LQ RNROMX SULMD]QH

pridelave, 

                                                   
(1) Strategija razvoja slovenskega kmetLMVWYD� 'UåDYQL ]ERU 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH� ���� 
(2) Program reforme kmetijske politike 1999-2002. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1998   
(3) 3URJUDP UD]YRMD NPHWLMVWYD� åLYLOVWYD� JR]GDUVWYD LQ ULELãWYD� 5HSXEOLND 6ORvenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1999 
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• FHORVWQL UD]YRM SRGHåHOMD ] RKUDQMDQMHP ]QDþLOQH SRGHåHOVNH NUDMLQH LQ SRVHOMHQRVWL WHU ]DXVWDYLWHY

procesov]DUDãþDQMD� 
• SULODJDMDQMH ]DKWHYDP (8 ] REOLNRYDQMHP SULPHUOMLYH NPHWLMVNH SROLWLNH� NL ER RPRJRþDOD SUHKRG QD

programe podpor in koncept kmetijstva v EU, 
• SULGRELWHY SUHGSULVWRSQH SRPRþL (8� 
 
Izvajanje reforme kmetijstva bo imelo tudi pomembne makroekonomsNH XþLQNH QD FHORWQL JRVSRGDUVNL LQ
GUXåEHQL UD]YRM� QLåMH FHQH KUDQH� NDNRYRVWQHMãD LQ SHVWUHMãD SRQXGED åLYLOVNLK L]GHONRY� QLåMH FHQH VXURYLQ

]D åLYLOVNR SUHGHORYDOQR LQGXVWULMR LQ V WHP L]EROMãDQMH NRQNXUHQþQRVWL QD GRPDþHP LQ WXMLK WUJLK� KLWUHMãH

uveOMDYOMDQMH WUJD V NPHWLMVNLPL SURL]YRGL WHU UD]YRM ]GUDYLK LQ NRQNXUHQþQLK SURL]YRGQLK� SUHGHORYDOQLK LQ
WUåQLK VWUXNWXU� 
 
'RKRGNL L] NPHWLMVWYD SUHFHM ]DRVWDMDMR ]D SRYSUHþQLPL GRKRGNL Y JRVSRGDUVWYX� 6WUXNWXUQH VSUHPHPEH Y

NPHWLMVWYX LQ UD]YRMX SRGHåHOMD ]DUDGL VSHFLILþQLK GHMDYQLNRY SRWHNDMR SRþDVL� 3URFHV RSXãþDQMD NPHWLMVNH
pridelave vzporedno z demografskimi in socialnimi spremembami intenzivno vpliva na spreminjanje 
NXOWXUQH NUDMLQH� NDU VH NDåH Y SRVSHãHQHP VSUHPLQMDQMX UDEH NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ LQ QMLKRYHPX ]DUDãþDQMX�

VODEãDQMX JRVSRGDUVNH LQ VRFLDOQH LQIUDVWUXNWXUH WHU Y SURSDGDQMX NXOWXUQH GHGLãþLQH SRGHåHOMD� 
 
V programu reforme kmetijske politike zato pomembno vlogo igra strukturna politika, ki je opredeljena v 
drugem stebru. Cilji strukturne kPHWLMVNH SROLWLNH åH SUHFHM þDVD QLVR YHþ R]NR SURL]YRGQR XVPHUMHQL
�NDNRYRVW ]HPOMLãþ� YHOLNRVWQH LQ SRVHVWQH VWUXNWXUH NPHWLM� SURL]YRGQH QDORåEH�� DPSDN LPDMR WXGL

SRPHPEQH HNRORãNH� VRFLDOQH LQ SURVWRUVNR SRVHOLWYHQH XVPHULWYH� NL QDPHQMDMR SRPRþ SRVRGobitvi in 
SULODJDMDQMX NPHWLMVNH SULGHODYH WHU UD]YRMX SRGHåHOMD R]LURPD GRVHJDQMX EROMãLK åLYOMHQMVNLK SRJRMHY QD

SRGHåHOMX V VSRGEXMDQMHP NRQNXUHQþQRVWL Y NPHWLMVWYX� RE VRþDVQHP XSRãWHYDQMX RNROMHYDUVWYHQLK FLOMHY�
Cilji strukturne politike so v veliki PHUL PHGUHVRUVNR SRYH]DQL LQ VRRGYLVQL� 1D SRGURþMX kmetijstva in 
UD]YRMD SRGHåHOMD VR WL FLOML QDVOHGQML�  

• L]EROMãDQMH XþLQNRYLWRVWL LQ NRQNXUHQþQRVWL� 
• L]EROMãDQMH DJUDUQH �YHOLNRVWQH� VRFLRHNRQRPVNH� SURL]YRGQH� LQ RUJDQL]DFLMVNH �SRGSRUH UD]OLþQLP

oblikDP ]GUXåHYDQMD SULGHORYDOFHY LQ SUHGHORYDOFHY WHU SRWURãQLNRY� VWUXNWXUH Y NPHWLMVWYX� 
• XYDMDQMH LQ VSRGEXMDQMH QDþLQRY JRVSRGDUMHQMD� NL VR RNROMX SULMD]QL LQ RKUDQMDMR NUDMLQVNH YUHGQRWH

prostora, 
• RKUDQMDQMH ELRGLYHU]LWHWH LQ ]QDþLOQLK KDELWDWRY� 
• izboljšaQMH HNRQRPVNHJD LQ VRFLDOQHJD SRORåDMD SRGHåHOVNLK REPRþLM V ãLULWYLMR UD]YRMQLK LQ

]DSRVOLWYHQLK PRåQRVWL Y GUXJLK JRVSRGDUVNLK SDQRJDK �WXUL]HP� PDQMãL LQGXVWULMVNL REUDWL� REUW�
trgovina), 

• podpora zasebnemu podjetništvu in uvajanju alternativnih proizvodnih usmeritev, 
• izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture. 
 
Koncept podpor v slovenskem kmetijstvu temelji na proizvodno nevezanih, ciljno usmerjenih, neposrednih 
SODþLOLK� QD LQYHVWLFLMVNLK SRGSRUDK SUHVWUXNWXULUDQMX NPHWLMVWYD LQ åLYLOVWva. Na osnovi drugega stebra 
NPHWLMVNH VWUXNWXUQH SROLWLNH LPDMR QHSRVUHGQD SODþLOD QD HQRWR SRYUãLQH UD]OLþQH IXQNFLMH LQ QDPHQH� SUL
þHPHU SULGHORYDOHF ODKNR VDP NRPELQLUD LQ XYHOMDYOMD YHþ SODþLO� 1HSRVUHGQD SODþLOD VH L]SODþXMHMR Y VNORSX

EKO 0, EKO 1,(.2 � LQ (.2 � SODþLO� 
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EKO 0: 3ODþHYDQMH QHSRVUHGQLK SODþLO UD]OLþQLK YUHGQRVWL QD KHNWDU Y RGYLVQRVWL RG UDEH SRYUãLQ

(travinje, njive, trajni nasadi) v skladu z minimalnimi okoljevarstvenimi kriteriji, ki podpira 
predvsem ohranjanje proizvodnje ter sWHP WXGL RKUDQMDQMH NRQNXUHQþQRVWL NPHWLMVWYD�  

EKO 1: 3RGSRUH NPHWLMVWYX QD REPRþMLK ] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D NPHWLMVWYR� NDWHULK QDPHQ MH

L]UDYQDYD VWURãNRY ]DUDGL WHåMLK UD]PHU ]D SULGHODYR LQ SUHNR WHJD SRGSRUD RKUDQMDQMX NXOWXUQH

krajine in poseljenRVWL REPRþLM ] RWHåHQR SULGHODYR� 

EKO 2: 3RVHEQL SURJUDPL Y]GUåHYDQMD LQ RKUDQMDQMD NXOWXUQH NUDMLQH WHU YDURYDQMD REVWRMHþLK KDELWDWRY

QD GRORþHQLK REþXWOMLYLK REPRþMLK� NL VH GRORþLMR JOHGH QD VSHFLILþQH ODVWQRVWL� NL VR ]D GUåDYR DOL

lokalno skupnost posebnega pomena (varovanje podtalnice, ohranjanje biodiverzitete, ohranjanje 
L]UHGQLK NUDMLQ LQ ERJDWLK KDELWDWRY� QDUDYQH LQ NXOWXUQH GHGLãþLQH QD SRGHåHOMX��  

EKO 3: Podpore okolju prijaznejšim postopkom kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana 
pridHODYD� UHMD RJURåHQLK SDVHP GRPDþLK åLYDOL LQ VRUW NPHWLMVNLK UDVWOLQ� SODQLQVND SDãD LQ
podobno). 

 
9VHELQH (.2 � LQ (.2 � VR ]GUXåHQH Y VNXSQL NPHWLMVNR RNROMVNL SURJUDP� 
 
8VSHãHQ SRORåDM NPHWLMVWYD Y 6ORYHQLML MH SRYH]DQ WXGL ] RUJDQL]DFLMVNLP SUHVWUXNWuriranjem kmetijstva in 
kadrovsko okrepitvijo, vzpostavitvijo informacijskih sistemov v kmetijstvu, spremembo vsebin 
L]REUDåHYDOQHJD LQ UD]LVNRYDOQHJD SURFHVD� GYLJRP UDYQL SURIHVLRQDOQRVWL VORYHQVNHJD NPHWLMVWYD LQ
L]REUD]EHQH UDYQL NPHWRY� R]DYHãþDQMHP Mavnosti o pomembnosti varovanja naravne in tradicionalne 
NXOWXUQH NUDMLQH WHU RNROMX QHãNRGOMLYLK QDþLQLK NPHWRYDQMD� SURPRFLMR NPHWLMVWYD� LQYHVWLFLMDPL Y RNROMX

prijaznejše tehnologije, izbiranjem »BAT« – najustreznejše dostopne metode v pridelavi in prireji, pa tudi v 
SUHGHODYL NPHWLMVNLK SURL]YRGRY WHU DNWLYQLP YNOMXþHYDQMHP Y HYURSVNH LQ VYHWRYQH WUåQH WRNRYH� 
 
 
 
3  STANJE OKOLJA V SLOVENIJI IN KMETIJSTVO 
 
Osnovni programski dokument varstva okolja je Nacionalni program varstva okolja(1),  ki s svojimi 
usmeritvami zagotavlja izboljšanje stanja okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. 
%LVWYHQL HOHPHQW SURJUDPD MH YSHWRVW RNROMVNH NRPSRQHQWH LQ QDþHO WUDMQRVWQHJD UD]YRMD Y SURJUDPH

posameznih sektorjev.  
 
V Sloveniji se problemi na poGURþMX NPHWLMVWYD LQ RNROMD QDQDãDMR SUHGYVHP QD� 

• RSXãþDQMH NPHWRYDQMD LQ SRVOHGLþQR ]DUDãþDQMH� NDU SULVSHYD N SURSDGX NPHWLMVNH NUDMLQH� QDGDOMQML

PDUJLQDOL]DFLML WHK REPRþLM Y JRVSRGDUVNHP� NXOWXUQHP LQ VRFLDOQHP SRJOHGX WHU ]PDQMãHYDQMX ELRWVNH
pestrosti, 

• LQWHQ]LYQR NPHWRYDQMH QD UDYQLQVNLK REPRþMLK� NL SUHGVWDYOMD SRWHQFLDOQR QHYDUQRVW RQHVQDåHYDQMD SLWQH

YRGH LQ WDO� ]DUDGL þHVDU VR WD REPRþMD Y GDOMãHP þDVRYQHP REGREMX SRGYUåHQD GHJUDGDFLML LQ
RQHVQDåHYDQMX QDUDYQLK YLURY� NDNRU WXGL ]PDQMãHYDQMX SHVWURVWL åLYDOVNLK LQ UDVWOLQVNLK YUVW� 

 

                                                   
(1) Nacionalni program varstva okolja. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 1999 
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3RYUãLQH� SRVHEHM SRGYUåHQH ]DUDãþDQMX� VH QDKDMDMR ]ODVWL QD REPRþMX YLVRNLK $OS� .UDVD LQ

VXEPHGLWHUDQVNLK REPRþMLK� Y DOSVNHP SUHGJRUMX LQ KULELK� NMHU VH QD GUXåLQVNLK NPHWLMVNLK JRVSRGDUVWYLK

ukvarjajo predvsem ] åLYLQRUHMR� 1D WHK REPRþMLK SUREOHP SUHGVWDYOMD ]ODVWL ]PDQMãHYDQMH ãWHYLOD

SUHELYDOVWYD LQ ]PDQMãHYDQMH ãWHYLOD JODY åLYLQH WHU RSXVWLWHY NPHWRYDQMD QD ]HPOMLãþLK Y QDJLEX�  
 
9 UDYQLQVNLK REPRþMLK ] LQWHQ]LYQLP NPHWRYDQMHP� NL REVHJDMR SROMD Y DOSVNHP Ln predalpskem svetu 
(Ljubljansko polje, Savinjska dolina, Vipavska dolina) ter subpanonski regiji (Mariborsko in Pomursko 
REPRþMH�� SUHYODGXMHMR PDMKQH� YHþLQRPD PHãDQH GUXåLQVNH NPHWLMH WHU YHOLND NPHWLMVND JRVSRGDUVWYD� NL VR

specializirana bodisi v poljHGHOVNR DOL åLYLQRUHMVNR SURL]YRGQMR� 3UREOHPL� NL L]KDMDMR L] åLYLQRUHMVNH

SURL]YRGQMH QD WHK REPRþMLK� VH QDQDãDMR SUHGYVHP QD RQHVQDåHYDQMH YRGD ] QLWUDWL LQ IRVIDWL� 9 SROMHGHOVNL
SURL]YRGQML SRWHQFLDOQR QHYDUQRVW ]D RNROMH SUHGVWDYOMDMR� RQHVQDåHYDQMH voda z nitrati in pesticidi, 
degradacija in zbijanje tal, zmanjšanje naravne rodovitnosti tal, tretiranje posevkov s fitofarmacevtskimi 
sredstvi ter neustrezni posegi v zemljiško strukturo. 
 
1D SRGURþMLK LQWHQ]LYQH NPHWLMVNH UDEH VH VSUHPLQMD WXGL NUDMLQD� äLYLQRUHMD� SROMHGHOVWYR� QDPDNDQMH LQ
regulacija vodotokov obremenjujejo naravne habitate (floro in favno) tako, da spreminjajo naravno 
UDYQRWHåMH LQ SRWHQFLDOQR ]PDQMãXMHMR ELRWVNR SHVWURVW�  
 
1D SRGURþMX YDURYDQMD RNROMD ]DWR ]HOR SRPHPEQR YORJR LJUD SUDY XYHOMDYOMDQMH VRQDUDYQLK QDþLQRY
kmetovanja, ki z upoštevanjem okoljskih, socialnih in proizvodnih funkcij kmetijstva prispevajo k 
RKUDQMDQMX RNROMD LQ HNRORãNHJD UDYQRWHåMD WHU SRVHOMHQRVWL LQ NXOWLYLUDQRVWL NUDMLQH� 
 
 
3.1 Vode  
  
V Sloveniji so glaYQL RQHVQDåHYDOFL YRGD LQGXVWULMVNL LQ GUXJL SURL]YRGQL REUDWL� SUHELYDOVWYR WHU NPHWLMVWYR�
=DUDGL NPHWRYDQMD SULKDMD GR SRWHQFLDOQHJD RQHVQDåHYDQMD SRGWDOQLFH ] QLWUDWL� IRVIDWL LQ SHVWLFLGL WHU
RUJDQVNLPL VQRYPL LQ DPRQLMHYLPL VSRMLQDPL L] åLYLQRUHMVNLK farm. Na posameznih lokacijah, kjer so 
VNODGLãþD KOHYVNHJD JQRMD� MDPH R]LURPD ODJXQH ]D JQRMHYNR LQ JQRMQLFR� VLODåQL VWROSL� NRULWD ] RGSDGQLP
VLODåQLP VRNRP� ODKNR RE QHXSRãWHYDQMX VWDQMD RNROMD LQ L]ELUL QDSDþQH WHKQRORJLMH SULKDMD GR ORNDOQHJD
�WRþNDVWHJD� RQHVQDåHQMD YRGD� 1HXVWUH]QD REGHODYD SRYUãLQ SD ODKNR GROJRURþQR QD YHþMLK REPRþMLK SRYHþD
raven potencialno nevarnih snovi v vodah. 
 
2EVHJ XSRUDEH ILWRIDUPDFHYWVNLK VUHGVWHY MH Y ]DGQMLK �� OHWLK PRþQR QDUDVHO� YHQGDU SD RG OHWD ����
NROLþLQD XSDGD �LQGHNV ��������� MH ����� PHGWHP NR VH NROLþLQD SRUDEOMHQLK PLQHUDOQLK JQRMLO SRYHþXMH

(indeks 1980/1999 je 0,74). 
 
.HU MH ]D 6ORYHQLMR ]QDþLOQD YHOLND NROLþLQD SDGDYLQ ] UD]SRUHGLWYLMR WXGL VSRPODGL LQ MHVHQL ���� GR

1500 PP LQ YHþ OHWQR�� SULKDMD GR L]SLUDQMD KUDQLO WXGL PHG UDVWQR GRER LQ QH OH SR]LPL� NRW Y YHþLQL

HYURSVNLK GUåDY� 1D GUXJL VWUDQL SD SUHVHåHN SDGDYLQ EROM NRW GUXJRG UHGþL QLWUDWH LQ GUXJD KUDQLOD Y

perkolirani vodi, kar ob relativno hitrem toku podtalnice zmanjšuje nevarnost njenega oQHVQDåHYDQMD QDG
zgornjo dovoljeno mejo za pitno vodo. Nekatere raziskave so pokazale, da se v naših razmerah iz njiv pod 
SROMãþLQDPL L]SHUH OHWQR QD KHNWDU ��-40 kg N, 4-9 kg P2O5, 9-10 kg K2O, 400-900 kg CaO, 80-230 kg MgO, 
40-280 kg SO4, 25-100 kg Cl in 10-30 kg Na(1).  
 

                                                   
(1) Leskošek, M. Gojenje: za velik in kakovosten pridelek, za zboljšanje rodovitnosti tal, zD YDURYDQMH QDUDYH� /MXEOMDQD� ý=3 .PHþNL JODV� ���� 
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V obdobju 1987-���� VH MH Y YHþLQL Y]RUFHY SRGWDOQLF YVHEQRVW QLWUDWRY JLEDOD PHG � LQ �� PJ�O LQ MH YVDM

REþDVQR SUHVHJOD GRYROMHQR YVHEQRVW ]D SLWQR YRGR ��� PJ�O�� 9 YHþLQL Y]RUFHY SRGWDOQLF SD VR YVHEQRVWL

vsote pesticidov znašale 0GR ��� �J�O LQ VR YVDM REþDVQR SUDY WDNR SUHVHJOH PDNVLPDOQH GRYROMHQH

koncentracije (0,5 µg/l za vsoto pesticidov in 0,1 µg/l za posamezen pesticid)(1). V letu 2000 je bila ena 
WUHWMLQD SUHLVNDQLK SRGWDOQLF þLVWD WHU SR VORYHQVNLK LQ HYURSVNLK NULWHULMLK za pitno vodo dovolj kakovostna, 
da se je lahko uporabljala kot vir pitne vode. V drugih dveh tretjinah je bila odkrita vsaj ena spojina, ki je 
NYDULOD NDNRYRVW SRGWDOQLF LQ MH ELOD Y]URN RGVWRSDQM RG VPHUQLþQLK YUHGQRVWL (8� 1DMYHþNUDW VWD ELOD WR

atrazin in desetilatrazin. Drugi kontaminanti, ki so presegli mejne vrednosti za pitno vodo, so še: nitrati, 
klorirana topila, pesticidi, kovine (Fe, Mn, Cr, Pb, Zn, Cd), amonij in nitriti. Amonij je bil prisoten v eni 
petini podtalnic. Koncentracije so se gibale od sledov (0,01 mg/l) do vrednosti, ki so za faktor 10 presegale 
mejne vrednosti za pitno vodo (0,1 mg/l). Obremenitev z nitriti je bila še pogostejša, vendar so bile 
NRQFHQWUDFLMH QDMYHþNUDW PDQMãH LQ OH L]MHPRPD HQDNH DOL YHþMH RG NRQFHQWUDFLM DPRQLMD (0,007 do 1,2 mg/l 
NO2�� 3RYSUHþQH NRQFHQWUDFLMH 1D VR ELOH Y OHWX ���� UHODWLYQR QL]NH� 9 ��� VR VH JLEDOH Y REPRþMX PHG
1,2 in 16,5 mg/l (mejna vrednost za pitno vodo je 200 mg/l), višje vsebnosti Na (do 50 mg/l) pa so bile 
predvsem posledica komunalnegaRQHVQDåHYDQMD(2).  
 
/H PDMKHQ GHO SRGWDOQLF ������ MH ELO WDNR þLVW� GD NRQFHQWUDFLMH SRVDPH]QLK VSRMLQ SHVWLFLGRY QLVR GRVHJDOH

meje zaznavanja. V polovici preiskanih podtalnic (48%) je bila prisotna vsaj ena od pesticidnih spojin v 
koncentraciji enaki aOL YHþML RG PHMQH YUHGQRVWL ]D SLWQR YRGR ���� �J�O�� 9 HQL þHWUWLQL SRGWDOQLF ����� SD MH
mejno vrednost za pitno vodo (0,5 µg/l) presegala tudi vsota pesticidov. Najpogostejši in najbolj razširjen 
pesticid v Sloveniji je triazinski preparat atrazin, ki jH ELO ]DUDGL WRNVLþQRVWL LQ GRPQHYQH PXWDJHQRVWL

XYUãþHQ Y VH]QDP SUHSRYHGDQLK ILWRIDUPDFHYWVNLK VUHGVWHY� 3RGDWNL NDåHMR� GD VH YVHEQRVW DWUD]LQD Y
podtalnici sicer zmanjšuje, vendar pa so se v letu 2000 koncentracije atrazina v vzorcih podtalnic gibale med 
� LQ ��� �J�O LQ WDNR YHþLQRPD ãH YHGQR SUHVHJDOH PHMQR YUHGQRVW ���� �J�O��  
 
'HOHå NPHWLMVWYD Y RQHVQDåHQRVWL ] QLWUDWL QL YHGQR ODKNR GRORþLWL� YHQGDU XSRUDED PLQHUDOQLK JQRMLO QD
SRGURþMLK ] LQWHQ]LYQR UDER NPHWLMVNH ]HPOMH SUHGVWDYOMD JODYQL YLU Qitratov v okolju. V letu 2000 je 
PDNVLPDOQD YVHEQRVW QLWUDWRY Y SRGWDOQLFDK 6ORYHQLMH ]QDãDOD ��� GR ��� PJ�O� âNRGOMLYL XþLQNL NPHWLMVWYD
QD YRGQH YLUH� ãH SRVHEHM QD NDNRYRVW SRGWDOQLFH� VR QDMRSD]QHMãL Y SRUHþMX UHNH 'UDYH LQ 0XUH� 9
vzhodnem delu Slovenije (Mursko, Ptujsko in Dravsko polje) na kakovost podtalne vode neposredno vpliva 
LQWHQ]LYQD SROMHGHOVND SURL]YRGQMD� 1D WHP REPRþMX VR VH PHUMHQH NRQFHQWUDFLMH 123 v letu 2000 gibale 
med 4,9 in 133 mg/l, tudi koncentracije pesticidov so bile visoke (0,1 do 2,33 µg/l) in so presegale standarde 
GUåDY (8 ]D SLWQR YRGR� 1D 'UDYVNHP SROMX VH SRYHþXMHMR WXGL NRQFHQWUDFLMH . LQ =Q� 9 &HOMVNL NRWOLQL MH
NRQFHQWUDFLMD QLWUDWRY SUDY WDNR SUHVHJDOD �� PJ�O� YRGD SD MH YVHERYDOD WXGL SHVWLFLGH �� GR ��� �J�O�� 1LåLQe 
Y SRPXUVNL LQ PDULERUVNL UHJLML ] LQWHQ]LYQR SULGHODYR åLW WHU FHOMVNL UHJLML V SODQWDåDPL KPHOMD VR RQHVQDåHQH

z nitrati. Na kakovost podtalnice Krško-%UHåLãNHJD SROMD SUDY WDNR YSOLYD LQWHQ]LYQR NPHWLMVWYR� YHQGDU
koncentracije nitratov v letu 2000 niso bistveno presegale 50 mg/l.  
 
9 SRPXUVNL LQ FHOMVNL UHJLML QD SRYHþDQR YVHEQRVW QLWUDWRY Y SRGWDOQLFL YSOLYDMR WXGL SUHVHåNL JQRMD ] YHOLNLK
åLYLQRUHMVNLK IDUP� 1DUDãþDMR WXGL YVHEQRVWL 1D LQ =Q� 9 ]DKRGQHP GHOX 6ORYHQLMH �9LSDYVND GROLQD� MH

kakovost poGWDOQLFH VRUD]PHUQR GREUD� 9 DOSVNHP ]DOHGMX VR L]YLUL YHOLNR þLVWHMãL NRW GUXJRG� *OHGH QD

HYURSVNH VWDQGDUGH MH NDNRYRVW YRGD L] YHþLQH SRG]HPQLK YLURY Y 6ORYHQLML ãH YHGQR SULPHUQD ]D SLWMH�

2QHVQDåHQMH MH VNRQFHQWULUDQR QD REPRþMLK� NMHU VR RGODJDOLãþD odpadkov ali pomembne industrijske in 
kmetijske dejavnosti. 
 
.DNRYRVW SRGWDOQLFH NDåH Y ]DGQMLK OHWLK WUHQG L]EROMãDQMD JOHGH QD YVHEQRVW QLWUDWRY LQ SHVWLFLGRY Y RGY]HWLK
vzorcih, boljša kot pred desetletji pa je tudi kakovost vodotokov v Sloveniji. 

                                                   
(1) Kakovost voda v Sloveniji v letu 1997. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor - Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, 1997 
(2) Monitoring kakovosti podtalnic za leto 2000. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - Inštitut za varstvo okolja, 2001 
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3.2 Zrak 
 
Kakovost zraka se je v Sloveniji v zadnjih letih na splošno nekoliko izboljšala. Najopaznejše se je zmanjšala 
RQHVQDåHQRVW ] åYHSORYLP GLRNVLGRP �622�� 1D QHNDWHULK L]SRVWDYOMHQLK ORNDFLMDK QD YSOLYQHP REPRþMX
termoelektrarn se ob najneugodnejših vremenskih razmerah še pojavljajo koncentracije škodljivih snovi v 
]UDNX� NL PRþQR SUHVHJDMR NULWLþQH LPLVLMVNH YUHGQRVWL� 2QHVQDåHQRVW ]UDND ] GXãLNRYLPL RNVLGL �12X), s 
NDWHULPL MH QDMEROM REUHPHQMHQD QHSRVUHGQD EOLåLQD SURPHWQLK FHVW LQ HQHUJHWVNLK REMHNWRY� QDUDãþD� .
emisiji SO2 QDMYHþ SULVSHYD HOHNWURHQHUJHWLND ������ N HPLVLML 12X pa promet (66%). Pri toplogrednem 
XþLQNX VRGHOXMHMR Y YHþML PHUL WXGL HPLVLMH PHWDQD �&+4) in dušikovega II. oksida (N2O), kjer so glavni viri 
RQHVQDåHQMD UDYQDQMH ] RGSDGNL� premogovništvo, promet in kmetijstvo.   
 
9 SROHWQHP þDVX NRQFHQWUDFLMH R]RQD �23) v prizemni plasti zraka, na vseh stalnih merilnih mestih v 
Sloveniji, skoraj vsakodnevno presegajo urno mejno imisijsko vrednost O3, ki znaša 150 µg/m3 zraka. 
Visoke koncentracije ozona neugodno vplivajo na ljudi in rastline. Veliko ozona pa nastaja tudi zaradi 
transporta od drugod. 
 
1HJDWLYQL YSOLYL RQHVQDåHQHJD R]UDþMD QD YHJHWDFLMR SD VH ODKNR RGUDåDMR Y DNXPXODFLML WRNVLþQLK VQRYL Y

rastlinah in njihovih plodovih ter poškodbah vegetacije, ki v prvi stopnji pomeni ekonomsko škodo, v drugi 
SD GROJRURþQH VLVWHPVNH HNRORãNH SRVOHGLFH� 7DNR MH ]DUDGL GROJROHWQHJD RQHVQDåHYDQMD R]UDþMD� SRVUHGQR
pa tudi tal s snovmi (SO2, NOX�� NL SRY]URþDMR NLVOH SDGDYLQH� SULãOR GR SURSDGDQMD JR]GRY Y YHþMHP GHOX

6ORYHQLMH WHU GR RJURåDQMD ELRWVNH SHVWURVWL� 
 
 
3.3 Kmetijska in gozdna tla 
 
Z intenzivno industrializacijo in kmetijsko proizvodnjo, pa tudi zaradi gostega prometa in poselitve, so 
plodna tla in gozdovi po drugi svetovni vojni, predvsem pa v zadnjih 20 letih, utrpeli veliko škode. 
1DPHPEQRVW NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ VH ]DUDGL QHXSRãWHYDQMD ]DNRQRGDMH VSUHPLQMD� SUHGYVHP Y XUEDQR� =DUDGL

DQWURSRJHQHJD YSOLYD SD VR WOD SRGYUåHQD WXGL UD]OLþQLP GHJUDGDFLMVNLP VSUHPHPEDP� NRW VR� erozija, 
zbijaQMH WDO� XQLþHYDQMH VWUXNWXUH� QDVWDQHN SRYUãLQVNH VNRUMH� L]SLUDQMH� ]DNLVRYDQMH� ]DVODQMHYDQMH�

]PDQMãHYDQMH YVHEQRVWL RUJDQVNH VQRYL Y WOHK� ]PDQMãHYDQMH ELRWLþQH DNWLYQRVWL� 
 
9 6ORYHQLML MH HUR]LMVNR REþXWOMLYHJD SULEOLåQR ��� R]HPOMD� NDU SRY]URþD OHWno izgubo 2,5 milijona m3 
zemlje(1)� (UR]LMD MH ]QDþLOQD SUHGYVHP ]D DOSVND LQ KULERYLWD REPRþMD� 9 9LSDYVNL GROLQL SD VH ]DUDGL PRþQH

EXUMH Y KXMãL REOLNL REþDVQR SRMDYOMD YHWUQD HUR]LMD� 1DML]UD]LWHMãD MH ELOD Y OHWX SR REVHåQLK RVXãHYDOQLK
delih, ko je ELOR RGVWUDQMHQLK YHOLNR åLYLK PHM WHU GHORYDQMX YHWUD SUHNR ]LPH L]SRVWDYOMHQLK YHOLNR QHSRUDVOLK

SUHRUDQLK ]HPOMLãþ� 9RGQD HUR]LMD MH Y 6ORYHQLML Y UDKOHP XSDGDQMX� YVDM WLVWD� NDWHUH Y]URN VR REGHODQD

NPHWLMVND ]HPOMLãþD� 0QRJR REGHORYDOQLK ]HPOMLãþ Y Ueliefu z nagibom je bilo spremenjenih v travnike, 
ãWHYLOQL EROM VWUPL WUDYQLNL VR RSXãþHQL LQ VH ]DUDãþDMR ] ]DþHWQR JR]GQR YHJHWDFLMR� PQRJLK YLQRJUDGRY QH

RNRSDYDMR YHþ LQ VR ]DWUDYOMHQL� =DUDGL QHGRYROMHQLK JRORVHNRY WHU QHY]GUåHYDQLK JR]GQLK SURPHWQLF ali 
strokovno nepravilno izvedenih zemeljskih del za osnovanje pašnikov ali vinogradov, pa se lahko hitro 
SRMDYLMR QRYD HUR]LMVND åDULãþD LQ PDQMãL WHU YHþML ]HPHOMVNL SOD]RYL� 
 

                                                   
(1) 3UHJOHG XþLQNRYLWRVWL RNROMVNH SROLWLNH - 6ORYHQLMD� 2UJDQL]DFLMD ]GUXåHQLK QDURGRY� .RPLVLMD ]D (YURSR� ���� 
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3URFHVRP ]DNLVRYDQMD VR SUDYLORPD EROM SRGYUåHQD JR]GQD WOD� VDM VR RELþDMQR bolj kisla od kmetijskih 
�REGHORYDOQLK� WDO� *R]GQR GUHYMH ]DUDGL YHþMH SRYUãLQH OLVWRY WXGL ELVWYHQR EROM ]DGUåXMH QDQRVH L] ]UDND

NDNRU NPHWLMVNH UDVWOLQH� .PHWLMVND WOD VH RELþDMQR UHGQR DQDOL]LUDMR WHU JOHGH QD UH]XOWDWH DQDOL] JQRMLMR LQ
apnijo. NevarQRVW QLåDQMD S+ YUHGQRVWL WDO Y LQWHQ]LYQHP NPHWLMVWYX MH SULVRWQD SUHGYVHP WDP� NMHU

uporabljajo samo mineralna gnojila in fiziološko kisla mineralna gnojila brez redne kontrole rodovitnosti tal 
LQ JQRMHQMD� .HU VR VH Y SUHWHåQHP GHOX 6ORYHQLMH WOD UD]YLOD QD PDWLþQLK SRGODJDK� NL YVHEXMHMR YHOLNR

NDUERQDWRY� MH SXIHUQD VSRVREQRVW WDNLK WDO YHOLND LQ ELVWYHQLK VSUHPHPE S+ YUHGQRVWL QL SULþDNRYDWL�
Zakisovanju so bolj izpostavljena tla na nekarbonatnih (silikatnih) podlagah, prav tako pa tudi izprana tla na 
globokih dekalcificiranih nanosih.  
 
,QWHQ]LYQR NPHWRYDQMH QD QHNDWHULK UDYQLQVNLK REPRþMLK SUHREUHPHQMXMH WOD V KUDQLOL LQ ILWRIDUPDFHYWVNLPL

VUHGVWYL� 1HNDWHUL PLQHUDOQL LQ RUJDQVNL GRGDWNL WORP ODKNR YVHEXMHMR WHåNH NRYLQH� NL VH SUDY WDNR

GROJRURþQR QDODJDMR Y WOHK� 7XGL ILWRIDUPDFHYWVND VUHGVWYD VH ODKNR DNXPXOLUDMR Y WOHK� þHSUDY VH YHþLQRPD
razgradijo v manj kot enem letu. Zaradi velike obstojnosti in skoraj popolne biotske nerazgradljivosti so tla 
na nekaterih posameznih lokacijah še GDQHV RQHVQDåHna z DDT in njegovimi derivati, vendar ne v velikih 
NRQFHQWUDFLMDK� 3UDY WDNR VR XJRWRYOMHQH SRYHþDQH NRQFHQWUDFLMH &X Y YLQRJUDGQLãNLK WOHK ]DUDGL UHGQH

uporabe fungicidov na osnovi Cu. Herbicidi sicer olajšajo kmetijsko pridelavo, vendar pa so nekatere spojine 
]HOR REVWRMQH LQ WHåNR UD]JUDGOMLYH �WULD]LQVNL KHUELFLGL�� 
 
'R SRYHþDQMD ]DVODQMHYDQMD WDO YVHNDNRU ODKNR SULKDMD ]DUDGL QDPDNDQMD WDO ] QHXVWUH]QR YRGR� ]DUDGL
PRþQHJD ]LPVNHJD VROMHQMD LQ QHXVWUH]QLK RGWRþQLK VLVWHPRY SD MH PRåQR ]DVOHGLWL WXGL Sropadanje obcestnih 
GUHYHV LQ GHJUDGDFLMR ]HPOMLãþ� =DVODQMHYDQMH WDO VH Y QDãLK NOLPDWVNLK UD]PHUDK QH PRUH UD]YLWL Y DNXWQL

obliki. 
 
 
3.4 Biotska pestrost in elementi krajine 
 
=D 6ORYHQLMR MH ]QDþLOQD L]UHGQR SHVWUD LQ VRUD]PHUQR GREUR RKUDQMHQD QDUDYD� Razmeroma majhno 
VORYHQVNR R]HPOMH LPD YHOLNR ELRWVNR SHVWURVW� NL MH SUHGYVHP SRVOHGLFD NRQYHUJHQFH UD]OLþQLK YUVW

podnebja, geološke strukture ter velikih višinskih razlik, v veliki meri pa je povezana tudi s tradicionalno 
kmetijsko rabo. Ocenjuje se, daMH RNURJ ��� RNROMD QDUDYQHJD DOL SROQDUDYQHJD� YNOMXþQR V NUDMLQDPL LQ

SRYUãLQDPL� V NDWHULPL VH MH Y SUHWHNORVWL JRVSRGDULOR WUDGLFLRQDOQR LQ NMHU VR ELOH GHMDYQRVWL åH GROJR

RSXãþHQH�  
 
3RVHEHM ]QDþLOQL VR JR]GQL� SRG]HPQL LQ YRGQL HNRVLVWHPL� PRNULãþD, morje, alpski in gorski svet, suha 
WUDYLãþD LGU� 6ORYHQLMD VRGL SR RFHQL VWURNRYQMDNRY PHG REPRþMD ] QDGSRYSUHþQR ELRWVNR SHVWURVWMR� 1D

R]HPOMX GUåDYH åLYL RNROL ������ YUVW åLYLK ELWLM� ãWHYLOþQH RFHQH YVHK SRWHQFLDOQLK YUVW VH JLEOMHMR PHG
45.000 in 1������ YUVW� 2G WHJD MH ��� åLYDOVNLK LQ �� UDVWOLQVNLK YUVW HQGHPLþQLK� 1D REPRþMX 6ORYHQLMH

raste okoli 3.000 praprotnic in cvetnic, kar je 0,15 na kvadratni kilometer in je v primerjavi z drugimi 
GUåDYDPL YHOLNR� (YLGHQWLUDQLK MH ��� YUVW SWLF� RG NDWHUih jih v naših krajih nad 200 tudi gnezdi. Evropske 
åLYDOVNH YUVWH NRW VR GLYML SUDãLþ �Sus scrofa), damjak (Cervus dama), gams (Rupicarpa tragus) so številne, 
pogoste pa so tudi evropsko redkejše vrste kot so rjavi medved (Ursus arctos), volk (Canis lupus) in ris 
(Felis lynx�� 7H åLYDOL VLFHU åLYLMR Y JR]GX� YHQGDU MLP REGHODQH SRYUãLQH QXGLMR KUDQR� ]PDQMãDQMH

SUHKUDQMHYDOQHJD SURVWRUD ]DUDGL SUHNRPHUQHJD VWDOHåD QHNDWHULK GLYMLK åLYDOL Y JR]GX SD MLK SULJDQMD Y
XUEDQD REPRþMD WHU SRY]URþD NRQIOLNW V SRGHåHOVNLPL SUHELYDOFL LQ QMLKRYLPL GHMDYQRVWPL �RYþHUHMD�� 
 
.UDMLQR LQ ELRWVNR SHVWURVW RJURåDWD LQWHQ]LILNDFLMD NPHWLMVNH SURL]YRGQMH �UDYQLQH� LQ RSXVWLWHY UDEH
]HPOMLãþ Y REPRþMLK ] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D NPHWLMVWYR� NL QLVR QDMSULPHUQHMãD ]D LQWHQ]LYQR Rbdelovanje 
�KULEL LQ DOSVND REPRþMD�� 9 UDYQLQVNLK GHOLK MH ELOD YHþLQD YODåQLK WUDYQLNRY RVXãHQD ]D LQWHQ]LYQR

pridelavo koruze, pšenice in sladkorne pese. Z neustrezno uporabo mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev pa so njive, sadovnjaki in traYQLNL SRVWDOL QHJRVWROMXEQL ]D ãWHYLOQH UDVWOLQH LQ åLYDOL�  
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9 6ORYHQLML MH RJURåHQLK ��� YLãMLK UDVWOLQ� ��� VODGNRYRGQLK ULE� ��� SWLþMLK YUVW� ��� VHVDOFHY� ���

SOD]LOFHY LQ ��� GYRåLYN� 3ULSUDYOMHQL VR UGHþL VH]QDPL RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW� PDKRY WHU cvetnic in 
SUDSURWQLF� =DYDURYDQLK MH �� UDVWOLQVNLK YUVW� �� JOLY WHU YHþ NRW ��� åLYDOVNLK YUVW� 0HG QDMEROM RJURåHQH

HNRVLVWHPH VSDGDMR YRGQL LQ PRþYLUQL HNRVLVWHPL� HNVWHQ]LYQD VXKD WUDYLãþD� REPRUVNL HNRVLVWHPL LQ
podzemeljski ekosistemi. Kot pomembnD REPRþMD ]D RJURåHQH LQ UHGNH YUVWH GLYMLK åLYDOL LQ UDVWOLQ MH

]DYDURYDQLK åH �� PRNULãþ�  
 
6ROLQH� IOLãQL NOLIL LQ VDPRWQH DSQHQþDVWH VNDOH RE PRUMX VR SRPHPEQL LQ ELRWVNR SHVWUL REDOQL HNRVLVWHPL� NL

SD VR RJURåHQL ]DUDGL YVH YHþMHJD SULWLVND WXUL]PD LQ UD]YRMD LQIUDVWUXNWXUH� 7XGL Y UHþQH HNRVLVWHPH MH V

VYRMLP GHORYDQMHP SRVHJHO þORYHN� 'HOQR DOL Y FHORWL MH UHJXOLUDQLK ��� YHþMLK UHN� QHRQHVQDåHQL VR VDPR ãH
UHV L]MHPQL GHOL YRGRWRNRY Y SRYLUMLK� 2VXãHQL VR PQRJL PRþYLUQL WUDYQLNL� QD YHOLNLK NPHWLMVkih površinah 
VH SRQHNRG NRSLþLMR RVWDQNL NHPLNDOLM� åLYOMHQMVNH VHOLWYHQH SRWL åLYDOL VHNDMR ãWHYLOQL NRPXQLNDFLMVNL

objekti.  
 
Struktura in biotska pestrost krajine sta v veliki meri odvisni od socialno ekonomskih razmer. Pri tem je eden 
RG NOMXþQLK VHNWorjev kmetijstvo. Kmetijska dejavnost v veliki meri vpliva na obliko krajine, to je na 
UD]SRUHGLWHY NUDMLQVNLK HOHPHQWRY LQ QMLKRYH VWUXNWXUH� (QD RG SUHSR]QDYQLK ]QDþLOQRVWL 6ORYHQLMH MH SUDY
krajinska raznovrstnost, ki se je izoblikovala na stiku naravnih pokrajinskih enot kot posledica rabe prostora 
LQ QDþLQD åLYOMHQMD QDãLK SUHGQLNRY� 7UDGLFLRQDOQR NPHWRYDQMH MH SRY]URþLOR QDVWDQHN GRORþHQLK WLSRY

GUXJRWQLK KDELWDWRY� NL LPDMR WXGL L]UHGHQ SRPHQ SUL RKUDQMDQMX ELRWVNH SHVWURVWL� =QDþLOQR NUDMLQVNR
raznoYUVWQRVW SD RJURåD RSXãþDQMH NPHWLMVNH UDEH QD QHNDWHULK REPRþMLK �NUDãNH NRãHQLFH LQ SDãQLNL�

visokogorski pašniki) ter intenzifikacija kmetijske proizvodnje, ki spreminjata videz krajine in negativno 
vplivata na biotsko pestrost (izginjanje mokrotnih in VXKLK WUDYLãþ�� 'RGDWQD SRVHEQRVW VORYHQVNH NUDMLQH MH

WXGL GUREQD þOHQLWHY SURVWRUD� NL GDMH ]HOR ]DQLPLYR LQ SHVWUR NUDMLQVNR VOLNR PR]DLþQH VWUXNWXUH�  
 
Na drugi strani je raznovrstnost krajine pod pritiskom posledic neurejene prostorske politike in urbanizma, 
VSUHPHPE Y QDþLQX NPHWRYDQMD WHU SUHXVPHUMDQMD L] NPHWLMVWYD Y GUXJH SDQRJH �QSU� WXUL]HP�� 9 SUHWHNORVWL
MH ELO ]DUDGL WHGDQMHJD NRQFHSWD SURVWRUVNHJD SODQLUDQMD YHOLN GHO NPHWLMVWYD XVPHUMHQ Y PRþYLUQD LQ

SRSODYQD REPRþMD �PHOLRUDFLMH�� 9 ]DGQMLK OHWLK MH WRYUVWQL LQWHUHV ]D XUHMDQMH REPRþLM VLFHU XSDGHO� SRVHEHQ

SUREOHP SD SUHGVWDYOMDMR YHOLNL SRVHJL Y SURVWRU� NRW VR DYWRFHVWQL NULå� QHGRYROMHQL SRVHJL Y SURVWRU�

DUKLWHNWRQVNR QHXVWUH]QL QDþLQL JUDGQMH�  
 
Sedanja zakonodaja opredeljuje glede na cilje in intenzivnost varstvenih ukrepov naslednje zvrsti 
zavarovanja: narodni park, regijski park, krajinski park, naravni rezervat in naravni spomenik. Kategorije so 
primerljive z merili IUCN, ki so osnova indikatorjev OECD in EEA. 
 
V Sloveniji je statusno zavarovanega 8% ozemlja (od tega 4,2% kot naravni parki – Triglavski narodni park, 
Kozjanski park). Z vidika varstva narave sta bila v zadnjih letih zavarovana naravni rezervat Škocjanski 
zatok in regijski park Škocjanske jame, ki je zavarovan tudi kot SRG]HPQR PRNULãþH Y RNYLUX 8QHVFRYH

UDPVDUVNH NRQYHQFLMH� *OHGH QD QDUDYQH GDQRVWL SD EL ELOR SRWUHEQR ]DYDURYDWL RNROL ��� R]HPOMD GUåDYH� 
 
=DUDGL QDUDYQLK GDQRVWL LQ GHMDYQRVWL þORYHND VR Y 6ORYHQLML ãWHYLOQD REPRþMD RJURåHQD� SUHGYVHP QD REDOL�

krasu, gRUVNLK REPRþMLK� SRGHåHOMX LQ Y UDYQLQVNLK REPRþMLK� 2VQRYQL GRNXPHQWL� NL RSUHGHOMXMHMR WD

REPRþMD VR ãH Y SULSUDYL� 3UDY WDNR VH SULSUDYOMDMR WXGL SRVHEQL XNUHSL ]D RKUDQMDQMH WHK REPRþLM� 2EVWRMHþL

Nacionalni program varstva okolja(1) SD åH SUHGVWDYOMD RNYLUQH RNROMVNH SUREOHPH REDOH� SRGHåHOMD LQ JRUVNLK

REPRþLM� 
 
 

                                                   
(1) Nacionalni program varstva okolja. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 1999 
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4 860(5,79( ,1 8.5(3, 9 6/29(16.(0 .0(7,-6798 1$ 32'52ý-8 9$529$1-$
OKOLJA 
 
 
3RPHPEQH SUHGQRVWL YHþSODVWQH YORJH NPHWLMVWYD Y SRGHåHOVNHP SURVWRUX XYUãþDMR 6ORYHQLMR PHG GHåHOH ]

najbolj razQROLNLPL KDELWDWL UDVWOLQVNLK LQ åLYDOVNLK YUVW Y (YURSL ] UHODWLYQR YLVRNR UDYQMR RKUDQMHQRVWL

QDUDYQLK YLURY� UD]QROLNR LQ RKUDQMHQR SRGHåHOVNR NUDMLQR� RKUDQMHQLP WUDGLFLRQDOQLP NPHWRYDQMHP LQ
PRåQRVWMR ]DJRWDYOMDQMD NURJRWRND VQRYL QD PDMKQLK PHãDQLK Nmetijah. 
 
Naravne danosti v Sloveniji so deloma lahko vzrok temu, da kmetijstvo (razen v nekaterih ravninskih 
REPRþMLK� QL SUHWLUDQR LQWHQ]LYQR LQ VR WDNR SRVOHGLFH RQHVQDåHYDQMD RNROMD V VWUDQL NPHWLMVWYD RPHMHQH OH QD

GRORþHQD UDYQLQVND REPRþMD� 'D EL VOovensko kmetijstvo postalo socialna, ekonomska in okolju prijazna 
dejavnost, ki temelji na ohranjanju in smotrni rabi rodovitne kmetijske zemlje ob zmerno intenzivni in naravi 
SULMD]QL SULGHODYL WHU RKUDQMDQMX ]QDþLOQH� SUHGYVHP SD SRVHOMHQH NXOWXUQH NUDMLQH� NL QXGL ãWHYLOQH PRåQRVWL

tudi za oddih in razvoj turizma, okoljevarstveni ukrepi v kmetijstvu temeljijo na naslednjih usmeritvah: 

• RKUDQMDQMH LQ VSRGEXMDQMH QDUDYL SULMD]QLK QDþLQRY NPHWRYDQMD� 
• ohranjanje proizvodnega potenciala oziroma rodovitne zemlje, 
• RVYHãþDQMH GUXåEH NRW FHORWH R SRWUHEL SR YDURYDQMX RNROMD LQ SULGHODYL ]GUDYH KUDQH� 
• SULODJDMDQMH ]DKWHYDP YDUVWYD RNROMD V SUHVWUXNWXULUDQMHP SULGHODYH QD UDYQLQVNLK REPRþMLK 6ORYHQLMH� 
• YDURYDQMH NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ LQ YRGD SUHG RQHVQDåHQMHP LQ QHVPRWrno rabo, 
• ]DãþLWD YRGQR YDUVWYHQLK REPRþLM� 
• RåLYOMDQMH UDEH NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ� NMHU MH ELOR JRVSRGDUMHQMH RSXãþHQR� 
• RKUDQMDQMH NXOWXUQH GHGLãþLQH SRGHåHOMD� 
• gospodarjenje v biotopskih rezervatih in naravnih parkih ter ohranjanje biotske pestrosti, 
• RVYHãþDQMH SRWURãQLND LQ XYHGED ]DãþLWQLK ]QDNRY ]D R]QDþHYDQMH NPHWLMVNLK SULGHONRY YLãMHJD

kakovostnega nivoja, 
• XYDMDQMH QHSRVUHGQLK SODþLO QD HQRWR REGHODQHJD NPHWLMVNHJD ]HPOMLãþD R]LURPD SODþLOR ]D GHOR� NL MH

ELOR RSUDYOMHQR ] QDPHQRP RKUDQMDQMD SRGHåHOMD in varovanja okolja, 
• L]EROMãDQMH åLYOMHQMVNLK SRJRMHY QD SRGHåHOMX� NL GROJRURþQR RPRJRþDMR RKUDQMDQMH WLSLþQH VORYHQVNH

krajine. 
 
2NROMHYDUVWYHQL SURJUDPL Y NPHWLMVWYX VR SURJUDPL WUåQR QHYWUDOQLK SODþLO� V NDWHULP NPHWLMVND SROLWLND

SODþXMH GHOR YORåHQR Y GUXåEHQR SRPHPEQH VWRULWYH �SRVHOMHQRVW� NXOWXUQD NUDMLQD� RNROMH�� NL QLVR

QHSRVUHGQR WUåQR PHUOMLYH� 1DPHQ WHK SODþLO MH SRYUQLWHY GHOD VWURãNRY ]DUDGL L]YDMDQMD RNROMX SULMD]QHMãLK
WHKQRORJLM LQ ]D NPHWRYDQMH Y REPRþMLK V WHåMLPL SULGHORYDOQLPL UD]PHUDPL� 3ODþLOD VH YUãLMR Y RNYLUX

L]UDYQDOQLK SODþLO ]D NPHWLMVNR SULGHODYR Y REPRþMLK ] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D NPHWLMVWYR WHU QHSRVUHGQLK

SODþLO Y RNYLUX NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD� 
 
 
4.1 1DþHOD GREUH NPHWLMVNH SUDNVH LQ GREUHJD JRVSRGDUMD 
 
 
4.1.1 1DþHOD dobre kmetijske prakse 
 
1DþHOD GREUH NPHWLMVNH SUDNVH SUL JQRMHQMX NRW WXGL QDþHOD GREUH NPHWLMVNH SUDNVH YDUVWYD UDVWOLQ SRPHQLMR

RGJRYRUQR UDYQDQMH� NL Y VNUEL ]D URGRYLWQD WOD� ]GUDYH SRVHYNH LQ þLVWR RNROMH� RPRJRþD SULGHODYR

kakovostne hrane. V preceMãQML PHUL VR WD QDþHOD WXGL åH XVWDOMHQD SUDNVD GREULK VORYHQVNLK NPHWLM� NL
GROJRURþQR RKUDQMD URGRYLWQRVW ]HPOMLãþ WHU NPHWRP ]DJRWDYOMD SULPHUHQ LQ NDNRYRVWHQ SULGHOHN� 
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4.1.1.1 Dobra kmetijska praksa pri gnojenju 
 
8SRãWHYDQMH QDþHO GREUH NPHWLMVNH Srakse pri gnojenju pomeni strokovno utemeljeno uporabo rastlinskih 
hranil, ki: 

• ]PDQMãXMH WYHJDQMH ]D RQHVQDåHYDQMH NPHWLMVNLK WDO LQ YRGD ] RVWDQNL KUDQLO�  
• YDUXMH QDUDYQH YLUH SUHG SRWHQFLDOQLP NPHWLMVNLP RQHVQDåHQMHP�  
• GRSXãþD JRVSRGDUQR NPHWLMVNR SULGHOavo. 
 
V skladu z Navodilom za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 34/00) je 
potrebno: 

• JQRMLWL WDNR� GD VH KUDQLOD Y þLP YHþML PRåQL PHUL L]NRULVWLMR ]D UDVW LQ UD]YRM NPHWLMVNLK UDVWOLQ� 
• SUHSUHþHYDWL L]JXEH UDVWOLQVNLK KUDQLO med in izven rastnega obdobja, 
• gnojenje z dušikom prilagoditi dejanskim potrebam posameznih posevkov in odmerek dušika porazdeliti 

QD YHþ REURNRY� 
• upoštevati predpise o varovanju voda, 
• SRVNUEHWL� GD QDSUDYH ]D YQRV JQRMLO XVWUH]DMR YHOMDYQLP WHKQLþQLP SUHdpisom, 
• XSRãWHYDWL GRORþEH 8UHGEH R YQRVX QHYDUQLK VQRYL LQ UDVWOLQVNLK KUDQLO Y WOD �8UDGQL OLVW 56� ãW� ������� 
• ]PDQMãDWL L]JXEH GXãLND L] åLYLQVNLK JQRMLO� NL QH VPHMR SUHVHþL ��� FHORWQHJD GXãLND� NL JD JQRMLOR

vsebuje pred vnosom, 
• XSRãWHYDWL SULSRURþLla o aerobni obdelavi gnojevke pred gnojenjem, 
• XVWUH]QR VNODGLãþLWL åLYLQVND JQRMLOD� 
• vzpostaviti krogotok hranil na kmetiji, 
• V SUHVHåNL åLYLQVNLK JQRMLO UDYQDWL WDNR� GD RNROMH QL RJURåHQR� 
• L]GHODWL OHWQL JQRMLOQL QDþUW� 
• izvajati kontrolo rodovitnosti tal in gnojenja vsakih pet let. 
 
.RQWUROD URGRYLWQRVWL WDO LQ L]GHODYD JQRMLOQLK QDþUWRY VH RSUDYLWD QD SRGODJL XVWUH]QH DQDOL]H WDO� 
 
 
4.1.1.2 Dobra kmetijska praksa varstva rastlin 
 
Dobra kmetijska praksa varstva rastlin pomeni izvajanje postopkov, ki ob uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev: 

• QH RJURåDMR ELRWVNH SHVWURVWL ãLUãHJD ELRWRSD� 
• Y QDMPDQMãL PRåQL PHUL REUHPHQMXMHMR RNROMH� 
• QH RJURåDMR YLURY SLWQH YRGH� 
• QH RJURåDMR ]GUDYMD L]YDMDOFHY XNUHSRY YDUVWYD UDVWOLQ LQ SRWURãQLNRY� 
1DþHOD GREUH NPHWLMVNH SUDNVH varstva rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2000), ki 
YHOMDMR ]D YVH L]YDMDOFH SRVWRSNRY YDUVWYD UDVWOLQ� GRORþDMR SUDYLOD UDYQDQMD� SR NDWHULK MH SRWUHEQR�  

• L]EUDWL SULPHUHQ þDV VHWYH LQ VDGLWYH� NL QH SRVSHãXMH UD]YRMD ãNRGOMLYLK organizmov, 
• izbrati tolerantne oziroma proti škodljivim organizmom odporne sorte in kultivarje, 
• izvajati ustrezne higienske ukrepe za ustvarjanje pogojev za zdrave posevke, 
• L]YDMDWL UHGQR RVNUER SRVHYNRY� SULPHUQR UDVWLãþX LQ UD]PHUDP� 
• upoštevati uravnoteåHQR LQ SRWUHEDP SULODJRMHQR SUHVNUER SRVHYNRY V KUDQLOL� GD VH REþXWOMLYRVW UDVWOLQ

]D RNXåER V ãNRGOMLYLPL RUJDQL]PL QH SRYHþD� 
• ãNRGOMLYH RUJDQL]PH ]DGUåHYDWL SRG SUDJRP JRVSRGDUVNH ãNRGOMLYRVWL ] L]ELUR UDVWLãþX SULPHUQHJD

sistema pridelave, vrste gojenih rastlin in kolobarja, 
• SUHG NHPLþQLP ]DWLUDQMHP L]YDMDWL QHNHPLþQR YDUVWYR UDVWOLQ� 
• SUL RFHQL SRWUHEQRVWL XNUHSD XSRãWHYDWL UDVWQH UD]PHUH LQ YUVWR SRVHYND WHU VSHFLILþQH ]DKWHYH ]D UD]YRM

škodljivih organizmov, 
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• upoštevati izkušnje iz prejšnjih let, napRYHGL VOXåEH ]D YDUVWYR UDVWOLQ LQ RVWDOH UD]SRORåOMLYH SRGDWNH� 
• XSRUDELWL SULPHUQR LQ UHJLVWULUDQR ILWRIDUPDFHYWVNR VUHGVWYR� þH QL GUXJH PRåQRVWL ]D SUHSUHþLWHY ãNRGH

in odmerke prilagoditi razmeram, 
• dosledno upoštevati uradna navodila za uporabo fitofarmacevtskih sredstev z namenom zagotavljanja 

varnosti izvajalcev ukrepov varstva rastlin, potrošnikov in okolja, 
• SUDYRþDVQR ãNURSLWL PDQMãL GHO SRYUãLQ� URERY� JQH]G LQ SRVDPH]QLK UDVWOLQ� GD EL VH WDNR L]RJQLOL

škropljenju celotne površine, 
• zmanjšati porabo fitofarmacevtskih sredstev z mešanicami, 
• SUHSUHþLWL UD]YRM RGSRUQRVWL ãNRGOMLYLK RUJDQL]PRY ] PHQMDYDQMHP LQ NRPELQDFLMR DNWLYQLK VQRYL LQ

zmanjšanjem števila škropljenj, 
• upoštevati, da fitofarmacevtska sredstva lahko uporabljajo le strokovno usposobljeni uporabniki, 
• uporabljati le brezhibne in redno pregledane naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev. 
 
Uporabniki fitofarmacevtskih sredstev morajo voditi tudi evidenco o uporabi teh sredstev na prostem in v 
VNODGLãþLK� NDU RPRJRþD QDPHQVNR LQ VLVWHPDWLþQR VSUHPOMDQMH XNUHSRY YDUVWYD UDVWOLQ WHU V WHP SULGRELYDQMH

na kraj in razmere vezanih izkušenj.  
 
 
4.1.2 1DþHOD GREUHJD JRVSRGDUMD 
 
3R =DNRQX R NPHWLMVNLK ]HPOMLãþLK �8UDGQL OLVW 56� ãW� ������ ����� - 2GORþED 86� ����� - 2GORþED 86�

mora lastnik, zDNXSQLN DOL GUXJ XSRUDEQLN NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ OH-WD REGHORYDWL QD SUHGSLVDQ QDþLQ LQ NRW

GREHU JRVSRGDU� SUL þHPHU PRUD NPHWLMVNR SURL]YRGQMR SULODJRGLWL HNRORãNLP LQ WDOQLP UD]PHUDP�

XSRUDEOMDWL ]HPOMLãþHP LQ NUDMX SULPHUQH PHWRGH ]D SUHSUHþHYDQMH ]ELWRVWL WDO� HUR]LMH LQ RQHVQDåHYDQMD WHU
]DJRWDYOMDWL WUDMQR URGRYLWQRVW ]HPOMLãþ� 
 
0HULOD ]D SUHVRMR DOL ODVWQLN� XSRUDEQLN R]LURPD LPHWQLN NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ XVWUH]QR REGHOXMH NPHWLMVND
]HPOMLãþD� SRGDMD 1DYRGLOR R WHP� NGDM VH ãWHMH� GD REGHORYDOHF UDYQD Not dober gospodar (Uradni list SRS, 
ãW� ������� 7DNR VNODGQR V WHP QDYRGLORP REGHORYDOHF NPHWLMVND ]HPOMLãþD REGHOXMH NRW GREHU JRVSRGDU� þH�  

• SUDYRþDVQR LQ XþLQNRYLWR XNUHSD SURWL NDUDQWHQVNLP LQ JRVSRGDUVNLP UDVWOLQVNLP EROH]QLP LQ
škodljivcem, ki imajoODKNR ]D SRVOHGLFR SRPHPEQR ]PDQMãDQMH DOL XQLþHQMH NPHWLMVNH SURL]YRGQMH DOL

širjenje karantenskih in gospodarsko pomembnih rastlinskih patogenov, 
• XQLþXMH NDUDQWHQVNH SDUD]LWVNH FYHWQLFH - predenico (Cuscuta sp.) in pojalnik (Orobanche sp.), ki lahko 

vplLYDMR QD REþXWQR ]PDQMãDQMH SULGHOND DOL SD VH QMLKRYR VHPH ODKNR ãLUL QD VRVHGQMD ]HPOMLãþD LQ
SROMãþLQH� 

• YVDM GYDNUDW OHWQR SRNRVL LQ SRVSUDYL R]LURPD GUXJDþH NRULVWL WUDYLQMH QD SUYHP REPRþMX NPHWLMVNLK

]HPOMLãþ LQ YVDM HQNUDW OHWQR QD GUXJLK NPHWLMVNLK ]HPOMLãþLK� 
• GRVHJD SRYSUHþQH KHNWDUVNH SULGHONH QD SUYHP REPRþMX NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ R]LURPD SULGHONH GRORþHQH

v programu melioracij, 
• XSRãWHYD GRORþHQ VRUWQL VHVWDY LQ REYH]QR PHQMDYDQMH VHPHQD� 
• ] QDþLQRP UDEH NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ� NROREDUMHQMHP LQ VWURNRYno utemeljenim gnojenjem zagotavlja 

ohranjanje oziroma izboljševanje rodovitnosti tal, 
• QDG]RURYDQR SDVH åLYLQR QD REPRþMX SRG JR]GQR PHMR� 
• ]DWUDYOMD QMLYVNH SRYUãLQH Y RNYLUX RSWLPDOQH VWUXNWXUH NROREDUMD� WDNR GD GRVHåHQ SULGHOHN KUDQLOQLK

snovi na enoto SRYUãLQH QL PDQMãL� NRW þH EL SULGHORYDO SROMãþLQH� 
• SUHSUHþXMH ]DUDãþDQMH NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ� 
• VNODGQR V SURJUDPRP L]YDMD Y]GUåHYDOQD GHOD PHOLRUDFLMVNLK VLVWHPRY� 
• QD PHOLRULUDQLK LQ NRPDVLUDQLK ]HPOMLãþLK L]YDMD SURJUDP SURL]YRGQMH� NL MH ELO VNODGQR ] REþLQVNLP

SODQRP GRORþHQ LQ VSUHMHW Y SURJUDPX ]D L]YHGER NPHWLMVNLK SURVWRUVNR XUHGLWYHQLK RSHUDFLM� 
• NPHWLMVND ]HPOMLãþD GHOL Y VNODGX V SUHGSLVL�  
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4.2 'RVHGDQML XNUHSL QD SRGURþMX YDURYDQMD RNROMD  
 
 
4.2.1 Genska banka 
 
Velika raznolikost podnebnih in taOQLK UD]PHU RPRJRþD� GD VR QD QDUDYQLK UDVWLãþLK SULVRWQL ãWHYLOQL WLSL

UDVWOLQ Y RNYLUX LVWH YUVWH� ERJDWD SD MH WXGL SHVWURVW UD]OLþQLK YUVW� 6ORYHQLMD MH JHQVNL FHQWHU ]D QHNDWHUH
NPHWLMVNH UDVWOLQH� *HQHWVND GHGLãþLQD� NL VH RKUDQMD Y RNYLUX 3URJUDPD Jenske banke, je namenjena 
SUHGYVHP åODKWQLWHOMVNHPX GHOX� PQRJL DYWRKWRQL NXOWLYDUML SD LPDMR WXGL SRPHPEQR JRVSRGDUVNR YUHGQRVW�

3RPHPEQL VR ]ODVWL DYWRKWRQL NXOWLYDUML YUWQLQ� NURPSLUMD� þHEXOH� SRVHEQR PHVWR SD SULSDGD GRPDþHPX
ekotipu hmelja fugglesa z imenom 'savinjski golding'. 
 
9 OHWX ���� MH 0LQLVWUVWYR ]D NPHWLMVWYR� JR]GDUVWYR LQ SUHKUDQR Y]GUåHYDQMX LQ RVNUEL JHQVNLK YLURY

kmetijskih rastlin namenilo skupno 32 milijonov tolarjev, in sicer: 
 
Izvajalec  Vsebina  Dodeljena sredstva 
Kmetijski inštitut 
Slovenije 

Program genske banke vrtnin, krompirja, pšenice, 
NUPQLK UDVWOLQ� MDJRGLþMD LQ YLQVNH WUWH 

 
12.160.000 SIT 

Univerza v Ljubljani,  Biotehniška 
fakulteta - Oddelek za agronomijo 

Program genska banka ajde in pšenice, koruze, 
sadnih rastlin ter trav in detelj 

 
11.160.000 SIT 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo  Program genske banke hmelja, zdravilnih in 
DURPDWLþQLK UDVWOLQ 

 
8.680.000 SIT 

Skupaj  32.000.000 SIT 
 
 
$YWRKWRQH SDVPH GRPDþLK åLYDOL VR VHVWDYQL GHO NXOWXUQH GHGLãþLQH� NL VR åH Y SUHWHNORVWL SULSRPRJOH N

RKUDQLWYL SRVHOMHQRVWL EROM RGURþQLK NUDMHY 6ORYHQLMH� SRPHPEQR SD VR SULVSHYDOH WXGL N SUHSUHþHYDQMX
]DUDãþDQMD NPHWLMVNLK SRYUãLQ� 3RYHþHYDQMH ãWHYLOD DYWRKWRQLK SDVHP GRPDþLK åLYDOL WXGL Y GDQDãQMHP þDVX

igra pomembno vlogo pri ohranjanju tradicionalnih oblik kmetovanja ter varovanju okolja. Zato se v okviru 
3URJUDPD JHQVNH EDQNH åH YUVWR OHW RKUDQMDMR DYWRKWRQH SDVPH JRYHGD� NRQMHY� SUDãLþHY� RYDF� NR]� NRNRãL�

þHEHOH LQ SVRY� 9 OHWX ���� MH 0LQLVWUVWYR ]D NPHWLMVWvo, gozdarstvo in prehrano Oddelku za zootehniko 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani namenilo 75 milijonov SIT za izvajanje programa ohranitve 
DYWRKWRQLK VORYHQVNLK SDVHP GRPDþLK åLYDOL� RG NDWHULK VR ]QDãDOH SRGSRUH UHMFHP� NL UHGLMR DYWRKWRQH

pasmH �� PLOLMRQRY 6,7� �� PLOLMRQRY 6,7 SD MH ELOR L]SODþDQLK ]D LQYHVWLFLMH Y LQIUDVWUXNWXUR ]D WH QDPHQH� 
 
 
4.2.2 Integrirana pridelava 
 
,QWHJULUDQD SULGHODYD VDGMD SRPHQL UDYQRYHVMH� NL VH Y]SRVWDYOMD ] RKUDQMDQMHP UD]QRYUVWQRVWL åLYOMHQMD Y

naravi, tako da se na gospodarsko sprejemljiv naþin pridelujejo visoki in kakovostni pridelki zdrave hrane. 
Uporaba kemiþnih sredstev je skrbno izbrana in zmanjšana na minimum, škodljivce sadnega drevja pa 
]DWLUDMR WXGL QMLKRYL QDUDYQL VRYUDåQLNL� NL VH QDKDMDMR Y QDVDGih. 
 
9 ]DþHWNX �� OHW VR ELOL Y 6ORYHQLML ]DVQRYDQL SUYL SRVNXVL ]D VLVWHPDWLþQR SURXþHYDQMH PRåQRVWL ]D
LQWHJULUDQR YDUVWYR QDVDGRY MDEODQ� 'HMDQVNL ]DþHWHN LQWHJULUDQHJD SULGHORYDQMD MDERON LQ KUXãN� NL SROHJ

varstva zajema tudi celotno tehnologijo pridelovanja in mehanizacijo, pa sega v leto 1991, ko je bilo v 
Sloveniji registriranih kar 88 tovrstnih pridelovalcev. Tekom let se je število integriranih pridelovalcev sadja 
SRYHþHYDOR� 7DNR MH Y OHWX ���� 0LQLVWUVWYR ]D NPHWLMVWYR� JR]GDUVWYR LQ SUHKUDQR LQtegriranim 
SULGHORYDOFHP VDGMD ]D RNROL ����� KD SULGHORYDOQLK SRYUãLQ L]SODþDOR ����������� 6,7�  
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V letih 1996-1998 so bile podpore namenjene predvsem programu Slovenska integrirana pridelava sadja 
(SIPS) in so znašale: 

• 1996: 6.002.508 SIT, 
• 1997: 6.700.000 SIT, 
• 1998: 7.500.000 SIT. 
 
V letu 1999 pa je bilo programu SIPS in integriranim pridelovalcem skupno namenjenih 8.000.000 SIT. 
 
Nadzor nad pridelavo, predelavo, skladišþenjem in prodajo sadja, pridelanega po Pravilih integrirane 
pridelave, opravljajo strokovne organizacije. Za sadje, pridelano po tem pravilniku, se dodeljuje zašþitna 
znamka, ki jo predstavlja stilizirana siniþND ] QDSLVRP 6,36� NL SRWURãQLNRP ]DJRWDYOMD åHOHQR NDNRYRVW WHU

MDPþL� GD MH ELOR VDGMH SULGHODQR QD SRVHEHQ �LQWHJULUDQ� QDþLQ� 
 
3UHNR $JHQFLMH 56 ]D NPHWLMVNH WUJH LQ UD]YRM SRGHåHOMD VR ELOH Y OHWX ���� SRGSRUH L]SODþDQH WXGL ]D

integrirano vrtnarstvo. Kmetovalcem je bilo za integrirano pridelavo vrtnin na okoli 280 ha dodeljenih 
16.903.800 SIT. Nadzor nad izpolnjevanjem Smernic za integrirano pridelavo vrtnin v Sloveniji je opravljalo 
=GUXåHQMH ]D LQWHJULUDQR SULGHODYR ]HOHQMDYH 6ORYHQLMH� 
 
Pospeševanju uvajanja integrirane pridelave grozdja in vina je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v letu 2000 namenilo 5.000.000 SIT. Podpora je bila dodeljena Poslovni skupnosti za 
vinogradništvo in vinarstvo Slovenije za izdelavo strokovnega elaborata in pravilnika o integrirani pridelavi 
vinskega grozdja in vina.  
 
 
4.2.3 3UHSUHþHYDQMH HUR]LMH YLQRJUDGRY 
 
Vinogradništvo in vinarstvo sta tradicionalni in zelo razširjeni kmetijski usmeritvi, vendar pa so vinorodna 
SRGURþMD ORFLUDQD QD QDJQMHQLK WHUHQLK� YVDM GYH WUHWMLQL YLQRJUDGRY OHåLWD QD QDJLELK QDG ���� HQD WUHWMLQD

vinogradov pa na nagibih nad 45%. Zahtevne naravne danosti tako predstavljajo tudi potencialno nevarnost 
za erozijo zemlje na vinogradniških legah v nagibu. 
 
0LQLVWUVWYR ]D NPHWLMVWYR� JR]GDUVWYR LQ SUHKUDQR MH Y OHWX ���� SUYLþ VUHGVWYD QDPHQLOR WXGL SUHSUHþHYDQMX

erozije v vinogradih. Kmetovalcem je bilo za okoOL ����� KD YLQRJUDGRY ] QDMPDQM ��� QDJLERP L]SODþDQLK

101.954.600 SIT. 
 
 
4.2.4 Ekološko kmetovanje 
 
3RYSUHþQD LQWHQ]LYQRVW VORYHQVNLK NPHWLM MH ELVWYHQR QLåMD RG WLVWH Y ]DKRGQRHYURSVNLK GUåDYDK� 3ULGHODYD MH

YHþLQRPD ãH YHGQR WUDGLFLRQDOQD� ] PQRJR URþQHJD GHOD� NDU RE GHMVWYX� GD WXGL SRWURãQLN åHOL YHGQR

kakovostnejšo hrano, prispeva k uveljavljanju ekološkega kmetovanja. Tudi manjše do srednje velike 
PHãDQH NPHWLMH QXGLMR LGHDOQH PRåQRVWL ]D SUHKRG QD HNRORãNR SULGHODYR KUDQH� 
 
V Sloveniji se je ekoloãNR NPHWRYDQMH SULþHOR KLWUHMH UD]YLMDWL Y ]DGQMLK SHWLK OHWLK� 3ULGHODYD MH Y OHWLK ����-
���� SRWHNDOD QD SRGODJL SULSRURþLO ]D HNRORãNR NPHWRYDQMH� (NRORãNL NPHWRYDOFL� NL VR GREUR RUJDQL]LUDQL Y

RNYLUX HNRORãNLK GUXãWHY LQ =YH]H ]GUXåHQM HNRORãNLK NPHWRY� VR GR VHGDM NPHWRYDOL SR 3ULSRURþLOLK ]D

ekološko kmetovanje (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1997) ter pravilih oziroma 
SUDYLOQLNLK HNRORãNLK GUXãWHY LQ ]GUXåHQM� 1ekatere skupine se aktivno povezujejo tudi s tujimi 
organizacijami (D(0(7(5� LQ VRGHOXMHMR QD VWURNRYQHP SRGURþMX �,)2$0� (517(�� 
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0LQLVWUVWYR ]D NPHWLMVWYR� JR]GDUVWYR LQ SUHKUDQR MH NPHWRYDOFHP� NL NPHWXMHMR QD HNRORãNL QDþLQ� Y OHWX

���� SUYLþ QDPHQLOR ILQDQþQR SRGSRUR Y REOLNL QHSRVUHGQLK SODþLO QD KHNWDU ]D SULGHODYR UD]OLþQLK NXOWXU� 9
letu 1999 je bil v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lovstvo opravljen tudi 
supernadzor (nadzor nad nadzornimi organizacijami) nad prijavljenimi pridelovalnimi površinami.  
 
3URUDþXQVND VUHGVWYD VR ELOD HNRORškemu kmetovanju namenjena tudi v letu 2000, ko je bila ekološkim 
SULGHORYDOFHP SUHNR $JHQFLMH 56 ]D NPHWLMVNH WUJH LQ UD]YRM SRGHåHOMD L]SODþDQD SRGSRUD ]D RNROL �����
hektarov (razpredelnica 1�� âWHYLOR SULGHORYDOFHY VH YVDNR OHWR YHþD� 9 OHWX ���� MH ]D podporo zaprosilo 41 
SULGHORYDOFHY� Y OHWX ���� SD åH ���� âH YHGQR SD VH NDåH QXMQD SRWUHED SR YHþMLK NROLþLQDK SULGHONRY LQ
RUJDQL]LUDQHP QDVWRSDQMX QD WUåLãþX ] RVYHãþDQMHP SRWURãQLNRY LQ WXGL SULGHORYDOFHY� 
 
Razpredelnica 1: Sredstva, namenjena ekološki pridelavi v letih 1999-2000 
 

1999 2000  
 SIT/ha ha SIT SIT/ha ha SIT 
3ROMãþLQH 60.000 41,162 2.469.720 80.500 130,83 10.531.815 
Trajni nasadi 75.000 8,800 660.000 120.750 98 11.833.500 
Travniki in pašniki 40.000 297,474 11.898.960 40.000 2.352 94.060.400 
Vrtnine na prostem 75.000 7,201 540.075 103.500 15 1.523.520 
Vrtnine v zavarovanih prostorih 90.000 0,077 6.930 120.750 0,03 3.623 
Skupaj  354,714 15.575.685  2.596,03 117.952.858 
 
6 ILQDQþQR SRGSRUR 0LQLVWUVWYD ]D NPHWLMVWYR� JR]GDUVWYR LQ SUHKUDQR WHU SRVDPH]QLK GUXãWHY LQ ]GUXåHQM

HNRORãNLK SULGHORYDOFHY LQ QHNDWHULK ORNDOQLK VNXSQRVWL VH åH UD]YLMDMR SRVHEQH EODJRYQH ]QDPNH� NL ERGR
poleg nacionalne oznake »ekološko«, potrošnikom]DJRWDYOMDOH ãH GRGDWQR JDUDQFLMR R SRVHEQLK QDþLQLK

SULGHODYH HNRORãNLK SULGHONRY LQ åLYLO�  
9 OHWX ���� MH ELO VSUHMHW 3UDYLOQLN R HNRORãNL SULGHODYL LQ SUHGHODYL NPHWLMVNLK SULGHONRY R]LURPD åLYLO
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), na osnovi katerega bodo morali kmetovalci, ki bodo v 
ERGRþH XYHOMDYOMDOL SRGSRUR ]D HNRORãNR NPHWRYDQMH� WXGL NPHWRYDWL� 
 
 
4.2.5 Planinska paša 
 
3ODQLQVNL SDãQLNL SUHGVWDYOMDMR WUDGLFLRQDOQR REOLNR LQGLYLGXDOQH DOL VNXSLQVNH UDEH NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ Y
gorskeP VYHWX 6ORYHQLMH� 'D EL WD REPRþMD RKUDQLOL REGHODQD LQ SRVHOMHQD� 0LQLVWUVWYR ]D NPHWLMVWYR�

JR]GDUVWYR LQ SUHKUDQR åH YUVWR OHW QDPHQMD VUHGVWYD WXGL SRGSRUL ]D åLYDOL QD SODQLQVNL SDãL� 9LãLQD VUHGVWHY

MH ELOD GR VHGDM GRORþHQD JOHGH QD NDWHJRULMR åLYDOL LQ L]SODþDQD QD ãWHYLOR *9ä� NL VR VH Y SDãQL VH]RQL SDVOH
QD SODQLQL� 9 ERGRþH VH ER SRGSRUD ]D SODQLQVNR SDãR GRORþDOD QD KD SDãQLK SRYUãLQ QD SODQLQL� SUL þHPHU ER
Y SRGSRUR YNOMXþHQ WXGL GRGDWHN ]D SDVWLUMD� 
 
V letu 2000 je Ministrstvo za kmetijstvo� JR]GDUVWYR LQ SUHKUDQR SRGSRUL ]D åLYDOL QD SODQLQVNL SDãL �]D �����
*9ä� QDPHQLOR NDU ���������� 6,7� 
 
 
4.2.6 ,]UDYQDOQD SODþLOD QD REPRþMLK ] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D NPHWLMVWYR 
 
.HU 6ORYHQLMD VRGL Y NURJ GUåDY ] ]HOR SHVWULP NPHWLMVNLP SURVWRURP �UD]JLEDQ UHOLHI� NL VH RGUDåD SUHGYVHP

Y QDJLELK NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ� QDGPRUVND YLãLQD� QHXJRGQH NOLPDWVNH LQ SHGRORãNH UD]PHUH�� UD]YRM
NPHWLMVWYD Y KULERYLWLK LQ GUXJLK REPRþMLK ] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D NPHWLMVWYR� NOMXE VWDOQLP YODJDQMHP ãH

vedno zaostaja za UD]YRMHP Y UDYQLQVNLK SUHGHOLK� 2EPRþMD ] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D NPHWLMVWYR REVHJDMR

RNROL ������� KD LQ VR V SUHYODGXMRþLP GHOHåHP WUDYLQMD SULPHUQD SUHGYVHP ]D åLYLQRUHMVNR SURL]YRGQMR� 
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'D EL ]DXVWDYLOL QHJDWLYQH WUHQGH Y UD]YRMX REPRþLM V WHåMLPL SULGHlovalnimi razmerami, so se v Sloveniji 
YUVWR OHW L]YDMDOL QHNDWHUL GLIHUHQFLUDQL XNUHSL� NL VR ELOL XVPHUMHQL SUHGYVHP Y SRGSRUR åLYLQRUHML LQ VR ELOL

JOHGH QD XSRUDEOMHQH NULWHULMH WHU QDþLQ L]SODþHYDQMD SUHWHåQR SURL]YRGQR QDUDYQDQL� = QDPHQRP RKUDQMDQMD 
IXQNFLRQDOQH VSRVREQRVWL REPRþLM ] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D NPHWLMVWYR� SD MH SRWUHEQR ]DJRWRYLWL SUHKRG QD

SURL]YRGQR QHRGYLVQD L]UDYQDOQD SODþLOD� NL XSRãWHYDMR WXGL QDþHOD HNRVRFLDOQR XUDYQRWHåHQHJD UD]YRMD�  
 
V Sloveniji je vpeljan mehanizem podpor kmetLMVWYX QD WHK REPRþMLK� NL VH Y FLOMLK QH UD]OLNXMH RG
REVWRMHþLK /)$ �OHVV IDYRXUHG DUHDV� L]UDYQDOQLK SODþLO Y GUåDYDK (8� 7D REPRþMD MH SRWUHEQR REUDYQDYDWL

JOHGH QD YUVWR HNRQRPVNLK� VRFLDOQLK LQ RNROMHYDUVWYHQLK YLGLNRY� YNOMXþQR V NRPSHQ]DFLMR YLãMLK stroškov 
SULGHODYH ]DUDGL QHXJRGQLK QDUDYQLK UD]PHU� SRGSRUDPL SURWL RSXãþDQMX NPHWRYDQMD LQ L]VHOMHYDQMX L]
RGURþQHMãLK SRGHåHOVNLK REPRþLM� YDUVWYRP LQ RKUDQMDQMHP NXOWXUQH NUDMLQH RE FHORYLWHP UD]YRMX SRGHåHOMD�  
 
Zaradi usklajevanja pristopa razmejitvH REPRþLM ] RPHMLWYHQLPL GHMDYQLNL ] YHOMDYQR WLSRORJLMR (8� MH
6ORYHQLMD SULVWRSLOD N UHGHILQLFLML REPRþLM ] RPHMLWYHQLPL GHMDYQLNL Y VNODGX ] XUHGER (8 ãW� ��������

Y]SRVWDYLWYL VWURNRYQLK LQ LQIRUPDFLMVNLK SRGODJ ]D L]YDMDQMH SURJUDPD SR QDþHOLK� XVNODMenih s temeljnimi 
smernicami EU (register kmetij), ki bodo zajemale tudi posebnosti slovenskega prostora (npr. Kras, 
/MXEOMDQVNR %DUMH LSG�� WHU XVSRVRELWYL LQVWLWXFLM ]D L]YDMDQMH SURJUDPD ]D REPRþMD ] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D
kmetijstvo (Agencija RS za kmeWLMVNH WUJH LQ UD]YRM SRGHåHOMD�� 
 
1D SRGODJL XUHGEH R ILQDQþQLK LQWHUYHQFLMDK MH 0LQLVWUVWYR ]D NPHWLMVWYR� JR]GDUVWYR LQ SUHKUDQR Y OHWX ����
L]SODþDOR VXEYHQFLMH ]D REPRþMD ] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D NPHWLMVWYR ]D RNROL ������� KD� LQ VLFHU� 
 
2EPRþMH SIT/ha Površina (ha) SIT 
*RUVNR YLãLQVND REPRþMD LQ VWUPH NPHWLMH   

16.000 
 

99.816 
 

1.597.054.560 
*ULþHYQDWD� KULERYLWD� NUDãND LQ GUXJD
REPRþMD 

 
11.000 

 
148.225 

 
1.630.472.910 

Skupaj  248.041 3.227.527.470 
 
 
4.3 SAPARD 
 
V obdobju usklajevanja pravne ureditve Republike Slovenije s pravno ureditvijo EU, se je Slovenija 
]DYH]DOD� GD ER ãH SUHG SROQRSUDYQLP þODQVWYRP YQHVOD SUDYQD SUDYLOD (8 Y VYRM SUDYQL UHG LQ V WHP

]PDQMãDOD WHåDYH RE VDPHP YVWRSX Y (8� 7XGL (8 QDPHQMD WHP SURFHVRP GRORþHQD VUHGVWYD� NL VR ]D
SRGURþMH NPHWLMVWYD ]GUXåHQD Y SURJUDPX 6$3$5'� 6ORYHQVNR NPHWLMVWYR LQ SRGHåHOMH ERVWD V VWUDQL (8 Y

SUHGSULVWRSQHP REGREMX GHOHåQD OH PLQLPDOQLK ILQDQþQLK VUHGVWHY� 2G VNXSDM ��� PLOLMRQRY HYURY� NROLNRU

jih bo EU v okYLUX 6$3$5' QD OHWR UD]GHOLOD PHG �� YVWRSDMRþLK GUåDY� MH 6ORYHQLML QD SRGODJL PHULO ]D

DORNDFLMR VUHGVWHY QDPHQMHQLK ����� PLOLMRQD HYURY� NDU MH �� UD]SRORåOMLYLK VUHGVWHY� 9 VHGHPOHWQHP
obdobju naj bi Slovenija od EU prejela skupno okoli 45,1 milijon evrov, kar predstavlja 28,9% predvidenih 
FHORWQLK VWURãNRY L]YHGEH SURJUDPD� 'HOHå VRILQDQFLUDQMD L] QDFLRQDOQLK VUHGVWHY MH ������ ODVWQD XGHOHåED

XSUDYLþHQFHY SD Y SRYSUHþMX ]QDãD ����� FHORWQH YUHGQRVWL SURJUDPD� 
 
3URJUDP UD]YRMD SRGHåHOMD Y RNYLUX SUHGSristopnega instrumenta SAPARD je pripravljen tako, da bodo 
SUHGYLGHQL XNUHSL GRVHJDOL VNXSQH XþLQNH ] XVWUH]QLPL QDFLRQDOQLPL XNUHSL� NDWHULK FLOML VR SRYHþDQMH

NRQNXUHQþQRVWL LQ WUDMQRVWL NPHWLMVNH SURL]YRGQMH LQ QMHQH SULODJRGLWYH SUDYQHPX UHGX (8� 0HG �5 
UD]OLþQLPL XNUHSL� NL MLK ODKNR GUåDYD NDQGLGDWND YNOMXþL Y VYRM SURJUDP ]D XSRUDER SUHGSULVWRSQH SRPRþL� MH

6ORYHQLMD JOHGH QD VSHFLILþQH UD]PHUH Y NPHWLMVWYX� QD SRGHåHOMX LQ Y åLYLOVNR SUHGHORYDOQL LQGXVWULML LQ JOHGH

QD RPHMHQR UD]SRORåOMLYRVW VUHGVWHY Y RNYLUX SRPRþL 6$3$5'� GRORþLOD WUL SUHGQRVWQH QDORJH� 

• L]EROMãDQMH NRQNXUHQþQRVWL NPHWLM� 
• L]EROMãDQMH NRQNXUHQþQRVWL SUHGHODYH DJURåLYLOVNLK SURL]YRGRY LQ WUåHQMD� 
• SRGSRUD XNUHSRP ]D FHORVWQL UD]YRM SRGHåHOMD�  
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Direktno sredstva SAPARD sicer niso namenjena izvajanju kmetijsko okoljskega programa, lahko pa z 
XVPHUMDQMHP GRGDWQLK VUHGVWHY WHU SUHREOLNRYDQMHP NPHWLMVWYD LQ GLYHU]LILNDFLMR SRGHåHOMD SRPHQLMR ]QDWHQ

vir za nekatere nujno potrebne investicije na kmetijskih gospodarstvih, ki vstopajo v Slovenski kmetijsko 
okoljski program. 
 
V decembru leta 2000 je bila izdana Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike Programa razvoja 
SRGHåHOMD ����-2006 (SAPARD) (Uradni list RS, št. 114/00). Na podlagi te Uredbe se bodo za izvajanje 
posebnega predpristopnHJD SURJUDPD ]D NPHWLMVWYR LQ UD]YRM SRGHåHOMD WHU ]D GRVHJDQMH FLOMHY� GRORþHQLK Y

XNUHSLK NPHWLMVNH VWUXNWXUQH SROLWLNH Y 3URJUDPX UD]YRMD SRGHåHOMD ����-2006(1)� XSUDYLþHQFHP GRGHOLOD

sredstva za: 

• podpore investicijam v kmetijska gospodarstva, ki prispeYDMR N L]EROMãDQMX NRQNXUHQþQRVWL NPHWLMVNLK

JRVSRGDUVWHY LQ L]SROQMHYDQMX ]DKWHY SUDYQHJD UHGD (8 QD SRGURþMX KLJLHQVNR YHWHULQDUVNH XUHGLWYH�

YDURYDQMD RNROMD LQ ]DãþLWH åLYDOL� 
• SRGSRUH LQYHVWLFLMDP Y åLYLOVNR SUHGHORYDOQR LQGXVWULMR Y VHNWRUMLK SUHGHODYe mesa, rib in mleka, 
• podpore investicijam za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
• SRGSRUH LQYHVWLFLMDP ]D UD]YRM LQ L]EROMãDQMH LQIUDVWUXNWXUH QD SRGHåHOMX� 
 
8NUHSH SUHGSULVWRSQH SRPRþL 6$3$5'� NL VR RSUHGHOMHQL Y 3URJUDPX UD]YRMD SRGHåHOMD ����-2006, bo 
L]YDMDOD $JHQFLMD 56 ]D NPHWLMVNH WUJH LQ UD]YRM SRGHåHOMD� NL MH RGJRYRUQD ]D SULSUDYR UD]SLVRY� VNOHSDQMH

SRJRGE� L]YHGER SODþLO WHU QDG]RU QDG L]YHGER LQYHVWLFLMVNLK LQ GUXJLK SURMHNWRY� 6WURNRYQH VOXåEH QD
kmetijskih zavodih bodo sodelovale tako SUL LPSOHPHQWDFLML XNUHSRY� NL ERGR YNOMXþHQL Y SURJUDP

SAPARD, kot pri pripravi regionalnih razvojnih programov z regionalnimi razvojnimi agencijami. 
 
 
 
5 SLOVENSKI KMETIJSKO OKOLJSKI PROGRAM (SKOP) 
 
Posebni nacionalni okoljski ukrepi so pomemben del Skupne kmetijske politike EU (CAP). Ti programi 
GRELYDMR RVUHGQMR YORJR SUHGYVHP Y GUåDYDK� NMHU QDUDYQH LQ VWUXNWXUQH GDQRVWL �DOSVNL LQ VNDQGLQDYVNL GHO

(8� QH RPRJRþDMR NRQNXUHQþQRVWL NPHWLMVNH SULGHODYH� SDþ SD VH NPHWLMVWYX SUL]QDYD WXGL RSUDYOMDQMH
drugih javnih funkcij. Oblikovanje takega programa je tudi eden od osrednjih delov reforme kmetijske 
politike v Sloveniji.  
 
Ukrepi kmetijsko okoljskega programa so namenjeni predvsem zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva 
na okolje, ohranjanju kulturne kraMLQH LQ ELRWVNH SHVWURVWL� RGSUDYOMDQMX ]DUDãþDQMD WHU YDURYDQMX RNROMD LQ

]DYDURYDQLK REPRþLM� 2VQRYQL FLOM SURJUDPD MH XYDMDQMH NPHWLMVNH SULGHODYH� NL YDUXMH ]GUDYMH OMXGL LQ

]DJRWDYOMD WUDMQRVWQR UDER QDUDYQLK YLURY� 8NUHSL VH QDþUWXMHMR LQ L]YDMDMR Y skladu s principi trajnosti in 
VRQDUDYQRVWL WHU XSRãWHYDMR XVPHULWYH V SRGURþMD YDURYDQMD RNROMD� 1DMSRPHPEQHMãL FLOML ]D 6ORYHQLMR VR�

L]EROMãDQMH åLYOMHQMVNHJD VWDQGDUGD QD SRGHåHOMX� RKUDQMDQMH SRVHOMHQRVWL V NPHWRYDQMHP QD RNROMX SULMD]HQ

QDþLQ LQ YDURYDQMH WUDGLFLRQDOQH SRGHåHOVNH NUDMLQH� RKUDQMDQMH URGRYLWQRVWL WDO ] RNROMX SULMD]QR SULGHODYR LQ
predelavo, varovanje okolja, posebej še izboljšanje kakovosti virov pitne vode in ohranjanje biodiverzitete. 
Uvedbo kmetijsko okoljskega programa v obdobju pred vstopom v EU utemeljuje naslednje: 

• XYDMDQMH WDNHJD SURJUDPD MH ]DKWHYHQ VWURNRYQL LQ RUJDQL]DFLMVNL SURMHNW� NL JD ER GUåDYD ]PRJOD OH

dobro pripravljena in ustrezno organizirana, 
• LQWHUHV ]D RKUDQLWHY LQ L]EROMãDQMH VWDQMD Y RNROMX REVWDMD LQ MH Y GUXåEL YVH YHþML� þHSUDY MH

okoljevarstvena zavest na splošno slabo razvita, 
• pomen kmetijstva za nekmetijske dejavnosti in pomen varovanja okolja morata biti prepoznana tako pri 

ãLUãL MDYQRVWL� NRW WXGL SUL NPHWLK� ]DWR MH QXMQR SULþHWL ] RVYHãþDQMHP LQ L]REUDåHYDQMHP� 

                                                   
(1) 3URJUDP UD]YRMD SRGHåHOMD ����-2006. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, 2000 
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• VRQDUDYQR NPHWRYDQMH MH JRWRYR HQD L]PHG UHGNLK GROJRURþQLK UD]YRMQLK PRåQRVWL VLFHU VWUXNWXUQR

šibkega slovenskega kmetijstva (velika razdrobljenost posesti in majhne kmetije, nizka izobrazbena 
raven, nizka akumulativnost dohodka itd.), 

• naravi SULMD]QL QDþLQL NPHWRYDQMD LQ YLãMD NDNRYRVW SULGHODQH KUDQH� NL MR ]DKWHYD SRWURãQLN� 
• VWURãNL YDURYDQMD RNROMD LQ UHVXUVRY Y REGREMX YVWRSDQMD Y (8 VR ELVWYHQR QLåML� NRW EL ELOD HYHQWXDOQD

VDQDFLMD RQHVQDåHQH GHåHOH Y QHNDM GHVHWOHWMLK� V WHP EL QDVWDOD nepopravljiva škoda v okolju in za 
zdravje ljudi. 

 
 
5.1 Strateške prioritete programa 
 
=D VORYHQVNR NPHWLMVWYR MH ]QDþLOQD YHOLND UD]QROLNRVW Y LQWHQ]LYQRVWL SULGHORYDQMD QD SRVDPH]QLK NPHWLMDK� SR

SRVDPH]QLK REPRþMLK LQ SR SRVDPH]QLK SDQRJDK� 9 PQRJLK� GDQHV GHPRJUDIVNR RJURåHQLK LQ RGURþQLK
REPRþMLK SUHYODGXMH HNVWHQ]LYHQ QDþLQ SULGHORYDQMD KUDQH� ]DUDGL þHVDU VR WL SUHGHOL HNRORãNR ãH QHREUHPHQMHQL

LQ ]DWR SULPHUQL WXGL ]D QDMEROM ]DKWHYQH QDþLQH SULGHORYDQMD �HNRORãNR NPHWLMVWYR�� NL EL MLK PRUDOL NRPELnirati s 
NPHþNLP WXUL]PRP DOL GRPDþR REUWMR NRW GRGDWQLP YLURP ]DVOXåND� 7DNH NPHWLMH YNOMXþXMHMR NRPELQDFLMR

åLYLQRUHMH� SROMHGHOVWYD DOL YUWQDUVWYD� ODKNR SD WXGL VDGMDUVWYR LQ YLQRJUDGQLãWYR� .HU WHåDYQH SULGHORYDOQH
UD]PHUH LQ PDMKQRVW NPHWLM QH RPRJRþajo enakopravne konkurence, je ena glavnih usmeritev v razvoju 
slovenskega kmetijstva zagotavljanje kakovosti pridelane hrane.  
 
Slovensko kmetijstvo je tako zaradi sorazmerno nizke intenzivnosti pridelave, pomena za ohranjanje 
kulturne krajine in biotske pestrosti, v velikem delu še do okolja prijazno in za zdravje potrošnikov varno. 
'R GRORþHQH PHUH HNRQRPVNH XþLQNRYLWRVWL MH WDN RGQRV GR RNROMD SRWUHEQR Y]GUåHYDWL� KNUDWL SD VSRGEXMDWL

SRWHQFLDOQH RQHVQDåHYDOFH N XSRUDEL RNROMX SULMD]QHMãLK SRVWRSNRY� 
 
Slovenski kmetijsko okoljski program podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in predstavlja akcijski 
program ob izvedbi programa reforme slovenskega kmetijstva, ki kmetijstvo hkrati prilagaja tudi zahtevam 
varovanja okolja v EU. Strateške usmeritve Slovenskega kmetiMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD GRORþD 3URJUDP

reforme kmetijske politike (1998)(1) v sklopu drugega stebra reforme, ki se nanaša na prestrukturiranje 
NPHWLMVWYD� 3URJUDP VH ER L]YDMDO Y VNORSX (.2 � LQ (.2 � QHSRVUHGQLK SODþLO� &HORWHQ SURJUDP SRPHQL
bistveni naSUHGHN RG XYHOMDYOMHQLK NRQYHQFLRQDOQLK REOLN JRVSRGDUMHQMD LQ RPRJRþD SRVWRSHQ SUHKRG QD

RNROMX EROM SULMD]QH QDþLQH NPHWRYDQMD� NL SRY]URþDMR PDQMãH RQHVQDåHYDQMH RNROMD LQ RKUDQMDMR KDELWDWH

SURVWRåLYHþLK YUVW UDVWOLQ LQ åLYDOL� 9 PQRJLK SULPHULK VH SURJUDP QDQDãD QD RKUDQMDQMH VSHFLILþQLK YUHGQRW
VORYHQVNHJD SRGHåHOMD� NRW VR WUDGLFLRQDOQR NPHWRYDQMH LQ V WHP SRYH]DQR RKUDQMDQMH NXOWXUQH GHGLãþLQH LQ

WLSLþQLK VORYHQVNLK NUDMLQ� 3RVHEQHJD SRPHQD MH RKUDQMDQMH SHVWURVWL åLYDOVNLK LQ UDVWOLQVNLK YUVW� NL Mo 
SRJRMXMH SUDY UD]QROLNRVW KDELWDWRY QD REPRþMX 6ORYHQLMH� 9 SUHWHNOHP REGREMX VR VH PQRJL ELRWRSL RKUDQLOL

SUDY ]DUDGL RGPDNQMHQRVWL RG YHþMLK UD]YRMQLK VUHGLãþ DOL SD XSRUDEH QDUDYL SULMD]QLK REOLN JRVSRGDUMHQMD QD
NPHWLMDK� 7DNR MH PRJRþH QD SRGHåHOMX VUHþDWL QHNDWHUH HQNUDWQH YUVWH åLYDOL LQ UDVWOLQ� NL VH RKUDQLMR VDPR Y

SRVHEQHP RNROMX HNVWHQ]LYQR REGHODQHJD SRGHåHOMD�  
 
.HU VH Y ]DGQMHP þDVX ]DRVWUXMH WXGL SUREOHPDWLND SRYVHP QHREYODGDQHJD WUJRYDQMD ] QHDYWRKWRQLPL�

HNVRWLþQLPL åLYDOVNLPL YUVWDPL� Qekontroliranega iznosa genskega materiala (semen) ter vnosa tujih in 
genetsko spremenjenih organizmov, kar ima lahko nepredvidljive posledice v naravnih ekosistemih, 
kmetijsko okoljski program posebno pozornost namenja tudi ohranjanju avtohtonih sort kmetijskih rastlin in 
SDVHP GRPDþLK åLYDOL� NDNRU WXGL WUDGLFLRQDOQHPX NPHWRYDQMX� NL VH L]YDMD QD NUDMHYQR RELþDMQH QDþLQH� 
 

                                                   
(1) Program reforme kmetijske politike 1999-2002. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1998   
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%LVWYHQL FLOM 6ORYHQVNHJD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD MH WRUHM Y]GUåHYDQMH NPHWRYDQMD LQ SRSXODUL]DFLMD

take kmetijske pridelave, ki zagotavlja sonaravno rabo naravnih virov, ohranja biotsko pestrost rastlinskih in 
åLYDOVNLK YUVW WHU YDUXMH QDUDYQR LQ NPHWLMVNR NUDMLQR RE VRþDVQHP WUDMQRVWQHP UD]YRMX SRGHåHOMD� 'D EL

VORYHQVNR SRGHåHOMH RKUDQLOL SRVHOMHQR LQ JD Y WHP VNORSX REGUåDOL NXltiviranega in obdelanega, strateške 
prioritete kmetijsko okoljskega programa poudarjajo: 
• SRVSHãHYDQMH UD]YRMD GLQDPLþQLK� NRQNXUHQþQLK LQ VRQDUDYQLK NPHWLMVNLK JRVSRGDUVWHY� 
• XVPHUMDQMH NPHWLMVWYD Y Y]GUåHYDQMH SRVHOMHQRVWL LQ SUHSR]QDYQRVWL VORYHQVNHJD SRGHåHOMD� YNOMXþQR ]

RKUDQMDQMHP NPHWRYDQMD QD REPRþMLK� NL VH ]DUDãþDMR� 
• RKUDQMDQMH URGRYLWQRVWL WDO LQ YDURYDQMH NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ SUHG VSUHPHPER QDPHPEQRVWL UDEH� 
• RPHMHYDQMH XSRUDEH NHPLþQLK VUHGVWHY Y NPHWLMVWYX QD QDMPDQMãR PRåQR PHUR� VWURNRYQR XWHPeljeno 

uporabo teh sredstev ter zmanjšanje njihovega vnosa v zrak, podtalnico, vodotoke in tla,  
• RKUDQMDQMH LQ REQRYR ELRWVNH SHVWURVWL QD UDYQL KDELWDWRY� RJURåHQLK LQ VDPRQLNOLK UDVWOLQVNLK LQ

åLYDOVNLK YUVW WHU QMLKRYLK JHQRPRY� 
• ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja, 
• ]PDQMãHYDQMH LQWHQ]LYQRVWL NPHWRYDQMD� NMHU LPD WR SRWHQFLDOQR QHJDWLYHQ XþLQHN QD RNROMH LQ

zmanjševanje biotske pestrosti, 
• usmerjanje kmetovanja v integrirane in ekološke oblike pridelave, 
• VSRGEXMDQMH SULGHODYH GRPDþLK VRUW NPHWLMVNLK UDVWOLQ LQ UHMH GRPDþLK SDVHP� NL SUHGVWDYOMDMR QDFLRQDOQR

pomemben genski sklad in jim sicer grozi izumrtje, 
• L]REUDåHYDQMH LQ XVSRVDEOMDQMH NPHWRY WHU R]DYHãþDQMH MDYQRVWL� 
• ]DJRWDYOMDQMH PRåQRVWL ]D NPHþNL WXUL]HP RE WUDMQRVWQHP UD]YRMX SRGHåHOMD� 
• spodbuMDQMH LQWHUHVD YODGH �GUåDYH� ]D UHãHYDQMH RNROMVNLK SUREOHPRY QD SRGHåHOMX V VRGHORYDQMHP PHG

YODGQLPL LQVWLWXFLMDPL �SUHGYVHP 0.*3 LQ 023� =91.'�� XQLYHU]R �L]REUDåHYDOQLPL XVWDQRYDPL��

lokalno skupnostjo, kmeti in nevladnimi organizacijami (Kmetijsko go]GDUVND ]ERUQLFD� =YH]D ]GUXåHQM
HNRORãNLK NPHWRY� 'UXãWYR ]D RSD]RYDQMH LQ SURXþHYDQMH SWLF 6ORYHQLMH LSG��� 

 
 
5.2 Predpisi 
 
5.2.1 2EVWRMHþD SUDYQD SRGODJD Y 6ORYHQLML 
 
Direktna pravna podlaga Slovenskega kmetijsko okoljskega programa je Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 54/00), posredno pa se program nanaša na vrsto predpisov, od katerih so navedeni le najpomembnejši: 

• =DNRQ R NPHWLMVNLK ]HPOMLãþLK �8UDGQL OLVW 56� ãW� ������ ����� - 2GORþED 8VWDYQHJD VRGLãþD� ����� - 
2GORþED 8VWDYQHJD VRGLãþD�� 

• Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94), 
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 
• Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01), 
• =DNRQ R XNUHSLK Y åLYLQRUHML �8UDGQL OLVW 656� ãW� ������ ������� 
• Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96), 
• Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 34/00), 
• Dobra kmetijska praksa varstva rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2000), 
• Navodilo o tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot dober gospodar (Uradni list SRS, št. 29/86), 
• Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96), 
• Uredba o mejnih,RSR]RULOQLK LQ NULWLþQLK LPLVLMVNLK YUHGQRVWLK QHYDUQLK VQRYL Y WOHK �8UDGQL OLVW 56� ãW�

68/96), 
• Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, 

št. 55/97), 
• 6WURNRYQR QDYRGLOR R XUHMDQMX JQRMLãþ in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85), 
• 3UDYLOQLN R HNRORãNL SULGHODYL LQ SUHGHODYL NPHWLMVNLK SULGHONRY R]LURPD åLYLO (Uradni list RS, št. 31/01), 
• Pravilnik o kakovosti krme (Uradni list SFRJ, št. 15/89), 
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• 2GUHGED R R]QDþHYDQMX LQ UHJLVWUDFLML JRYHGL (Uradni list RS, št. 86/94), 
• 2GUHGED R R]QDþHYDQMX LQ UHJLVWUDFLML GUREQLFH (Uradni list RS, št. 77/00), 
• =DNRQ R ]DãþLWL åLYDOL �8UDGQL OLVW 56� ãW� ������� 
• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00),  
• 8UHGED R ]DYDURYDQMX RJURåHQLK åLYDOVNLh vrst (Uradni list RS, št. 54/93), 
• Konvencija o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št. 30/96). 
 
 
5.2.2 2EVWRMHþD SUDYQD SRGODJD (8 
 
Slovenski kmetijsko okoljski program upošteva tudi veljavne predpise EU, od katerih so na tem mestu 
navedeni predvsem tisti, ki so neposredno povezani s kmetijsko okoljsko problematiko, strukturnimi 
spremembami v kmetijstvu in administrativnimi postopki dodeljevanja podpor: 

• 8UHGED 6YHWD �(&� ãW� ������� R SRGSRUL UD]YRMX SRGHåHOMD SUHNR (YURSVNHJD NPHWLMVNHJD

usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EAGGF), z vsemi dopolnitvami,  uredbami, smernicami in 
RGORþLWYDPL� NL L]KDMDMR L] XUHGEH ãW� �������� 

• 8UHGED NRPLVLMH �(&� ãW� �������� NL GRORþD QDWDQþQD SUDYLOD ]D L]YDMDQMH 8UHGEH VYHWD �(&� ãW�
1257/99, 

• Uredba Sveta (EGS) št� ������� R HNRORãNHP QDþLQX SURL]YRGQMH LQ XVWUH]QHP R]QDþHYDQMX NPHWLMVNLK

SULGHONRY LQ åLYLO� ] YVHPL GRSROQLWYDPL� XUHGEDPL� VPHUQLFDPL LQ RGORþLWYDPL� NL L]KDMDMR L] XUHGEH ãW�
2092/91, 

• Uredba Sveta (EEC) št. 3508/92 o uvedbi Integriranega administrativnega in kontrolnega sistema 
(IACS), 

• 8UHGED .RPLVLMH �((&� ãW� ������� ] GRORþEDPL R L]YHGEL ,QWHJULUDQHJD DGPLQLVWUDWLYQHJD LQ
kontrolnega sistema (IACS), 

• Uredba Sveta (EC) št. 1258/99 o financiranju Skupne kmetijske politike (CAP), 
• Smernica Sveta (EEC)ãW� ������ R YDURYDQMX YRGD SUHG RQHVQDåHQMHP ] QLWUDWL NPHWLMVNHJD L]YRUD� 
• 8UHGED 6YHWD �((&� ãW� ������ R YDURYDQMX SURVWRåLYHþLK SWLF� 
 
 
5.3 )LQDQþQL RNYLU SURJUDPD 
 
3ULþDNXMH VH� GD ER 6ORYHQVNL NPHWLMVNR RNROMVNL SURJUDP QDOHWHO QD SUHFHMãHQ RG]LY SUi pridelovalcih. V 
SURJUDP ER SRVWRSQR YNOMXþHQLK PHG �� LQ ��� NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ� 2FHQD ILQDQþQLK VUHGVWHY� SRWUHEQLK ]D
izvajanje programa je prikazana v razpredelnici 2.  
 
Razpredelnica 2: Višina sredstev, potrebnih za izvajanje kmetijsko okoljskega programa (2001-2006) 
 

(v 000 SIT) 
Skupina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Zmanjševanje negativnih 
vplivov kmetijstva na okolje 

 
684.000 

 
2.000.000 

 
2.620.000 

 
3.500.000 

 
3.500.000 

 
3.500.000 

Ohranjanje naravnih danosti, 
biotske pestrosti, rodovitnosti 
tal  in tradicionalne kulturne 
krajine 

 
 
 

1.026.000 

 
 
 

3.200.000 

 
 
 

3.450.000 

 
 
 

4.100.000 

 
 
 

4.100.000 

 
 
 

4.100.000 
Varovanje zavarovanih REPRþLM  

17.100 
 

500.000 
 

750.000 
 

900.000 
 

900.000 
 

900.000 
Skupaj 1.727.100 5.700.000 6.820.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 
,]REUDåHYDQMH LQ SURPRFLMD 146.100 135.000 115.000  100.000 100.000 100.000 
Skupaj 1.873.200 5.835.000 6.935.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 
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6NODGQR ] ��� þOHQRP ]DNRQD R NPHWLMVWYX (Uradni list RS, št. 54/00), se bo program do polnopravne 
YNOMXþLWYH 6ORYHQLMH Y (8 ILQDQFLUDO L] GUåDYQHJD SURUDþXQD 56 WHU ] ]DNRQRP GRORþHQLK YLURY

SURUDþXQVNHJD VNODGD ]D UD]YRM NPHWLMVWYD� 2E YVWRSX 6ORYHQLMH Y (8 SD ER SRWUHEQR L]YHVWL UHYL]LMR

financiranja programa v skladu s takrat veljavno zakonodajo EU in Republike Slovenije.     
 
Za izvajanje posameznih ukrepov lahko zagotavlja financiranje tudi lokalna skupnost, in sicer le kot 
GRSROQLOR N REVWRMHþLP XNUHSRP� YHQGDU QH ] LVWLP FLOMHP LQ HQDNLP namenom (zakon o kmetijstvu - Uradni 
list RS, št. 54/00). V tem primeru lokalna skupnost zagotavlja tudi kontrolo porabe sredstev iz lokalnega 
SURUDþXQD� 
 
 
5.4 Splošni pogoji 
 
5.4.1 8SUDYLþHQFL GR QHSRVUHGQLK SODþLO 
 
Po zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS,ãW� ������ VR XSUDYLþHQFL ]D SULGRELWHY QHSRVUHGQLK SODþLO Y RNYLUX

NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD NPHWLMVND JRVSRGDUVWYD LQ GUXJH IL]LþQH WHU SUDYQH RVHEH V VWDOQLP
SUHELYDOLãþHP R]LURPD VHGHåHP Y 5HSXEOLNL 6ORYHQLML� NL RSUDYOMDMR NPHWLMVNR GHMDYQRVW� VNODGQR ] QDþHOL

dobre kmetijske prakse in dobrega gospodarja ter izpolnjujejo dodatne predpisane pogoje za posamezne 
ukrepe. 
 
1D ]DYDURYDQHP REPRþMX MH PRåQR QHSRVUHGQR SODþLOR SULGRELWL� þH VH NPHWLMVNR JRVSRGDUVWYR R]LURPD

SRVDPH]QD NPHWLMVND ]HPOMLãþD NPHWLMVNHJD JRVSRGDUVWYD QDKDMDMR QD ]DYDURYDQHP REPRþMX� 
 
8SUDYLþHQFL� NL ERGR Y OHWX ���� SULGRELOL QHSRVUHGQD SODþLOD ]D XNUHSH NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD�

ERGR LPHOL RE HYHQWXDOQHP SRGDOMãDQMX SURJUDPD Y OHWX ���� SUHGQRVW SUL YNOMXþLWYL Y SURJUDP LQ pridobitvi 
QHSRVUHGQLK SODþLO ]D WH QDPHQH� 
 
 
5.4.2 9HOLNRVW NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ 
 
1DMPDQMãD YHOLNRVW HQRWH NPHWLMVNHJD ]HPOMLãþD LVWH UDEH� ]D NDWHUR MH PRJRþH SULGRELWL QHSRVUHGQR SODþLOR

za en ukrep kmetijsko okoljskega programa je 0,1 ha, na kmetijskem gospodarstvu pa mora biti skupno vsaj 
��� KD NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ ]D HQ XNUHS� UD]HQ þH V SRJRML ]D SRVDPH]QH XNUHSH QL GUXJDþH GRORþHQR� 
 
 
5.4.3 Trajanje obveznosti 
 
8SUDYLþHQHF ]D L]SODþLOR QHSRVUHGQHJD SODþLOD VH V SRGSLVRP SRJRGEH KNUDWL ] YORJR REYHåH� da bo na 
NPHWLMVNHP JRVSRGDUVWYX XNUHSH NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD L]YDMDO YHV þDV WUDMDQMD SURJUDPD �� OHW�� LQ

VLFHU VNODGQR ] L]SROQMHYDQMHP SRJRMHY ]D SULGRELWHY QHSRVUHGQHJD SODþLOD ]D GRORþHQ XNUHS� 2GVWRSDQMD RG
te obveznosti so dovoljena le v naslednjih primerih: 

• þH SR WULOHWQHP REGREMX L]SROQMHYDQMD REYH]QRVWL XSUDYLþHQHF GRNRQþQR SUHQHKD V NPHWRYDQMHP�

R]LURPD þH QMHJRY QDVOHGQLN QL VSRVREHQ L]SROQMHYDWL SRJRGEHQLK REYH]QRVWL� 
• þH VH PHG WUDMDQMHP REYH]QRVWL SRYUãLQH NPHWLMVNHJD JRVSRGDUVWYD SRYHþDMR� VH XSUDYLþHQHF ODKNR

YNOMXþL Y SURJUDP V SRYHþDQLP REVHJRP SRYUãLQ� NROLNRU WR SRYHþDQMH SRYUãLQ SULVSHYD N QHGYRXPQHPX

YDURYDQMX RNROMD JOHGH QD QDUDYR XNUHSRY LQ ]DKWHYDQH SRJRMH WHU ãH QDSUHM ]DJRWDYOMD XþLQNRYLWR
kontrolo nad izvajanjem ukrepov� þH VH XSUDYLþHQHF V SRYHþDQLP REVHJRP SRYUãLQ QH YNOMXþL Y SURJUDP

PRUD QD WHK SRYUãLQDK L]YDMDWL YVDM QDþHOD GREUH NPHWLMVNH SUDNVH LQ GREUHJD JRVSRGDUMD� SUL þHPHU VH

XþLQNRYLWRVW L]YDMDQMD LQ NRQWUROH RVWDOLK XNUHSRY SURJUDPD QH VPH SRVODEãDWL�  
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• þH Ve med trajanjem obveznosti površine kmetijskega gospodarstva zmanjšajo in to ne poslabša 
XþLQNRYLWRVWL L]YDMDQMD LQ NRQWUROH XNUHSRY SURJUDPD� 

• þH VH VSUHPHQL REVHJ NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ DOL QDþLQ NPHWRYDQMD QHRGYLVQR RG XSUDYLþHQFD �NRPDVDFLMH�
zemljiške opeUDFLMH� GHQDFLRQDOL]DFLMVNL SRVWRSHN� SULVLOQD GUDåED� GHGRYDQMH�� 

• þH RE VNOHQLWYL SRJRGEHQH REYH]QRVWL� VSUHPHPEH� NL YSOLYDMR QD NDVQHMãH L]YDMDQMH XNUHSRY ãH QLVR ELOH

znane oziroma v primeru višje sile: 
∗ VPUW XSUDYLþHQFD� 
∗ dolgotrajna opravilna nesposobnRVW XSUDYLþHQFD� 
∗ QDUDYQH LQ HOHPHQWDUQH QHVUHþH� NL REþXWQR YSOLYDMR QD NPHWLMVNH SRYUãLQH DOL åLYDOL QD NPHWLMVNHP

gospodarstvu, 
∗ XQLþHQMH JRVSRGDUVNLK SRVORSLM ]DUDGL QHVUHþ� 
∗ YHWHULQDUVNH SUHSRYHGL� QHRGYLVQH RG XSUDYLþHQFD� 
∗ NXåQH EROH]QL� NL RJUR]LMR GHO DOL YVH åLYDOL XSUDYLþHQFD� 

 
8SUDYLþHQHF PRUD SUL L]YDMDQMX XNUHSRY REYH]QR XSRãWHYDWL QDþHOD GREUH NPHWLMVNH SUDNVH WHU GREUHJD

JRVSRGDUMD RE XSRãWHYDQMX YVH YHOMDYQH NPHWLMVNH ]DNRQRGDMH� NDNRU WXGL ]DNRQRGDMH V SRGURþMD YDURYDQMD
okolja, zdravstva, vetHULQH WHU PRUD L]SROQMHYDWL WXGL YVD RVWDOD ]DNRQVND GRORþLOD� NL VR YHOMDYQD RE YVWRSX Y

program.  
 
9VDNR RGVWRSDQMH RG SRJRGEHQLK REYH]QRVWL VH QD SRGODJL XVWUH]QH YORJH XSUDYLþHQFD UHãXMH LQGLYLGXDOQR� 
 
 
5.4.3 9LãLQD QHSRVUHGQLK SODþLO 
 
ýH QD NPHWLMVNHP JRVSRGDUVWYX VNXSQL REVHJ NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ Y UDEL SUHVHJD ��� KD� VH ]QHVHN

QHSRVUHGQLK SODþLO ]D NPHWLMVNR RNROMVNH XNUHSH ]QLåD ]D ����  
 
=JRUQMH YLãLQH QHSRVUHGQLK SODþLO QD KHNWDU ]HPOMLãþ NPHWLMVNHJD JRVSRGDUVWYD� NL MLK MH PRåQR SULGRELWL V

kombinacijo ukrepov kmetijsko okoljskega programa, v letu 2001 znašajo: 
 
5D]SUHGHOQLFD �� =JRUQMH YLãLQH QHSRVUHGQLK SODþLO 
 
 .0* L]YHQ ]DYDURYDQLK REPRþLM .0* QD ]DYDURYDQLK REPRþMLK 
njivske površine 109.100 SIT/ha 120.000 SIT/ha 
trajni nasadi 163.600 SIT/ha 180.000 SIT/ha 
travinje    81.800 SIT/ha 90.000 SIT/ha 
 
 
ýH SUL SRVDPH]QHP XNUHSX QL GUXJDþH QDYHGHQR� MH QHSRVUHGQD SODþLOD Y RNYLUX NPHWLMVNR RNROMVNLK XNUHSRY
PRJRþH XYHOMDYOMDWL WXGL ]D SRYUãLQH� ]D NDWHUH VH XYHOMDYOMD L]UDYQDOQR SODþLOR ]D REPRþMD z omejenimi 
GHMDYQLNL ]D NPHWLMVWYR LQ ]D SRYUãLQH� ]D NDWHUH VH XYHOMDYOMD WUåQR FHQRYQH SRGSRUH� 
 
3UDY WDNR SD MH ]QRWUDM ª6ORYHQVNHJD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD© XNUHSH PRåQR PHG VHERM NRPELQLUDWL

(glej razpredelnico 4�� QHSRVUHGQD SODþLOD QD KHNWDU SD VHãWHYDWL GR ]JRUQMH YLãLQH QHSRVUHGQLK SODþLO�
opredeljenih v razpredelnici 3. 
 
9 WHNRþHP OHWX ER YLãLQD QHSRVUHGQLK SODþLO GRORþHQD QD SRGODJL YLãLQH QHSRVUHGQLK SODþLO Y SUHWHNOHP OHWX
WHU UD]SRORåOMLYLK VUHGVWHY GUåDYQHJD SURUDþXQD LQ VH ER SRYHþHYala skladno z rastjo inflacije v preteklem 
letu. 
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5.6 Ostali pogoji 
 
3ROHJ VSORãQLK SRJRMHY� PRUD XSUDYLþHQHF L]SROQMHYDWL WXGL RVWDOH ]DKWHYH NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD� NL

so naslednje: 

• 3UL L]YDMDQMX XNUHSRY NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD PRUD XSUDYLþHQHF GR QHSRVUHGQLK SODþLO GRVOHGQR

XSRãWHYDWL QDþHOD GREUH NPHWLMVNH SUDNVH SUL JQRMHQMX �8UDGQL OLVW 56� ãW� ������ LQ GREUH NPHWLMVNH

SUDNVH YDUVWYD UDVWOLQ �0LQLVWUVWYR ]D NPHWLMVWYR� JR]GDUVWYR LQ SUHKUDQR� ����� WHU NPHWLMVND ]HPOMLãþD
obdelovati kot GREHU JRVSRGDU� SUL þHPHU PRUD NPHWLMVNR SURL]YRGQMR SULODJRGLWL HNRORãNLP LQ WDOQLP

UD]PHUDP� XSRUDEOMDWL ]HPOMLãþHP LQ NUDMX SULPHUQH PHWRGH ]D SUHSUHþHYDQMH ]ELWRVWL WDO� HUR]LMH LQ

RQHVQDåHYDQMD WHU ]DJRWDYOMDWL WUDMQR URGRYLWQRVW ]HPOMLãþ �]DNRQ R NPHWLMVNLK ]HPOMLãþLK - Uradni list 
RS, št. 59/96, št. 31/98 -RGORþED 86� ����� - RGORþED 86�� 

• 7XGL QD SRYUãLQDK� NL QH ERGR YNOMXþHQH Y NPHWLMVNR RNROMVNL SURJUDP� PRUD XSUDYLþHQHF GRVOHGQR

XSRãWHYDWL QDþHOD GREUH NPHWLMVNH SUDNVH SUL JQRMHQMX LQ GREUH NPHWijske prakse varstva rastlin ter 
GREUHJD JRVSRGDUMD� SUL þHPHU NPHWRYDQMH QD WHK SRYUãLQDK QH VPH QHJDWLYQR YSOLYDWL QD RNROMH LQ
]PDQMãDWL XþLQNRYLWRVWL L]YDMDQMD XNUHSRY QD SRYUãLQDK� NL VR YNOMXþHQH Y SURJUDP� 

• 6 SHWOHWQR SRJRGER VH XSUDYLþHQHF REYHåH� GD ER YHV þDV WUDMDQMD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD

VNODGQR V SUHGSLVDQLPL SRJRML L]YDMDO XNUHS R]LURPD XNUHSH� V NDWHULPL VH MH YNOMXþLO Y SURJUDP� 0HG
trajanjem pogodbene obveznosti se med posameznimi leti (in ne med letom) en ukrep kmetijsko 
okoljskega SURJUDPD ODKNR ]DPHQMD ] GUXJLP� þH WD VSUHPHPED SULVSHYD N ELVWYHQHPX L]EROMãDQMX

varovanja okolja. Vsako odstopanje od pogodbenih obveznosti v smislu zamenjave enega ukrepa z 
GUXJLP XNUHSRP� VH QD SRGODJL XVWUH]QH YORJH XSUDYLþHQFD UHãXMH LQGLYLGXDOQR� 

• ND åLYLQRUHMVNLK NPHWLMDK PRUD ELWL SURVWRU ]D VNODGLãþHQMH JQRMHYNH R]LURPD JQRMQLFH XVWUH]QR ]JUDMHQ�

WDNR GD QH SUHGVWDYOMD YLUD RQHVQDåHYDQMD RNROMD �SRGWDOQLFH��  

• 6NODGLãþQL SURVWRU ]D åLYLQVND JQRMLOD PRUD ]DGRãþDWL ]D SUHPRVWLWHY þDVD� NR MH SR XUHGEi o vnosu 
QHYDUQLK VQRYL LQ UDVWOLQVNLK KUDQLO Y WOD �8UDGQL OLVW 56� ãW� ������ JQRMHQMH ] åLYLQVNLPL JQRMLOL

SUHSRYHGDQR R]LURPD QL PRJRþH� 

• 2EWHåED ] åLYLQR QD NPHWLMVNHP JRVSRGDUVWYX QH VPH SUHVHþL ��� *9ä�KD� .ROLþLQD XSRUDEOMHQHJD
organskega dušika paPRUD ELWL PDQMãD RG ��� NJ QD KHNWDU OHWQR� 3UL L]UDþXQX ãWHYLOD *9ä VH
XSRãWHYDMR YVD REGHODQD NPHWLMVND ]HPOMLãþD NPHWLMVNHJD JRVSRGDUVWYD �YVD NPHWLMVND ]HPOMLãþD Y UDEL��

SUL þHPHU PRUD ELWL L]UDþXQDQR ãWHYLOR *9ä ]DRNURåHQR QD HQR GHFLPDONR� 

• 8SUDYLþHQHF� NL ]DSURVL ]D QHSRVUHGQD SODþLOD L] QDVORYD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD� PRUD YHV þDV
trajanja programa obvezno in sproti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri izbranih 
ukrepih.  

• 8SUDYLþHQHF� NL PX ERGR L]SODþDQD QHSRVUHGQD SODþLOD L] QDVORYD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD� MH
GROåDQ QD NPHWLMVNHP JRVSRGDUVWYX KUDQLWL YVR GRNXPHQWDFLMR �]DKWHYHN V SULORJDPL� SRWUGLOR R

RSUDYOMHQHP L]REUDåHYDQMX� LQ YVH HYLGHQFH �]DVQRYD NROREDUMD� ]DSLVL R GHORYQLK RSUDYLOLK� YHV þDV

trajanja pURJUDPD WHU QDWR ãH ãWLUL OHWD RG GQHYD ]DGQMH SULGRELWYH QHSRVUHGQLK SODþLO� 

• Kmetijsko gopodarstvo, ki izvaja ukrepe kmetijsko okoljskega programa, mora izpolnjevati tudi vse 
pogoje, ki jih zahteva Integrirani administrativni in kontrolni sistem (IACS), zD FHORWHQ þDV WUDMDQMD

SURJUDPD� NRW MH WR GRORþHQR Y SUHGSLVLK R GRGHOMHYDQMX QHSRVUHGQLK SODþLO� 

• 8SUDYLþHQHF PRUD SUL L]YDMDQMX NPHWLMVNR RNROMVNLK XNUHSRY XSRãWHYDWL WXGL RNROMVNH SUHGSLVH LQ
SUHGSLVDQH DNWH QD ]DYDURYDQLK REPRþMLK� 

• 8SUDYLþHQHF VH PRUD REYH]DWL� GD ER NPHWRYDO QD QDþLQ� ]D NDWHUHJD MH SULGRELO QHSRVUHGQR SODþLOR ãH

QDMPDQM � OHW RG GQHYD ]DGQMH SULGRELWYH QHSRVUHGQHJD SODþLOD� 
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5.7 Administrativni postopki 
 
Administrativne postopke za dodeljevanje sredstev za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega 
SURJUDPD ER L]YDMDOD $JHQFLMD 56 ]D NPHWLMVNH WUJH LQ UD]YRM SRGHåHOMD� 1DG]RU ER YNOMXþHYDO

Integrirani administrativni in kontrolni sistem (IACS) ter v tem sklopu tudi inšpekcijske preglede na 
WHUHQX� NL ERGR OHWQR QDNOMXþQR ]DMHOL �� XSUDYLþHQFHY� YNOMXþHQLK Y SURJUDP R]LURPD RGVWRWHN

XSUDYLþHQFHY� NL QL QLåML RG ]DKWHYDQHJD REVHJD LQãSHNFLMVNHJD QDG]RUD Y (8� 1HSRVUHGQD SODþLOD
VH ERGR L]SODþHYDOD NRW SRGSRUH Y WHNRþHP OHWX� 
 
Slovenski kmetijsko okoljski program se bo v letu 2001 izvajal poskusno, s podaljšanjem v petletno obdobje, 
NL VH ]DþQH ] OHWRP �����  
 
1D SRGODJL XVWUH]QH YORJH QD SUHGSLVDQHP REUD]FX� VH XSUDYLþHQHF Y L]YDMDQMH XNUHSRY NPHWLMVNR RNROMVNHJD
SURJUDPD YNOMXþL SURVWRYROMQR�  
 
8SUDYLþHQHF ER VNXSDM ] YORJR QD SUHGSLVDQHP RErazcu, podpisal tudi pogodbo, s katero bo potrdil 
VRGHORYDQMH Y SURJUDPX LQ VH ]DYH]DO N L]SROQMHYDQMX YVHK SRJRMHY LQ GRORþLO SURJUDPD� 
 
1DþLQ YODJDQMD ]DKWHYNRY ]D QHSRVUHGQD SODþLOD L] QDVORYD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD ER GRORþHQ ]
vsakoletno uredbo. 
8SUDYLþHQHF PRUD YORJR ]D SULGRELWHY QHSRVUHGQLK SODþLO GRVWDYLWL QDMNDVQHMH GR ��� �� YVDNR OHWR� hkrati z 
REUD]FHP ª2VQRYQL SRGDWNL R NPHWLMVNHP JRVSRGDUVWYX©� UD]HQ þH ] YVDNROHWQR XUHGER QL GUXJDþH

GRORþHQR.   
 
Dodelitev sredstev poteka skladno z leWQLP SURUDþXQRP VUHGVWHY LQ OHWQR XUHGER� 
 
 
5.8 Kontrola in sankcioniranje 
 
.RQWUROR QDG L]YDMDQMHP XNUHSRY LQ QDG]RU QDG SRUDER SURUDþXQVNLK VUHGVWHY ER L]YDMDO ,QãSHNWRUDW 56 ]D
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, skladno z zakonom. 
 
Kmetijski inšpektorji imajo pravico preverjati izpolnjevanje pogojev na kmetijskem gospodarstvu, zlasti 
L]SROQMHYDQMH SUHGSLVDQLK SRJRMHY ]D SRVDPH]QH XNUHSH LQ XSUDYLþHQRVW GR ]DSURãHQLK DOL åH L]SODþDQLK

QHSRVUHGQLK SODþLO� 
Kontrola izvajanja in izpolnjevanja pogojHY ]D GRGHOLWHY SURUDþXQVNLK VUHGVWHY ]D SRVDPH]QH XNUHSH
NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD MH ORþHQD LQ SRWHND GRGDWQR K NRQWUROL� NL VH L]YDMD Y RNYLUX NRQWUROQLK

organizacij za integrirano in ekološko pridelavo z namenom pridobitve certifikata. 
 
8SUDYLþHQHF PRUD Y URNX �� GQL RG SLVQH ]DKWHYH� YUQLWL L]SODþDQD QHSRVUHGQD SODþLOD ]D L]YDMDQMH XNUHSRY
NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD VNXSDM ] ]DNRQLWLPL ]DPXGQLPL REUHVWPL RG GQHYD QDND]LOD GR GQHYD YUDþLOD�

v primeru:   

• þH XSUDYLþHQHF ]DUDGL QHSULþDNRYDQLK RNROLãþLQ QL ]PRåHQ L]SROQMHYDWL SUHGSLVDQLK SRJRMHY LQ
SRJRGEHQLK REYH]QRVWL WHU R WHP QL REYHVWLO $JHQFLMH 56 ]D NPHWLMVNH WUJH LQ UD]YRM SRGHåHOMD Y OHWX

nastalih sprememb, 
• þH XSUDYLþHQHF QH RPRJRþL R]LURPD QH GRYROL YSRJOHGD Y XVWUH]QR GRNXPHQWDFLMR QD NPHWLjskem 

JRVSRGDUVWYX R]LURPD GRVWRSD GR NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ LQ ]JUDGE ]D QDPHQH ,$&6 GRGHOMHYDQMD DOL SRUDEH

SURUDþXQVNLK VUHGVWHY� 
• þH XSUDYLþHQHF QHSRVUHGQR SODþLOR GHORPD DOL Y FHORWL QH XSRUDEL ]D QDPHQH� ]D NDWHUH MH ELOR L]SODþDQR� 
• þH MH V NRQWUROR XJRWRYOMHQR RGVWRSDQMH PHG QDYHGHQR LQ GHMDQVNR SRYUãLQR NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ LQ

ãWHYLORP åLYDOL� 
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• þH XSUDYLþHQHF QH L]SROQMXMH VSORãQLK GRORþLO SURJUDPD LQ QH L]YDMD XNUHSRY� ]D NDWHUD MH SULGRELO
QHSRVUHGQD SODþLOD� VNODGQR V SUHGSLVDQLPL SRJRML� 

• þH Y SUHGSLVDQHP þDVX ]D KUDQMHQMH GRNXPHQWDFLMH QL PRåQR SUHYHULWL XSUDYLþHQRVWL GR åH L]SODþDQLK
QHSRVUHGQLK SODþLO� 

 
V primeru, da kmetijsko gospodarstvo ne izpolnjuje pogojev za integrirano oziroma ekološko kmetovanje, 
WDNR GD XSUDYLþHQHF QH SUHMPH XVWUH]QHJD FHUWLILNDWD R]LURPD SR]LWLYQHJD SRURþLOD Y REGREMX SULODJDMDQMD Y
WHNRþHP OHWX� XSUDYLþHQHF L]JXEL SUDYLFR GR QHSRVUHGQHJD SODþLOD ]D WRYUVWQH XNUHSH Y WHNRþHP OHWX� 
 
ýH SD MH RGVWRSDQMH RG L]SROQMHYDQMD SRJRMHY ]D LQWHJULUDQR R]LURPD HNRORãNR NPHWRYDQMH WROLNšno, da 
XSUDYLþHQHF Y GYHK ]DSRUHGQLK OHWLK QH SULGREL XVWUH]QHJD FHUWLILNDWD� VH QD SRGODJL SUDYQRPRþQH
LQãSHNFLMVNH RGORþEH REYH]QRVW QDGDOMQMHJD L]YDMDQMD XNUHSRY NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD SUHNLQH� SUL
þHPHU MH XSUDYLþHQHF GROåDQ YUQLWL WXGL åH L]SODþDQR QHSRVUHGQR SODþLOR SUHWHNOLK OHW VNXSDM ] ]DNRQLWLPL
]DPXGQLPL REUHVWPL RG GQHYD QDND]LOD GR GQHYD YUDþLOD� 
 
ýH $JHQFLMD 56 ]D NPHWLMVNH WUJH LQ UD]YRM SRGHåHOMD XSUDYLþHQFD SLVQR REYHVWL� GD PX MH ELOR QHSRVUHGQR
SODþLOR SRPRWRPD L]SODþDQR LQ XSUDYLþHQHF Y URNX �� GQL RG SUHMHPD REYHVWLOD� QDND]DQLK VUHGVWHY QH YUQH�
PRUD SODþDWL WXGL ]DNRQLWH ]DPXGQH REUHVWL RG GQHYD SUHMHPD REYHVWLOD GR GQHYD YUDþLOD� 
 
,]SODþDQD QHSRVUHGQD SODþLOD MH EUH] ]DNRQLWLK ]DPXGQLK REUHVWL SRWUHEQR YUQLWL Y SULPHUX� 

• þH XSUDYLþHQHF XJRWRYL� GD PX MH ELOR QHSRVUHGQR SODþLOR L]SODþDQR SRPRWRPD LQ R WHP REYHVWL $JHQFLMR

56 ]D NPHWLMVNH WUJH LQ UD]YRM SRGHåHOMD Y URNX �� GQL RG GDWXPD QDSDþQHJD QDND]LOD� 
• þH Y GDQLK RNROLãþLQDK XSUDYLþHQHF QL PRJHO QHGYRXPQR XJRWRYLWL� GD MH ELOR SODþLOR L]YHGHQR

pomotoma. 
 
8SUDYLþHQHF MH RSURãþHQ YUDþLOD VUHGVWHY Y SULPHUX YLãMH VLOH� NRW MH QDYHGHQR Y SRJODYMX 5.4.3 Trajanje 
obveznosti. 
 
 
 
5.9 Ukrepi Slovenskega kmetijsko okoljskega programa 
 
Slovenski kmetijsko okoljski program, katerega namen je popularizacija kmetijske pridelave, ki bo ustrezala 
SRWUHEDP SRWURãQLNRY WHU YDURYDOD ]GUDYMH OMXGL� ]DJRWDYOMDOD WUDMQRVWQR UDER QDUDYQLK YLURY LQ RPRJRþDOD
RKUDQMDQMH ELRWVNH SHVWURVWL WHU ]QDþLOQRVWL VORYHQVNH NUDMLQH� MH V SRVHEQLP SRXGDUNRP QD RNROjski 
NRPSRQHQWL UD]GHOMHQ QD WUL RVQRYQH VNXSLQH� NL GRORþDMR QDUDYR LQ YVHELQR XNUHSRY� 

• I. skupina:  zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
• II. skupina: ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne 

krajine, 
• ,,,� VNXSLQD� YDURYDQMH ]DYDURYDQLK REPRþLM� 
 
9 ,9� VNXSLQR VWD YNOMXþHQD L]REUDåHYDQMH LQ SURPRFLMD� NL VLFHU QLVWD ]DVQRYDQD NRW XNUHSD 6ORYHQVNHJD

kmetijsko okoljskega programa, vendar pa pomembno prispevata k dvigu izobrazbene ravni kmetov ter 
REYHãþDQMX SRWURãQLNRY R XNUHSLK SURJUDPD LQ QMLKRYHPX SRPHQX� NDNRU WXGL LQIRUPLUDQMX SRWURãQLNRY R
QRYRVWLK LQ NDNRYRVWL VRQDUDYQR SULGHODQLK NPHWLMVNLK SURL]YRGRY LQ åLYLO� 
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Skupina I.: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 

Intenzivna pridelava hrane ima lahko negativne vplive na okolje in sistem tla-rastlina-talna voda, ki nastajajo 
zaradi neustrezne uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Nesmotrna pridelava pa lahko vodi do erozije 
in zbitosti tal.  

1DUDYL SULMD]QL QDþLQL SULUHMH LQ SULGHODYH SR]LWLYQR YSOLYDMR QD RNROMH� VDM QDG]RURYDQD XSRUDED NHPLþQLK

VUHGVWHY ]PDQMãXMH SRWHQFLDOQR QHYDUQRVW RQHVQDåHYDQMD RNROMD� SRYHþXMH ELRWVNR SHVWURVW UDVWOLQVNLK LQ

åLYDOVNLK YUVW� RKUDQMD URGRYLWQRVW LQ VWUXNWXUR WDO WHU UDYQRYHVMH Walnih mikroorganizmov, zmanjšuje 
izpiranje hranil, zaradi manjše porabe energije pa zmanjšuje tudi odvisnost kmetij od zunanjih vnosov in 
prispeva k samozadostnosti.  

'D EL ]PDQMãDOL DQWURSRJHQR RQHVQDåHYDQMH RNROMD ]DUDGL NPHWLMVNH SULGHODYH� VR Y ,� VNXSini predvideni 
naslednji ukrepi trajnostnega razvoja kmetijstva: 
 
I/1 =PDQMãDQMH REUHPHQLWYH REGHODQLK NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ� 
I/2 2GSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD� 
I/3 Zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu, 
I/4 Ohranjanje kolobarja, 
I/5 Ozelenitev njivskih površin, 
I/6 Integrirano sadjarstvo, 
I/7 Integrirano vinogradništvo, 
I/8 Integrirano vrtnarstvo, 
I/9 Ekološko kmetovanje. 
 
&LOML� PHKDQL]PL� SRJRML LQ YLãLQH QHSRVUHGQLK SODþLO SR SRVDPH]QLK XNUHSLK ,� VNXSLQH VR RSLVDQL Y

nadaljevanju. 
 
Skupina I: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 
 
8NUHS ,��� =PDQMãDQMH REUHPHQLWYH REGHODQLK NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ 
 
 Vsebina 
Cilj • =PDQMãDQMH REUHPHQLWYH REGHODQLK NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ 
Mehanizem • (QNUDWQR SODþLOR QD JODYR åLYDOL ]D WUDMQR ]PDQMãDQMe intenzivnosti 
Izvedbeni ukrep • Zmanjšanje okoljske obremenitve in ohranjanje kmetovanja 
Pogoji • =QLåDQMH REWHåEH GR ��� *9ä�KD 

• 6SRGQMD PHMD REWHåEH ��� *9ä�KD 
• 0DNVLPDOQD REWHåED ��� *9ä QD REUDW 
• =PDQMãDQMH REUHPHQLWYH Y WHNRþHP OHWX 
• Ohranjanje obdelanih površin v okviru ostalih ukrepov kmetijsko okoljskega programa 

3ODþLOR�*9ä • 42.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· =PDQMãDQMH VWDOHåD åLYDOL �UD]OLND PHG ãWHYLORP åLYDOL RE YVWRSX Y SURJUDP LQ

ãWHYLORP åLYDOL RE NRQFX SURJUDPD� 
• 'ROJRURþQL�  

· Zmanjšana intenzivnost prireje 
· =QLåDQD REUHPHQLWHY RNROMD ] RUJDQVNLPL RGSDGNL 
· =QLåDQD VSORãQD REUHPHQLWHY NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ ] RUJDQVNLPL KUDQLOL 

 
8SUDYLþHQHF ODKNR QHSRVUHGQR SODþLOR ]D ]PDQMãDQMH VWDOHåD åLYLQH SR XNUHSX ,�� =PDQMãDQMH REUHPHQLWYH
obdelanih kmetijskih ]HPOMLãþ SULGREL VDPR HQNUDW Y SHWLK OHWLK WUDMDQMD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD� SUL

þHPHU ãWHYLOR åLYDOL Y WHP REGREMX QH VPH SUHVHþL ��� *9ä�KD�  
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Skupina I: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 
 
8NUHS ,��� 2GSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD 
 
 Vsebina 
Cilj • 2GSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD LQ RKUDQMDQMH NPHWLMVNH UDEH QD RþLãþHQLK ]HPOMLãþLK 
Mehanizem • (QNUDWQR QHSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D RGSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD 
Izvedbeni ukrep • ýLãþHQMH ]DUDVOLK ]HPOMLãþ ]D NPHWLMVNR UDER EUH] SRVHJDQMD Y PLNURUHOLHIno strukturo 
Pogoji • Odstranjevanje zarasti mora biti opravljeno v enem letu 

• 1DMPDQM SHWOHWQD UDED RþLãþHQLK ]HPOMLãþ Y RNYLUX HQHJD RG RVWDOLK XNUHSRY NPHWLMVNR

okoljskega programa 
3ODþLOR�KD • 42.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine, na katerih se ukrep izvaja (ha) 
· =PDQMãDQMH GHOHåD SRYUãLQ Y ]DUDãþDQMX QD NPHWLMVNLK JRVSRGDUVWYLK �KD� 
· Površine, na katerih se izvajajo ostali ukrepi kmetijsko okoljskega programa po 

RGSUDYL ]DUDãþDQMD 
· âWHYLOR åLYDOL� YNOMXþHQR Y RVWDOH XNUHSH NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDma, ki se 

L]YDMDMR QD åH RþLãþHQLK ]HPOMLãþLK 
• 'ROJRURþQL�  

· Revitalizacija kmetijskih površin 
 
=HPOMLãþD Y ]DUDãþDQMX� NL VR SUHGPHW SRPRþL SR WHP SURJUDPX� PRUDMR L]SROQMHYDWL WXGL QDVOHGQMH SRJRMH� 

• NRW ]HPOMLãþD Y ]DUDãþDQMX VH ãWHMHMR VDPR WLVWD NPHWLMVND ]HPOMLãþD� QD NDWHULK MH UDED RSXãþHQD LQ VH

]DUDãþDMR�  
• SRNURYQRVW GUHYHV QD ]HPOMLãþLK Y ]DUDãþDQMX MH �� GR ���� 

9 SULPHUX� GD VH WD ]HPOMLãþD �� DOL YHþ OHW QH XSRUDEOMDMR ]D NPHWLMVNH QDPHQH� þH SRNURYQRVW GUHYHV

SUHVHåH ��� LQ þH MH GHEHOLQD GUHYMD QDG �� FP� WDND ]HPOMLãþD SUHLGHMR Y JR]G LQ ]DQMH QL PRåQR
XYHOMDYOMDWL SUDYLFH GR QHSRVUHGQHJD SODþLOD SR WHP XNUHSX� 

9 VPLVOX ��� þOHQD ]DNRQD R NPHWLMVNLK ]HPOMLãþLK �8UDGQL OLVW 56� ãW� ������ ����� - RGORþED 86� ����� - 
RGORþED 86�� RGSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD SRPHQL NUþHQMH GUHYHVQH ]DUDVWL LQ JUPLþHYMD� NL QH SUHGVWDYOMD SRVHJD
v prostor. 

8SUDYLþHQHF ODKNR SULGREL QHSRVUHGQR SODþLOR ]D RGSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD OH ]D WLVWH SRYUãLQH� NL VR Y QDUDYL
SRYUãLQH Y ]DUDãþDQMX �]D NDWHUH MH L] RUWRIRWR SRVQHWNRY UD]YLGQR� GD VR Y ]DUDãþDQMX� LQ ]D NDWHUH Y OHWX
SUHG XYHOMDYOMDQMHP ]DKWHYND ]D QHSRVUHGQR SODþLOR ]D RGSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD QL XYHOMDYOMDO ]DKWHYNRY ]D
kakršnokoli vrsto kmetijske rabe. 

8SUDYLþHQHF ODKNR QHSRVUHGQR SODþLOR ]D RGSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD pridobi samo enkrat v obdobju petletnega 
WUDMDQMD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD� SUL þHPHU VH REYHåH� GD ERGR RþLãþHQD ]HPOMLãþD Y NPHWLMVNL UDEL ãH
vsaj pet let po odstranitvi zarasti.  

ýH XSUDYLþHQHF SULGREL ILQDQþQD VUHGVWYD ]D RGSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD Lz naslova agromelioracij in obnove 
QDVDGRY� Y RNYLUX NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD QH PRUH XYHOMDYOMDWL SUDYLFH GR QHSRVUHGQHJD SODþLOD ]D
XNUHS ,�� 2GSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD� 

8NUHS ,�� 2GSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD VH ODKNR NRPELQLUD ] XNUHSRPD ,,�� 6RQDUDYQD UHMD GRPDþLK åLYDOL LQ ,,,��
3UHVWUXNWXULUDQMH UHMH GRPDþLK åLYDOL Y RVUHGQMHP REPRþMX SRMDYOMDQMD YHOLNLK ]YHUL VDPR HQNUDW Y SHWLK OHWLK
WUDMDQMD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD� SUL þHPHU REUHPHQLWHY REGHODQLK NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ QH VPH SUHVHþL
��� *9ä�KD�  

9 SULPHULK GUXJH UDEH� SD XSUDYLþHQHF ODKNR Y SUYHP OHWX XYHOMDYOMD SUDYLFR GR QHSRVUHGQHJD SODþLOD ]D
RGSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD� SUL þHPHU PRUD Y QDVOHGQMLK OHWLK QD WHK SRYUãLQDK L]YDMDWL YVDM HQHJD RG RVWDOLK
ukrepov kmetijsko okoljskega programa. 
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Skupina I: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 
 
Ukrep I/3: Zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu 
 
 Vsebina 
Cilj • Zmanjševanje erozije v sadovnjakih in vinogradih 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR ]D GRGDWQR GHOR� NL MH SRWUHEQR ]DUDGL zahtevnejšega kmetovanja z 

namenom varovanja okolja 
Izvedbeni ukrep • Zasaditev obdelovalnih površin s primerno vegetacijo proti plazenju in zmanjševanje 

erozije 
Pogoji • Vpis v register sadovnjakov ali register pridelovalcev grozdja in vina (dodeljen MID) 

• NDJLE VDGRYQMDND DOL YLQRJUDGD PRUD ELWL YHþML RG ��� 
• Trajna zatravljenost sadovnjakov oziroma vinogradov 
• Travne površine, drevesa oziroma trsi morajo biti negovani 
• *QRMHQMH QD SRGODJL JQRMLOQHJD QDþUWD 
• 0RåQR MH ]DRUDYDQMH OH NHPLþQR QHWUHWLUDQLK WURSLQ LQ organske mase, ki je pridelana na 

NPHWLMVNLK JRVSRGDUVWYLK� UD]HQ KOHYVNHJD JQRMD� NL JD MH PRåQR WXGL GRNXSLWL 
3ODþLOR�KD • 27.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine, na katerih se ukrep izvaja (ha) 
· Pokritost površin (zatravljenost) (ha) 

• 'ROJRURþQL�  
· Zmanjšana nevarnost za erozijo 
· Zmanjševanje površinskega izpiranja talnih delcev 

 
 
Skupina I: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 
 
Ukrep I/4: Ohranjanje kolobarja 
 
 Vsebina 
Cilj • Ohranjanje kolobarja na kmetijskih gospodarstvih zaradi izboljšanja lastnosti in 

rodovitnosti tal 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR ]D GRGDWQR GHOR� NL MH SRWUHEQR ]DUDGL ]DKWHYQHMãHJD NPHWRYDQMD ]

namenom varovanja okolja 
Izvedbeni ukrep • Kolobarjenje na njivskih površinah ter nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih 

sredstev v poljedelstvu 
Pogoji • V petletnoNROREDUMHQMH PRUDMR ELWL YNOMXþHQH QDMPDQM � SROMãþLQH� GHOHå PHWXOMQLF Y

NROREDUMX PRUD ]QDãDWL YVDM ���� GHOHå åLW SD QH VPH SUHVHþL ��� 
• *QRMHQMH QD SRGODJL JQRMLOQHJD QDþUWD  
• 8SRUDED EODWD LQ NRPSRVWRY L] þLVWLOQLK QDSUDY QL GRYROMHQD  
• Pridelava brez uSRUDEH UHJXODWRUMHY UDVWL SUL SãHQLFL� UåL� MHþPHQX� RYVX LQ WULWLNDOL 
• Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prognoze 

3ODþLOR�KD • 10.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine, na katerih se ukrep izvaja (ha) 
· Stabilizacija kolobarja (zasnova kolobarja) 
· Evidentirana raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev  

• 'ROJRURþQL�  
· Nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev v poljedelstvu 
· ,]EROMãDQD NDNRYRVW SUHKUDQH �PDQM RVWDQNRY NHPLþQLK VUHGVWHY Y åLYLOLK� LQ

zagotavljanje potencialnega zdravja potrošnikov 
· Manj reziduov v tleh  
· Izboljšana kvaliteta podtalnice 
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.ROREDU PRUD ELWL ]DVQRYDQ åH RE YVWRSX Y SURJUDP� Y SHWOHWQR NROREDUMHQMH SD PRUDMR ELWL YNOMXþHQH YVDM

3 SROMãþLQH� 9 SULPHUX YLãMH VLOH DOL VSUHPHPEH WUåQLK UD]PHU� PRUHELWQD ]DPHQMDYD SROMãþLQ Y NROREDUMX QH

VPH SRVODEãDWL NROREDUMD LQ QHJDWLYQR YSOLYDWL QD RNROMH R]LURPD ]PDQMãDWL XþLQNRYLWRVWL L]YDMDQMD WHJD

ukrepa.     
 
 
 
Skupina I: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 
 
Ukrep I/5: Ozelenitev njivskih površin 
 
 Vsebina 
Cilj • Ozelenitev njivskih površin 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR ]D GRGDWQR GHOR� NL MH SRWUHEQR ]DUDGL ]DKWHYQHMãHJD NPHWRYDQMD ]

namenom varovanja okolja 
Izvedbeni ukrep • Izboljšanje lastnosti in rodovitnosti tal ter zmanjševanje erozije in izpiranja hranil z 

ozelenitvijo njivskih površin preko jeseni in zime s primerno vegetacijo 
Pogoji • Ustrezen kolobar 

• 3RNULWRVW WDO V SUH]LPQLPL SROMãþLQDPL SUHNR MHVHQL LQ ]LPH 
• 6HWHY SUH]LPQLK SROMãþLQ Y REGREMX RG �� �� GR ��� ��� WHNRþHJD OHWD� QHSRVUHGQR SR

spravilu glavnega posevka 
• äLYD �SUH]LPQD� ]HOHQD RGHMD PRUD SRNULYDWL QMLYVNH SRYUãLQH RG ��� ��� WHNRþHJD OHWD

do 15. 2. naslednjega leta 
• 2EGHODYD R]HOHQMHQLK QMLYVNLK SRYUãLQDK MH PRåQD RG ��� �� QDVOHGQMHJD OHWD 
• *QRMHQMH QD SRGODJL JQRMLOQHJD QDþUWD  
• Uporaba bODWD LQ NRPSRVWRY L] þLVWLOQLK QDSUDY QL GRYROMHQD  
• 3ULGHODYD EUH] XSRUDEH UHJXODWRUMHY UDVWL SUL SãHQLFL� UåL� MHþPHQX� RYVX LQ WULWLNDOL 
• Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prognoze 

3ODþLOR�KD • 20.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine, na katerih se izvaja ukrep (ha) 
· Zeleni pokrov preko jeseni in zime (ha) 
· Stabilizacija kolobarja (zasnova kolobarja) 
· Evidentirana raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev 

• 'ROJRURþQL�  
· Izboljšanje potencialne rodovitnosti tal  
· =PDQMãDQD RQHVQDåHQRVW WDO 
· Izboljšana kvaliteta podtalnice 

 
 
.ROREDU PRUD ELWL ]DVQRYDQ åH RE YVWRSX Y SURJUDP� Y SHWOHWQR NROREDUMHQMH SD PRUDMR ELWL YNOMXþHQH YVDM

3 SROMãþLQH� 9 SULPHUX YLãMH VLOH DOL VSUHPHPEH WUåQLK UD]PHU� PRUHELWQD ]DPHQMDYD SROMãþLQ Y NROREDUMX QH
sme poslabšati koOREDUMD LQ QHJDWLYQR YSOLYDWL QD RNROMH R]LURPD ]PDQMãDWL XþLQNRYLWRVWL L]YDMDQMD WHJD

ukrepa. 
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Skupina I: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 

Ukrep I/6: Integrirano sadjarstvo 

 Vsebina 
Cilj • Nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev v sadjarstvu 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR ]D GRGDWQR GHOR� NL MH SRWUHEQR ]DUDGL ]DKWHYQHMãHJD NPHWRYDQMD ]

namenom varovanja okolja 
Izvedbeni ukrep • Prehod na integrirano pridelavo v sadjarstvu 
Pogoji • Vpis v register sadovnjakov (dodeljen MID) 

• Število dreves mora znašati 120 dreves/ha pri orehu in kostanju, pri drugih sadnih 
YUVWDK SD PRUD ELWL YHþMH RG ��� GUHYHV�KD 

• Zatravljenost sadovnjakov z negovano ledino 
• Drevesa morajo biti redno oskrbovana in negovana 
• Upoštevanje »Pravil slovenske integrirane pridelave sadja« 
• .RQWUROD Y WHNRþHP OHWX �SULGRELWHY FHUWLILNDWD� 

3ODþLOR�KD • 60.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine pod integrirano pridelavo sadja (ha) 
· Evidentirana raba fitofarmacevtskih sredstev  
· Število pridobljenih certifikatov 

• DolgoroþQL�  
· 3RYHþDQ GHOHå SRYUãLQ SRG LQWHJULUDQR SULGHODYR VDGMD �KD� 
· Izboljšana kakovost pridelanega sadja in zagotavljanje potencialnega zdravja 

potrošnikov 
· Zmanjšana nevarnost za erozijo 

Skupna površina sadovnjakov posamezne sadne vrste, za katero se uveljaYOMD QHSRVUHGQR SODþLOR SR XNUHSX
I/6 Integrirano sadjarstvo, mora biti najmanj 0,5 ha za jablane in hruške ter najmanj 0,3 ha za ostale sadne 
YUVWH� 1DMPDQMãD YHOLNRVW HQRWH NPHWLMVNHJD ]HPOMLãþD LVWH UDEH �SRVDPH]QHJD VDGRYQMDND� SD PRUD ELWL

najmanj 0,1 ha. 

 
Skupina I: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 

Ukrep I/7: Integrirano vinogradništvo 
 Vsebina 
Cilj • Nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev v vinogradništvu 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR ]D GRGDWQR GHOR� NL MH SRWUHEno zaradi zahtevnejšega kmetovanja z 

namenom varovanja okolja 
Izvedbeni ukrep • Prehod na integrirano pridelavo v vinogradništvu 
Pogoji • Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina (dodeljen MID) 

• Zatravljenost vinogradov z negovano ledino 
• Upoštevanje »Strokovnega elaborata o integrirani pridelavi grozdja in vina« 
• 8SRãWHYDQMH LGHQWLWHWH SRGHåHOVNH NUDMLQH 
• .RQWUROD Y WHNRþHP OHWX �SULGRELWHY FHUWLILNDWD� 

3ODþLOR�KD • 60.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine pod integrirano pridelavo v vinogradništvu (ha) 
· Evidentirana raba fitofarmacevtskih sredstev 
· Število pridobljenih certifikatov 

• 'ROJRURþQL�  
· 3RYHþDQ GHOHå SRYUãLQ SRG LQWHJULUDQR SULGHODYR Y YLQRJUDGQLãWYX �KD� 
· Izboljšana kakovost pridelanega grozdja in vina ter zagotavljanje potencialnega 

zdravja potrošnikov 
· Zmanjšana nevarnost za erozijo 
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Skupina I: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 
 
Ukrep I/8: Integrirano vrtnarstvo 
 
 Vsebina 
Cilji • Nadzorovana uporaba substratov, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev v vrtnarstvu 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR ]D GRGDWQR GHOR� NL MH SRWUHEQR ]DUDGL ]DKWHYQHMšega kmetovanja z 

namenom varovanja okolja 
Izvedbeni ukrep • Prehod na integrirano pridelavo v vrtnarstvu 
Pogoji • Upoštevanje »Smernic za integrirano pridelavo zelenjave« 

• .RQWUROD Y WHNRþHP OHWX �SULGRELWHY FHUWLILNDWD� 
3ODþLOR�KD • 60.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine pod integrirano pridelavo vrtnin (ha) 
· Evidentirana raba fitofarmacevtskih sredstev 
· Število pridobljenih certifikatov 

• 'ROJRURþQL�  
· 3RYHþDQ GHOHå SRYUãLQ SRG LQWHJULUDQR SULGHODYR YUWQLQ �KD� 
· Izboljšana kakovost pridelanih vrtnin in zagotavljanje potencialnega zdravja 

potrošnikov 
 
8SUDYLþHQHF ODKNR SR WHP XNUHSX SULGREL QHSRVUHGQR SODþLOR ]D LQWHJULUDQR SULGHODYR YUWQLQ QD SURVWHP LQ Y

zavarovanih prostorih.  
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Skupina I: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 
 
Ukrep I/9: Ekološko kmetovanje 
 
 Vsebina 
Cilji • Ekološko kmetovanje 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR ]D GRGDWQR GHOR� NL MH SRWUHEQR ]DUDGL ]DKWHYQHMãHJD NPHWRYDQMD ]

namenom varovanja okolja 
Izvedbeni ukrep • Pridelava s posebnim nadzorom in tehnološkimi omejitvami 
Pogoji • Upoštevanje »Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma 

åLYLO© 
• .PHWLMVND ]HPOMLãþD PRUDMR ELWL Y XSRUDEL 
• .RQWUROD RUJDQL]DFLMH ]D NRQWUROR Y WHNRþHP OHWX �SULGRELWHY SR]LWLYQHJD SRURþLOD R

opravljeni kontroli oziroma certifikata) 
3ODþLOR�KD • Njive-SROMãþLQH� ������ 6,7 

• Vrtnine na prostem: 103.500 SIT 
• Vrtnine v zavarovanih prostorih: 120.750 SIT 
• Nasadi sadovnjakov z gostoto 120 dreves/ha pri orehu in kostanju ter nad 200 dreves/ha pri 

ostalih sadnih vrstah: 120.750 SIT 
• Travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 90-200 dreves/ha: 50.000 SIT 
• 9LQRJUDGL� KPHOMLãþD� GUHYHVQLFH� QDVDGL ãSDUJOMHY� ������� 6,7 
• Trajni travniki: 40.000 SIT 
• Pašniki: 20.000 SIT 

Indikatorji • Kontrolni:  
· Evidenca o ekološkem kmetovanju (število kmetij, ha� ãWHYLOR åLYDOL� 
· 2EVHJ SRYUãLQ SRG UD]OLþQLPL NXOWXUDPL �KD� 
· Evidentirana raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev 
· Število pridobljenih certifikatov 

• 'ROJRURþQL�  
· 3RYHþDQMH ãWHYLOD HNRORãNLK NPHWLM �KD� ãWHYLOR åLYDOL� 
· Izboljšana kakovost pridelane hrane in zagotavljanje potencialnega zdravja 

potrošnikov 
· Izboljšanje lastnosti tal  
· Manj reziduov v tleh 

 
 
8SUDYLþHQHF ODKNR XYHOMDYOMD SUDYLFR GR QHSRVUHGQHJD SODþLOD ]D WUDMQH WUDYQLNH R]LURPD SDãQLNH Y XSRUDEL
OH ]D HNRORãNR UHMR åLYLQH ] REWHåER ��� GR ��� *9ä�KD REGHODQLK NPHWLMVNLK ]HPOMLãþ� 
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Skupina II. Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne 
krajine 
 
1DUDYQH GDQRVWL VR VSHFLILþQD ]QDþLOQRVW GRORþHQHJD REPRþMD� 'D EL MLK ODKNR RKUDQLOL DOL YVDM Y]GUåHYDOi na 
GRORþHQHP QLYRMX� XNUHSL ,,� VNXSLQH NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD SUHGYLGHYDMR XYHOMDYOMDQMH LQ

RKUDQMDQMH XVWUH]QHJD QDþLQD JRVSRGDUMHQMD Y RNYLUX WUDGLFLRQDOQLK REOLN NPHWRYDQMD� V SRXGDUNRP QD ]DãþLWL

in varovanju naravnih danosti, rodovitnosti taO� ELRWVNH UD]QRYUVWQRVWL SRGHåHOMD� ELRWRSRY LQ NXOWXUQLK
elementov krajine. 
 
%LRWVND UD]QRYUVWQRVW GRORþHQHJD HNRVLVWHPD WHPHOML QD ELRORãNL SHVWURVWL LQ YDULDFLMDK ]QRWUDM YUVW LQ PHG
vrstami. Ukrepi so direktno usmerjeni na ohranjanje habitatov in ekosistemov, saj je variabilnost vrst in 
KDELWDWRY PRþQR RGYLVQD WXGL RG QDþLQD NPHWRYDQMD� 
 
.HU VWD ELRWVND UD]QRYUVWQRVW LQ NXOWXUQD NUDMLQD QD SRGHåHOMX SRYH]DQL WXGL V NPHWRYDQMHP� XNUHSL
RPRJRþDMR Y]SRVWDYLWL SRWUHEQR UDYQRYHVMH PHG QMLPL RE XSRãWHYDQMX Rkoljske komponente, saj bi v 
QDVSURWQHP SULPHUX ODKNR L]JXELOL ERJDWR ELRORãNR LQ NXOWXUQR GHGLãþLQR SRGHåHOMD� 
 
Ukrepi ohranjanja naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine tako 
YNOMXþXMHMR QDVOHGQMH XNUHSH� 
 
II/1 Planinska paša, 
II/2 Košnja strmih travnikov, 
II/3 Košnja grbinastih travnikov, 
II/4 Travniški sadovnjaki, 
II/5 5HMD DYWRKWRQLK LQ WUDGLFLRQDOQLK SDVHP GRPDþLK åLYDOL� 
II/6 Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, 
II/7 SonaUDYQD UHMD GRPDþLK åLYDOL� 
II/8 Ohranjanje ekstenzivnega travinja. 
 
&LOML� PHKDQL]PL� SRJRML LQ YLãLQH QHSRVUHGQLK SODþLO SR SRVDPH]QLK XNUHSLK ,,� VNXSLQH VR SULND]DQL Y

nadaljevanju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6WUDQ ���� � JW� �� � ��� �� ���� 8UDGQL OLVW 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH

 

Skupina II. Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne 
kulturne krajine 
 
Ukrep II/1: Planinska paša 
 
 Vsebina 
Cilj • Planinska paša 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SDãQR SRYUãLQR ]D NULWMH VWURãNRY GRGDWQR YORåHQHJD GHOD ]D

ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja 
Izvedbeni ukrep • Paša na planinah v pašni sezoni 
Pogoji • Vpis v register planin/skupnih pašnikov (dodeljen MID) 

• 2]QDþHQH åLYDOL 
• Pašni red 
• 2EWHåED Y SDãQL VH]RQL ���-��� *9ä�KD �RE XSRãWHYDQMX YVHK åLYDOL QD SDãL� 
• ýH MH QDY]Rþ SDVWLU� MH SRWUHEQR ] QMLP VNOHQLWL pogodbo 
• � SDVWLU ]D QDMYHþ �� *9ä NUDY PRO]QLF DOL �� *9ä GUXJLK åLYDOL 
• 3UHGORåLWL MH SRWUHEQR ]DSLVQLN R SULJRQX åLYDOL QD SODQLQVNR SDãR V SUHGYLGHQLP

GDWXPRP RGJRQD åLYDOL V SODQLQVNH SDãH 
3ODþLOR�KD • 4.000 SIT + 3.000 SIT kot dodatek za pastirja 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine v planinski rabi (ha) 
· âWHYLOR åLYDOL QD SDãL 
· Pogodba s pastirjem 

• 'ROJRURþQL�  
· 2KUDQMDQMH REGHODQRVWL JRUVNLK REPRþLM 
· 2KUDQMDQMH ]QDþLOQH NUDMLQH LQ KDELWDWRY ]D PQRJH UDVWOLQVNH LQ åLYDOVNH YUVWH  
· Zagotavljanje zdravih in kakovRVWQLK åLYLO åLYDOVNHJD L]YRUD in potencialnega 

zdravja potrošnikov 
 
Planina, na kateri se izvaja planinska paša, mora poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje 
zahteve: 

• da je tradicionalna oblika individualne ali skupinske rabe kmetijskih zemljLãþ Y JRUVNHP VYHWX 6ORYHQLMH� 
• GD SUHGVWDYOMD JHRJUDIVNR ]DRNURåHQR SRVHVW ] JRVSRGDUVNLPL REMHNWL �KOHYL� POHNDUQH�� VWDQRYDQMVNLPL

REMHNWL �VWDQRYL� SDVWLUVNH NRþH�� ODVWQR RVNUER ] YRGR ]D OMXGL LQ åLYDOL �]DMHWMD� YRGQMDNL� NDOL��  
• da ima krajšo vegetaFLMVNR GRER� SHVWUH NOLPDWVNH LQ WDOQH UD]PHUH� UD]QRYUVWQL åLYDOVNL LQ UDVWOLQVNL VYHW� 
• GD MH QD QMHM RUJDQL]LUDQD VH]RQVND SDãD åLYDOL EUH] YVDNRGQHYQHJD YUDþDQMD åLYDOL Y GRPDþR RVNUER� 
• GD MH RGGDOMHQD QDMPDQM � NP RG QDMEOLåMHJD NRULVWQLND� 
• GD VH åLYDOi na planini pasejo vsaj 80 dni na nadmorski višini najmanj 750 m in na minimalno 5 ha 

travnatih površinah v rabi. 
 
3DãQL UHG PRUD ELWL Y SULPHUX VNXSQH XSRUDEH SRWUMHQ QD REþQHP ]ERUX SDãQH VNXSQRVWL Y WHNRþHP OHWX�

kolikor gre za skupno uporabo planine ali planinskega pašnika. 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 34 / 10. 5. 2001 / Stran 3879 

 

Skupina II. Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne 
kulturne krajine 
  
Ukrep II/2: Košnja strmih travnikov 
 
 Vsebina 
Cilj • Košnja strmih travnikov 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D NULWMH VWURãNRY GRGDWQR YORåHQHJD GHOD ]D

ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja 
Izvedbeni ukrep • 5RþQD NRãQMD VWUPLK WUDYQLNRY ] QDPHQRP SUHSUHþHYDQMD ]DUDãþDQMD LQ RKUDQMDQMD

tradicionalnih oblik kmetovanja 
Pogoji • Nagib strmih travnikov 35 do 50% ali nad 50% 

• 1DMPDQM HQNUDWQD NRãQMD �URþQD DOL V VDPRKRGQR NRVLOQLFR� LQ VSUDYLOR OHWQR 
3ODþLOR�KD • Nagib strmih travnikov 35 do 50%: 7.500 SIT 

• Nagib strmih travnikov nad 50%: 10.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine, na katerih se izvaja ukrep (ha) 
· Površina pokošenih travnikov (ha)  

• 'ROJRURþQL�  
· 3UHSUHþHYDQMH ]DUDãþDQMD 
· 2KUDQMDQMH WUDGLFLRQDOQLK REOLN NPHWRYDQMD LQ ]QDþLOQH NXOWXUQH NUDMLQH 
· Ohranjanje naravnih posebnosti  
· 2KUDQMDQMH KDELWDWRY ]D PQRJH UDVWOLQVNH LQ åLYDOVNH YUVWH 

 
Na zavarovanih obmRþMLK VH XNUHS ,,�� .RãQMD VWUPLK WUDYQLNRY L]YDMD QD SRYUãLQDK� ]D NDWHUH 0LQLVWUVWYR ]D
RNROMH LQ SURVWRU SULSUDYL XUDGQH HYLGHQFH R VWUPLK WUDYQLNLK� ] QDYHGER SDUFHOQLK ãWHYLON LQ NDWDVWUVNLK REþLQ

(imena in šifre k.o.). 
 
 
 
Ukrep II/3: Košnja grbinastih travnikov 
 
 Vsebina 
Cilj • Košnja grbinastih travnikov 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D NULWMH VWURãNRY GRGDWQR YORåHQHJD GHOD ]D

ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja 
Izvedbeni ukrep • 5RþQD NRãQMD JUELQDVWLK WUDYQLNRY ] QDPHQRP SUHSUHþHYDQMD ]DUDãþDQMD LQ RKUDQMDQMD

tradicionalnih oblik kmetovanja 
Pogoji • 1DMPDQM HQNUDWQD URþQD NRãQMD LQ VSUDYLOR OHWQR 

• Minimalna površina grbinastega travnika mora biti 0,5 ha 
3ODþLOR�KD • 10.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine, na katerih se izvaja ukrep (ha) 
· Površina pokošenih travnikov (ha)  

• 'ROJRURþQL�  
· 3UHSUHþHYDQMH ]DUDãþDQMD 
· 2KUDQMDQMH WUDGLFLRQDOQLK REOLN NPHWRYDQMD LQ ]QDþLOQH NXOWXUQH NUDMLQH 
· Ohranjanje naravnih posebnosti 
· 2KUDQMDQMH KDELWDWRY ]D PQRJH UDVWOLQVNH LQ åLYDOVNH YUVWH 

 
Na zavaroYDQLK REPRþMLK VH XNUHS ,,�� .RãQMD JUELQDVWLK WUDYQLNRY L]YDMD QD SRYUãLQDK� ]D NDWHUH

Ministrstvo za okolje in prostor pripravi uradne evidence o grbinastih travnikih, z navedbo parcelnih številk 
LQ NDWDVWUVNLK REþLQ �LPHQD LQ ãLIUH N�R��� 
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Skupina II. Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne 
kulturne krajine 
 
Ukrep II/4: Travniški sadovnjaki 
 
 Vsebina 
Cilj • Ohranjanje travniških sadovnjakov 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D NULWMH VWURãNRY GRGDWQR YORåHnega dela  za 

ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja 
Izvedbeni ukrep • Ohranjanje ekstenzivnih trajnih nasadov 
Pogoji • Vpis v register travniških sadovnjakov (dodeljen MID) 

• 9]GUåHYDQMH YLVRNRGHEHOQLK HNVWHQ]LYQLK VDGRYQMDNRY� NL YNOMXþXMH WXGL QHJR

dreves in obnovo nasadov (dopolnjevanje praznih mest) 
• 2åLYLWYHQD UH] PRUD ELWL RSUDYOMHQD Y �� R]LURPD �� OHWX YNOMXþLWYH Y XNUHS 
• Pri obnovi nasadov ni dovoljeno uporabljati šibkih podlag 
• Zatravljenost sadovnjakov z negovano ledino 
• Kosna ali pašna raba zatravlMHQLK SRYUãLQ� SUL þHPHU ]JRUQMD PHMD REWHåEH QH

VPH SUHVHþL ��� *9ä�KD 
• *QRMHQMH QD SRGODJL JQRMLOQHJD QDþUWD 
• Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prognoze 
• 1DMPDQM �� LQ QDMYHþ ��� GUHYHV�KD R]LURPD QDMPDQM �� GUHYHV Y VNXSLQL QD

površini 0,1 ha 
PODþLOR�KD • 27.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Negovane površine travniških sadovnjakov (ha) 
· Zmanjšana uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prognoze 
· Evidentirana raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev 

• 'ROJRURþQL�  
· Zmanjšana nevarnost za erozijo 
· Ohranjanje starih tradicionalnih in avtohtonih sort sadnega drevja 
· Ohranjanje tradicionalnih oblik travniških sadovnjakov z eventualno 

dvonamensko rabo 
· 2KUDQMDQMH ]QDþLOQH NUDMLQH LQ KDELWDWRY ]D PQRJH UDVWOLQVNH WHU SWLþMH LQ

GUXJH åLYDOVNH YUVWH  
· PestrejšD SRQXGED SURL]YRGRY� NDWHULK RVQRYD VR VWDUH� DURPDWLþQH VRUWH

sadja  
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Skupina II. Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne 
kulturne krajine 
 
8NUHS ,,��� 5HMD DYWRKWRQLK LQ WUDGLFLRQDOQLK SDVHP GRPDþLK åLYDOL 
 
 Vsebina 
Cilj • 2KUDQMDQMH DYWRKWRQLK LQ WUDGLFLRQDOQLK SDVHP GRPDþLK åLYDOL 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD *9ä ]D RKUDQMDQMH DYWRKWRQLK LQ WUDGLFLRQDOQLK SDVHP

GRPDþLK åLYDOL Y SURL]YRGQML 
Izvedbeni ukrep • 5HMD þLVWR SDVHPVNLK åLYDOL  
Pogoji • ZDKWHYHN ]D QHSRVUHGQR SODþLOR VH ODKNR XYHOMDYOMD VDPR ]D WLVWH SDVPH

GRPDþLK åLYDOL� NL VR QDYHGHQH Y SRVHEQHP VH]QDPX PLQLVWUD  
• =D åLYDOL� NL VR SUHGPHW SRGSRUH SR 3URJUDPX JHQVNH EDQNH� QL PRåQR

XYHOMDYOMDWL SUDYLFH GR QHSRVUHGQLK SODþLO L] QDVORYD WHJD ukrepa 
• 9RGHQMH URGRYQLãNH NQMLJH R]LURPD UHJLVWUD åLYDOL 
• 0RåHQ MH QDNXS NUPH� SULGHODQH QD NPHWLMVNLK JRVSRGDUVWYLK LQ YLWDPLQVNR

PLQHUDOQLK GRGDWNRY ]D SUHKUDQR åLYDOL 
• *QRMHQMH QD SRGODJL JQRMLOQHJD QDþUWD 

3ODþLOR�åLYDO • Govedo: 13.450 SIT 
• 3UDãLþL� ����� SIT  
• Konji: 16.140 SIT 
• Drobnica: 2.017 SIT 
• Kokoši: 500 SIT 

Indikatorji • Kontrolni:  
· âWHYLOR åLYDOL Y UHML 
· Seznam avtohtonih in tradicionalnih pasem v reji po tem ukrepu 

• 'ROJRURþQL�  
· 2KUDQMDQMH �RJURåHQLK� DYWRKWRQLK LQ WUDGLFLRQDOQLK SDVHP GRPDþLK åLYDOL 
· 2KUDQMDQMH ]QDþLOQH NXOWXUQH NUDMLQH� NL MH SRYH]DQD ] UHMR GRORþHQLK YUVW LQ

SDVHP GRPDþLK åLYDOL QD NUDMHYQR RELþDMHQ QDþLQ 
· =DJRWDYOMDQMH ]GUDYLK LQ NDNRYRVWQLK åLYLO åLYDOVNHJD L]YRUD in 

potencialnega zdravja potrošnikov 
 
 
9LãLQD QHSRVUHGQHJD SODþLOD ]D � *9ä ]QDãD ������ 6,7� 
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Skupina II. Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne 
kulturne krajine 
 
Ukrep II/6: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin 
 
 Vsebina 
Cilj • Ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D RKUDQMDQMH DYWRKWRQLK LQ WUDGLFLRQDOQLK VRUW

kmetijskih rastlin v proizvodnji  
Izvedbeni ukrep • Pridelava avtohtonih in tradicionalnih redkih sort kmetijskih rastlin 
Pogoji • =DKWHYHN ]D QHSRVUHGQR SODþLOR VH ODKNR XYHOMDYOMD VDPR ]D WLVWH VRUWH NPHWLMVNLK

rastlin, ki so navedene v posebnem seznamu ministra 
• =D NPHWLMVNH UDVWOLQH� NL VR SUHGPHW SRGSRUH SR 3URJUDPX JHQVNH EDQNH� QL PRåQR

uveljavljati pravice do neposUHGQLK SODþLO L] QDVORYD WHJD XNUHSD 
• Upoštevanje kolobarja 
• *QRMHQMH QD SRGODJL JQRMLOQHJD QDþUWD 
• 8SRUDED EODWD LQ NRPSRVWRY L] þLVWLOQLK QDSUDY QL GRYROMHQD 
• 3ULGHODYD EUH] XSRUDEH UHJXODWRUMHY UDVWL SUL SãHQLFL� UåL� MHþPHQX� RYVX LQ WULWLNDOL 
• Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prognoze 

3ODþLOR�KD • 54.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine, na katerih se izvaja ukrep (ha) 
· Evidentirana raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev 
· Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort v pridelavi po tem ukrepu 

• DoOJRURþQL�  
· 2KUDQMDQMH �RJURåHQLK� DYWRKWRQLK LQ WUDGLFLRQDOQLK VRUW NPHWLMVNLK UDVWOLQ 
· 2KUDQMDQMH ]QDþLOQH NXOWXUQH NUDMLQH� NL MH SRYH]DQD V SULGHODYR GRORþHQLK YUVW LQ

VRUW NPHWLMVNLK UDVWOLQ QD NUDMHYQR RELþDMHQ QDþLQ 
· Zagotavljanje kakovosti pridelane hrane in potencialnega zdravja potrošnikov 
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Skupina II. Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne 
kulturne krajine 
 
8NUHS ,,��� 6RQDUDYQD UHMD GRPDþLK åLYDOL 
 
 Vsebina 
Cilj • 6RQDUDYQD UHMD GRPDþLK åLYDOL  
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D NULWMH VWURãNRY GRGDWQR YORåHQHJD GHOD ]D

ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja 
Izvedbeni ukrep • 6RQDUDYQD UHMD GRPDþLK åLYDOL ] QDPHQRP RKUDQMDQMD WUDYLQMD LQ SUHSUHþHYDQMD

]DUDãþDQMD WHU ]DJRWDYOMDQMD QD NPHWLMVNLK JRVSRGDUVWYLK SULGHODQH NUPH ]D åLYDOL WHU

]GUDYLK LQ NDNRYRVWQLK åLYLQRUHMVNLK SURL]YRGRY 
Pogoji • 2EWHåED ���-��� *9ä�KD 

• Najmanj enkratna raba (paša ali košnja) in spravilo letno 
• 3RUDED QD NPHWLMVNLK JRVSRGDUVWYLK SULGHODQH NUPH ]D ODVWQH åLYDOL 
• 0RåHQ Me nakup krme, pridelane na kmetijskih gospodarstvih in vitaminsko 

PLQHUDOQLK GRGDWNRY ]D SUHKUDQR åLYDOL 
• *QRMHQMH QD SRGODJL JQRMLOQHJD QDþUWD 

3ODþLOR�KD • 9.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine, na katerih se izvaja ukrep (ha) 
· Evidentirana raba gnojil 
· .ROLþLQD SULGHODQH YROXPLQR]QH NUPH 
· âWHYLOR åLYDOL QD KD REGHODQLK NPHWLMVNLK SRYUãLQ 

• 'ROJRURþQL�  
· äLYDOLP SULMD]QD UHMD 
· Naravni krogotok snovi na kmetiji 
· =PDQMãDQR RQHVQDåHQMH RNROMD ] RUJDQVNLPL RGSDGNL 
· Manjše obremenjevanje tal in voda 
· Zagotavljanje zdUDYLK LQ NDNRYRVWQLK åLYLO åLYDOVNHJD L]YRUD LQ potencialnega 

zdravja potrošnikov 
 
8NUHS ,,�� 6RQDUDYQD UHMD GRPDþLK åLYDOL VH ODKNR NRPELQLUD ] XNUHSRP ,�� 2GSUDYOMDQMH ]DUDãþDQMD VDPR
HQNUDW Y SHWLK OHWLK WUDMDQMD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD� SUL þHPHU REUHPHQLWHY QH VPH SUHVHþL
1,9 *9ä�KD�  
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Skupina II. Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne 
kulturne krajine 
 
Ukrep II/8: Ohranjanje ekstenzivnega travinja 
 
 Vsebina 
Cilj • Ohranjanje ekstenzivnega travinja 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D RKUDQMDQMH HNVWHQ]LYQLK REOLN NPHWRYDQMD 
Izvedbeni ukrep • *RVSRGDUQD UDED WUDYLQMD ] QDPHQRP SUHSUHþHYDQMD ]DUDãþDQMD 
Pogoji • 2EWHåED �-��� *9ä�KD 

• Najmanj enkratna raba (paša ali košnja) in spravilo letno 
• Košnja v obdobju po polnem cvetenju glavnih vrst trav  
• *QRMHQMH QD SRGODJL JQRMLOQHJD QDþUWD 

3ODþLOR�KD • 5.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Pokošene travnate površine (ha) 
· âWHYLOR åLYDOL 
· .ROLþLQD SULGHODQH YROXPLQR]QH NUPH 
· Evidentirana raba gnojil 

• 'ROJRURþQL�  
· PrepUHþHYDQMH ]DUDãþDQMD 
· Ohranjanje habitatov in biotske raznovrstnosti 
· 2KUDQMDQMH NUDMLQH LQ PR]DLþQH VWUXNWXUH SRGHåHOVNLK REPRþLM 
· Ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja 

 
 
 
6NXSLQD ,,,�� 9DURYDQMH ]DYDURYDQLK REPRþLM  
 
Del kmetijsko okoljskega programa VR WXGL XNUHSL SRPRþL Y ]DYDURYDQLK REPRþMLK� NRW VR YRGQR YDUVWYHQD

REPRþMD WHU QDURGQL� UHJLRQDOQL LQ NUDMLQVNL SDUNL� QDUDYQL UH]HUYDWL� QDUDYQL VSRPHQLNL LQ HNRORãNR

SRPHPEQD REPRþMD�  
 
8UDGQH HYLGHQFH R ]DYDURYDQLK REPRþMLK �] QDYHGER SDUFHOQLK ãWHYLON LQ NDWDVWUVNLK REþLQ - imena in šifre 
N�R�� YRGL LQ $JHQFLML 56 ]D NPHWLMVNH WUJH LQ UD]YRM SRGHåHOMD WHU 0LQLVWUVWYX ]D NPHWLMVWYR� JR]GDUVWYR LQ

prehrano posreduje Ministrstvo za okolje in prostor, ki zagotavlja tudi izvajanje monitoringa o stanju okolja, 
habitatih in biotski raznovrstnosti. 
 
Ukrepi  bodo z izravnavo stroškov zaradi posebnih okoljskih razmer prispevali tudi k ohranjanju krajinskih 
elementov in površin za razvijanje biotopov. 
 
Da bi ohranili obdelanost in poseljenost krajine s posebnim statusom, kmetijsko okoljski program predvideva 
naslednje ukrepe: 
 
III/1 2KUDQMDQMH REGHODQH LQ SRVHOMHQH NUDMLQH QD ]DYDURYDQLK REPRþMLK� 
III/2 3UHVWUXNWXULUDQMH UHMH GRPDþLK åLYDOL Y RVUHGQMHP REPRþMX SRMDYOMDQMD YHOLNLK ]YHUL� 
III/3 2KUDQMDQMH KDELWDWRY RJURåHQLK YUVW SWLF� 
III/4 3RNULWRVW WDO QD YRGQR YDUVWYHQHP REPRþMX� 
III/5 Zatravljanje in praha. 
 
&LOML� PHKDQL]PL� SRJRML LQ YLãLQH QHSRVUHGQLK SODþLO SR SRVDPH]QLK XNUHSLK ,,,� VNXSLQH VR SULND]DQL Y

nadaljevanju. 
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6NXSLQD ,,,�� 9DURYDQMH ]DYDURYDQLK REPRþLM  
 
Ukrep III/1: Ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zDYDURYDQLK REPRþMLK 

 Vsebina 
Cilj • 2KUDQMDQMH REGHODQH LQ SRVHOMHQH NUDMLQH QD ]DYDURYDQLK REPRþMLK 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D NULWMH VWURãNRY GRGDWQR YORåHQHJD GHOD ]D RKUDQMDQMH

WUDGLFLRQDOQLK REOLN NPHWRYDQMD QD ]DYDURYDQLK REPRþMLK 
Izvedbeni ukrep • Ukrepi I/1-I/9, II/1-II/8 
Pogoji • .PHWLMVNR JRVSRGDUVWYR VH PRUD QDKDMDWL QD ]DYDURYDQHP REPRþMX 

• Kmetijsko gospodarstvo mora izvajati najmanj enega od ukrepov I/1-I/9, II/1-II/8 
skladno s predpisanimi pogoji 

• Izvajanje tradicionalnega kmetovaQMD QD NUDMHYQR RELþDMHQ QDþLQ  
• .PHWRYDQMH Y VNODGX V VSUHMHWLP SURJUDPRP XSUDYOMDQMD �þH MH SURJUDP åH VSUHMHW� 
• 3RWUGLOR� GD VH NPHWLMVNR JRVSRGDUVWYR DOL SRVDPH]QD NPHWLMVND ]HPOMLãþD QDKDMDMR QD

]DYDURYDQHP REPRþMX 
3ODþLOR • ��� GRGDWHN QD YLãLQR SODþLO za ukrepe I/1-I/9, II/1-II/8 
Indikatorji • Kontrolni:  

· 3RYUãLQH ]QRWUDM ]DYDURYDQLK REPRþLM� QD NDWHULK VH L]YDMDMR RVWDOL XNUHSL NPHWLMVNR

okoljskega programa (ha)  
· âWHYLOR åLYDOL 

• 'ROJRURþQL�  
· Ohranjanje sonaravnega kmetovanja 
· Ohranjanje obdelane in poseljHQH NUDMLQH QD ]DYDURYDQLK REPRþMLK 
· Ohranjanje habitatov in biotske raznovrstnosti 

 
3RWUGLOD R WHP� GD VH NPHWLMVND ]HPOMLãþD XSUDYLþHQFD QDKDMDMR QD ]DYDURYDQHP REPRþMX SDUND� XSUDYLþHQHF

GREL QD XSUDYL SDUND R]LURPD REPRþQLK ]DYRGLK ]D YDUVWYR QDUDYQH LQ NXOWXUQH GHGLãþLQH� 
 
 
6NXSLQD ,,,�� 9DURYDQMH ]DYDURYDQLK REPRþLM  
 
8NUHS ,,,��� 3UHVWUXNWXULUDQMH UHMH GRPDþLK åLYDOL Y RVUHGQMHP REPRþMX SRMDYOMDQMD YHOLNLK ]YHUL 

 Vsebina 
Cilj • 3UHVWUXNWXULUDQMH UHMH GRPDþLK åLYDOL Y RVUHGQMHP REPRþMX SRMDYOMDQMD YHOLkih zveri 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR WUDYLQMD ]D NULWMH VWURãNRY GRGDWQR YORåHQHJD GHOD

]DUDGL YDURYDQMD þUHGH SUHG QDSDGL YHOLNLK ]YHUL 
Izvedbeni ukrep • 3UHVWUXNWXULUDQMH UHMH GRPDþLK åLYDOL ] QDPHQRP RKUDQMDQMD WUDYLQMD LQ SUHSUHþHYDQMD

zaUDãþDQMD WHU ]DJRWDYOMDQMD VRELYDQMD ] YHOLNLP ]YHUPL 
Pogoji • 2EWHåED ���-��� *9ä�KD 

• 3DãD åLYLQH� UD]HQ GUREQLFH 
• ýH MH QD SDãL GUREQLFD� PRUD ELWL þUHGD VWDOQR YDURYDQD 

3ODþLOR�KD • 7.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Površine, na katerih se izvaja ukrep (ha) 
· âWHYLOR åLYDOL QD SDãL 

• 'ROJRURþQL�  
· 2KUDQMDQMH WUDYLQMD LQ SUHSUHþHYDQMH ]DUDãþDQMD  
· Zmanjšanje konflikta med velikimi zvermi in kmetovanjem 
· Zmanjšano število napadov velikih zveri 
· 6RELYDQMH YHOLNLK ]YHUL LQ GRPDþLK åLYDOL 

 
.RW RVUHGQMH REPRþMH SRMDYOMDQMD YHOLNLK ]YHUL VH XSRãWHYD WLVWR REPRþMH� NL JD V SRVHEQLP DNWRP RSUHGHOL

Vlada RS. 
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6NXSLQD ,,,�� 9DURYDQMH ]DYDURYDQLK REPRþLM  
 
8NUHS ,,,��� 2KUDQMDQMH KDELWDWRY RJURåHQLK YUVW SWLF 
 
 Vsebina 
Cilj • 3RYHþHYDQMH GHOHåD WUDYLQMD� NL RPRJRþD XVSHãQR JQHzditev travniških ptic na 

,%$ REPRþMLK 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D NULWMH VWURãNRY GRGDWQR YORåHQHJD GHOD

zaradi okoljevarstvenih in krajinskih zahtev 
Izvedbeni ukrep • Ohranjanje ekstenzivnega travinja  in omejkov (drevesne in grmovne zarasti) 

]QRWUDM ,%$ REPRþLM 
Pogoji • Kmetijsko gospodarstvo oziroma posamezne parcele kmetijskega gospodarstva 

VH PRUDMR QDKDMDWL QD ]DYDURYDQHP ,%$ REPRþMX 
• 2VQRYQD REWHåED ���-��� *9ä�KD 
• 3UL SDãQL UDEL REWHåED GR ��� �� QH VPH SUHVHþL ���� *9ä�KD 
• Košnja po cvHWHQMX WUDY �SR ��� �� QD REPRþMX RVUHGQMH 6ORYHQLMH� LQ VSUDYLOR  
• *QRMHQMH QD SRGODJL JQRMLOQHJD QDþUWD 
• 5REQH SDVRYH GUHYHV LQ åLYLK PHM MH SRWUHEQR REUH]RYDWL LQ UHGþLWL YVDNR GUXJR

leto 
3ODþLOR�KD • 7.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Travnate površine, na katerih se izvaja ukrep (ha) 
· 3RYUãLQH ]QRWUDM ,%$ REPRþLM� NL VR SRNRãHQH R]LURPD SRSDVHQH VNODGQR V

pogoji (ha) 
· Evidentirana raba gnojil 

• 'ROJRURþQL�  
· 2KUDQMDQMH ]QDþLOQH NUDMLQH LQ KDELWDWRY ]D PQRJH UDVWOLQVNH WHU SWLþMH LQ

GUXJH åLYDOVNH YUVWH 
· Velikost populacije indikatorskih vrst ptic 
· Razširjenost indikatorskih rastlinskih vrst 
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6NXSLQD ,,,�� 9DURYDQMH ]DYDURYDQLK REPRþLM  
 
8NUHS ,,,��� 3RNULWRVW WDO QD YRGQR YDUVWYHQHP REPRþMX 
 
 Vsebina 
Cilj • Ohranjanje obdelane in poseljene krajine s posebnim statusom 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D NULWMH VWURãNRY GRGDWQR YORåHQHJD GHOD

zaradi okoljevarstvenih in krajinskih zahtev ter za ohranjanje tradicionalnih 
oblik kmetovanja 

Izvedbeni ukrep • Ohranjanje zelenega pokrova na vodno varstvenem obmoþMX SUHNR FHOHJD OHWD 
Pogoji • 9 ª6ORYHQVNL NPHWLMVNR RNROMVNL SURJUDP© PRUD ELWL YNOMXþHQR FHORWQR

kmetijsko gospodarstvo� þH OHåL QD YRGQR YDUVWYHQHP REPRþMX R]LURPD YVD
WLVWD NPHWLMVND ]HPOMLãþD Y XSRUDEL� NL VH QDKDMDMR QD YRGQR YDUVWYHQHP
REPRþMX 

• PotrdLOR� GD VH NPHWLMVNR JRVSRGDUVWYR R]LURPD SRVDPH]QD NPHWLMVND ]HPOMLãþD
QDKDMDMR QD ]DYDURYDQHP REPRþMX 

• Ustrezen kolobar 
• Celoletni zeleni pokrov 
• *QRMHQMH QD SRGODJL JQRMLOQHJD QDþUWD 
• (QNUDWQL RGPHUHN 1 QH VPH SUHVHþL �� NJ�KD 
• Uporaba mineralnih gnojil in fLWRIDUPDFHYWVNLK VUHGVWHY PRUD ELWL ��� QLåMD RG

SULSRURþLO GREUH NPHWLMVNH SUDNVH� NL Y QREHQHP SULPHUX QH VPHMR ELWL NUãHQD 
• Uporaba le na kmetiji pridelane organske mase (odpadkov) 
• =JRUQMD PHMD REWHåEH QH VPH SUHVHþL ��� *9ä�KD 
• 3RVHYNRP� VWDQMX WDO LQ þDsu primerna obdelava površin 
• Vsaj 2-kratna košnja in spravilo na travinju 
• Redna kontrola talnice na nitrate, fosfate in pesticide 
• Ugotavljanje ostankov nitratov v tleh po spravilu in/ali pred zimo 
• Redna analiza vsebnosti P in K v tleh ter pH vrednosti tal 

3ODþLOR�KD • Njive: 60.000 SIT 
• Trajni nasadi: 30.000 SIT 
• Travinje: 30.000 SIT 

Indikatorji • Kontrolni:  
· Celoletni zeleni pokrov (ha) 
· Evidentirana raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev 

• 'ROJRURþQL�  
· =PDQMãDQR RQHVQDåHQMH SRGWDOQLFH 
· Ohranjanje in izboljšanje kvalitete podtalnice 

 
 
=D FHOROHWQL ]HOHQL SRNURY VR SULPHUQL SRVHYNL WUDY� GHWHOM� WUDYQRGHWHOMQLK PHãDQLF� R]LPQLK åLW� NUPQLK

NRãHYLQ� R]LPQH ROMQH RJUãþLFH ��� 
 
Okoljevarstveni standardi v nobenem primeru ne smejo biti kršeni. 
 
Aplikacija gnojevke inJQRMQLFH MH Y VNODGX ] JQRMLOQLP QDþUWRP PRåQD QDMYHþ �� GQL SUHG VHWYLMR� *QRMHQMH

V KOHYVNLP JQRMHP MH PRåQR OH SUHG VHWYHQR REGHODYR QD QMLYDK� 7UDYLQMH MH PRåQR JQRMLWL OH V 3. JQRMLOL�
gnojenje s hlevskim gnojem po zadnji košnji pa ni dovoljeno. 
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SkXSLQD ,,,�� 9DURYDQMH ]DYDURYDQLK REPRþLM  
 
Ukrep III/5: Zatravljanje in praha 
 
 Vsebina 
Cilj • Ohranjanje obdelane in poseljene krajine s posebnim statusom 
Mehanizem • 1HSRVUHGQR SODþLOR QD SRYUãLQR ]D NULWMH VWURãNRY GRGDWQR YORåHQHJD GHOD ]DUDGL

okoljevarstvenih in krajinskih zahtev ter za ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja 
Izvedbeni ukrep • Zatravljanje in zelena praha 
Pogoji • ,]YDMDQMH XNUHSD OH QD ]DYDURYDQLK YRGQR YDUVWYHQLK REPRþMLK 

• Travnate površine morajo biti negovane 
3ODþLOR�KD • 60.000 SIT 
Indikatorji • Kontrolni:  

· Število ha spremenjene rabe 
· Travnate površine (ha) 

• 'ROJRURþQL�  
· Trajna zatravljenost 
· Izboljšana kvaliteta podtalnice 

 
 
1HSRVUHGQR SODþLOR ]D WD XNUHS VH ODKNR L]SODþD OH ]D WLVWH SRYUãLQH� NL VR ELOH Y OHWLK ����-2001 še njivske 
površine. Njivske površine morajo biti zatravljene za obdobje trajanja pogodbe (5 let) oziroma 20 let v 
primeru podaljšanja trajanja kmetijsko okoljskega programa. 
 
 
 
,9� VNXSLQD� ,]REUDåHYDQMH LQ SURPRFLMD 
 
V okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega prograPD MH SRVHEQD SR]RUQRVW QDPHQMHQD WXGL L]REUDåHYDQMX LQ
SURPRFLML� NL VLFHU QLVWD ]DVQRYDQD NRW SRVHEQD XNUHSD� ,]REUDåHYDOQL SURJUDPL� NL VR QDPHQMHQL NPHWRP LQ

XVOXåEHQFHP GUåDYQH XSUDYH WHU MDYQLK ]DYRGRY� SROHJ EROMãHJD UD]XPHYDQMD RGQRVD PHG NPHWLMVWYom in 
RNROMHP� SULVSHYDMR WXGL N UD]QROLNRVWL� NRQNXUHQþQRVWL LQ SURPRFLML NPHWLMVNLK JRVSRGDUVWHY� QHQD]DGQMH SD

L]REUDåHYDQMH RPRJRþD WXGL XVSHãQHMãH L]YDMDQMH XNUHSRY NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD� 
 
1DPHQ L]REUDåHYDQMD NPHWRY WHU XVOXåEHQFHY GUåDYQH XSUave in javnih zavodov je: 
• usposobiti zaposlene v kmetijstvu za popolnejše izvajanje nalog v okviru prestrukturiranja kmetijstva, 
• ]DJRWDYOMDWL SRPRþ SUL L]YHGEL NYDOLWDWLYQHJD SUHVWUXNWXULUDQMD NPHWLMVWYD� 
• ]DJRWDYOMDWL SRPRþ SUL L]YDMDQMX LQ L]SRSROQLWYL SRstopkov kmetijske pridelave, skladnih z ohranjanjem 

in razvojem kmetijske krajine, varovanjem okolja in biotske raznovrstnosti, zagotavljanjem higienskih 
VWDQGDUGRY WHU RNROMX LQ åLYDOLP SULMD]QH UHMH� 

• posredovanje znanja kmetom za vzpostavitev in vodenje HNRQRPVNR XþLQNRYLWLK NPHWLM� 
• izboljšanje ekonomske, socialne in ekološke funkcije kmetij. 
 
,]REUDåHYDOQL SURFHV ER SRWHNDO QD UD]OLþQH QDþLQH� YNOMXþQR V�]� 
• posredovanjem znanja na delovnem mestu, 
• NUDWNLPL WHþDML L]YHQ GHORYQHJD PHVWD� 
• pridobivanjem praktLþQLK L]NXãHQM� 
• delavnicami in predavanji, 
• obiski demonstracijskih kmetij, sejmov, 
• svetovanjem, 
• publikacijami, 
• L]REUDåHYDQMHP ]D SRWUHEH ORNDOQLK VNXSQRVWL� 
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6RGHORYDQMH Y SURFHVX L]REUDåHYDQMD MH ]D XSUDYLþHQFH� NL VR YNOMXþHQL Y NPHWLMVNR RNROMVNL SURJUDm 
REYH]QR� 6UHGVWYD ERGR L]SODþDQD QRVLOFHP L]REUDåHYDOQLK SURJUDPRY� NL MLK ER L]EUDOR 0LQLVWUVWYR ]D

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na osnovi javnega razpisa. 
 
8SUDYLþHQHF GR QHSRVUHGQLK SODþLO L] QDVORYD NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD PRUD Y þDVX WUDjanja petletne 
obveznosti opraviti najmanj 15-XUQL L]REUDåHYDOQL SURJUDP WHU VRGHORYDWL YVDM QD HQHP GHPRQVWUDFLMVNHP

SULND]X R]LURPD SULUHGLWYL� 9 SUYHP OHWX YNOMXþLWYH Y SURJUDP VH PRUD XSUDYLþHQHF REYH]QR XGHOHåLWL HQHJD
3-urnega uvodnega predavanja na L]EUDQR WHPR� 3R NRQþDQHP L]REUDåHYDOQHP SURFHVX XSUDYLþHQHF SUHMPH

SRWUGLOR R YVHELQL� L]YDMDOFX LQ ãWHYLOX RSUDYOMHQLK XU� NL JD MH GROåDQ SUHGORåLWL RE YVDNROHWQHP XYHOMDYOMDQMX

QHSRVUHGQLK SODþLO ]D XNUHSH NPHWLMVNR RNROMVNHJD SURJUDPD� 
 
Da bi kmetijskR RNROMVNL SURJUDP SUHGVWDYLOL þLP ãLUãHPX NURJX OMXGL LQ R]DYHVWLOL MDYQRVW R SRPHPEQRVWL

WUDMQRVWQHJD RKUDQMDQMD LQ UD]YRMD NPHWLMVWYD QD SRGHåHOMX� ERGR L]GDQH WXGL WHPDWVNH SXEOLNDFLMH LQ L]GHODQL

prikazi programa na spletnih straneh. Informiranje javnosti o sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodih in 
åLYLOLK WHU R QRYRVWLK� NL MLK SULQDãD 6ORYHQVNL NPHWLMVNR RNROMVNL SURJUDP� ER SRWHNDOR SUHNR VUHGVWHY

MDYQHJD REYHãþDQMD �WHOHYL]LMD� UDGLR� SODNDWL� ]ORåHQNH� LQ RE SRVHEQLK GRJRGNLK� NRW VR VHMPL� MDvne 
predstavitve ipd. Izvajalci za te namene bodo izbrani na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.  
 
 
5.10 Kombiniranje ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa 
 
0RåQRVWL NRPELQLUDQMD XNUHSRY QD LVWLK SRYUãLQDK v okviru kmetijsko okoljskega programa so prikazane v 
razpredelnici 4. 
 
ýH SUL SRVDPH]QHP XNUHSX QL GUXJDþH QDYHGHQR� MH ]DKWHYHN ]D QHSRVUHGQD SODþLOD Y RNYLUX NPHWLMVNR
RNROMVNLK XNUHSRY PRJRþH XYHOMDYOMDWL WXGL ]D SRYUãLQH� ]D NDWHUH VH XYHOMDYOMD L]UDYQDOQR SODþLOR ]D REPRþMD
] RPHMHQLPL GHMDYQLNL ]D NPHWLMVWYR LQ ]D SRYUãLQH� ]D NDWHUH VH XYHOMDYOMD WUåQR FHQRYQH SRGSRUH� 
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5.11 Monitoring in ocenjevanje ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa 
 
Namen monitoringa in ocenjevanja je zbiranje informacij o izvajanju Slovenskega kmetijsko okoljskega 
SURJUDPD� NL ERGR VOXåLOH PRUHELWQLP VSUHPHPEDP LQ GRSROQLWYDP WHJD SURJUDPD� 
 
= PRQLWRULQJRP VH ERGR Y þDVX WUDMDQMD SURJUDPD ]ELUDOL SRGDWNL R L]YDMDQMX SRVDPH]QLK XNUHSRY�

monitoring ukrepov pa bo tudi pokazal, kako se pogodbene obveznosti dejansko izvajajo v praksi. Podatki se 
ERGR ]ELUDOL QD QDþLQ� NL ER RPRJRþDO SULODJDMDQMH SURJUDPD SRWUHEDP� NL ERGR SRVWDOH HYLGHQWQH WHNRP

izvajanja programa. 
 
Ocenjevanje programa predstavlja bolj detajlno analizo vpliva ukrepov, ki bo izvedena na podlagi predhodno 
GRORþHQLK FLOMHY� SRGDWNRY PRQLWRULQJD LQ GUXJLK UHOHYDQWQLK YLURY LQIRUPDFLM� 2FHQMHYDQMH ER WHPHOMLOR QD

VRFLRHNRQRPVNLK� NPHWLMVNLK LQ RNROMVNLK YLGLNLK REPRþMD� NMHU VH GRORþHQL XNUHSL L]YDMDMo. Tako bo ob 
koncu leta 2001 izdelana preliminarna ocena programa, na podlagi katere bodo pripravljene eventualne 
spremembe in dopolnitve programa.   
 
9VH SDUDPHWUH� QD NDWHUH YSOLYDMR NPHWLMVNR RNROMVNL XNUHSL� MH SUDNWLþQR QHPRJRþH VSUHPOMDWL LQ DQDOL]Lrati. 
Zato so v okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa opredeljeni tudi indikatorji, na podlagi katerih 
ERGR RFHQMHQL XþLQNL SRVDPH]QLK XNUHSRY� .RQWUROQL �NUDWNRURþQL� LQ GROJRURþQL LQGLNDWRUML VR QDYHGHQL SUL

posameznih ukrepih.  
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2025. Uredba o ureditvi trga za goveje meso

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi s 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o ureditvi trga za goveje meso

I. POGLAVJE:
Vsebina

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa naslednje ukrepe:
– ukrep premij;
– ukrep podpore skladiščenju govejega mesa;
– ukrep intervencijskega nakupa govejega mesa;
– ukrep prodaje intervencijskih zalog govejega mesa.

II. POGLAVJE:
Premije

I. PODPOGLAVJE:
Splošne določbe

2. člen
(pomen izrazov)

Uporabljeni izrazi v tem poglavju imajo naslednji po-
men:

– ’proizvajalec’ je fizična ali pravna oseba ali kmetijsko
gospodarstvo, katere kmetijsko gospodarstvo se nahaja na
območju Republike Slovenije in redi govedo;

– ’bik’ je nekastrirano govedo moškega spola;
– ’vol’ je kastrirano govedo moškega spola;
– ’krava dojilja’ je krava kombinirane ali mesne pasme

ali križanka z mesno pasmo ter pripada čredi, namenjeni za
vzrejo telet za proizvodnjo mesa;

– ’telica’ je govedo ženskega spola, ki še ni telilo in je
starejše od osmih mesecev;

– ’klavna telica’ je govedo ženskega spola, ki je name-
njeno za zakol in je starejše od osem mesecev;

– ’premija’ pomeni ukrep neposrednega plačila na kra-
vo dojiljo, bika oziroma vola in klavno telico;

– ’GVŽ’ pomeni glav velike živine.

3. člen
(označitev in registracija živali)

Kdor želi uveljavljati premijo za krave dojilje, posebno
premijo in klavno premijo za telico mora imeti vse govedo
označeno in registrirano ter vpisano v register govedi na
kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisi, ki urejajo iden-
tifikacijo in registracijo govedi.

4. člen
(izračun obremenitve krmnih površin)

Skupno število živali na kmetijskem gospodarstvu, za
katere se lahko uveljavlja premija za krave dojilje, posebna
premija ter klavna premija za telice, se določi na podlagi
razpoložljivih krmnih površin v tekočem letu tako, da obtež-
ba teh površin ne presega 2 GVŽ/ha.

Osnova za izračun obtežbe so razpoložljive krmne po-
vršine na kmetijskem gospodarstvu, navedene v obrazcu, ki

ga proizvajalci vložijo v skladu s predpisom, ki ureja posto-
pek za uveljavljanje neposrednih plačil.

Za razpoložljive krmne površine na kmetijskem gospo-
darstvu se upoštevajo vse krmne površine, namenjene reji
goveda in drobnice v tekočem letu. Kot krmne površine se
ne štejejo površine:

– za katere se uveljavlja neposredno plačilo za pridela-
vo poljščin. Proizvajalci lahko te površine štejejo kot krmne v
primeru, da so pridelki uporabljeni za krmo govedi oziroma
drobnice in za te površine niso uveljavljali neposrednih plačil;

– pod trajnimi nasadi, razen travniških sadovnjakov;
– ki so namenjene pridelavi vrtnin;
– ki so namenjene pridelavi industrijskih rastlin in krom-

pirja.
Število ha krmnih površin se pomnoži z 2 GVŽ/ha, kar

predstavlja skupno število GVŽ. Od tega števila se odšteje:
– število GVŽ, ki ga prispevajo krave za prirejo mleka,

ki so navedene v obrazcu o staležu živali, ki je sestavni del
zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja postopek za
uveljavljanje neposrednih plačil;

– število GVŽ, ki ga prispeva drobnica, za katero so
proizvajalci uveljavljali premije v skladu s predpisom, ki ureja
trg ovčjega in kozjega mesa.

Tako dobljeno število GVŽ odgovarja maksimalnemu
številu GVŽ, za katere se lahko uveljavlja posebna premija
oziroma klavna premija za telice oziroma premija za krave
dojilje.

Pri izračunu GVŽ se upoštevajo koeficienti iz naslednje
preglednice:

Vrsta in kategorija živali Koeficient

Krave dojilje, krave za prirejo mleka
    ter govedo, starejše od 2 let 1,00 GVŽ
Govedo od 6 do 24 mesecev 0,60 GVŽ
Ovce in koze 0,15 GVŽ

Ne glede na prvi odstavek tega člena se omejitev glede
obtežbe 2 GVŽ/ha krmnih površin ne upošteva za proizvajal-
ce, katerih skupno število GVŽ je manjše od 15.

II. PODPOGLAVJE:
Posebna premija in klavna premija za telice

5. člen
(pogoji za posebno premijo in klavno premijo za telice)

Do posebne premije in klavne premije za telice je upra-
vičen proizvajalec, ki je redil bike oziroma telice zadnja dva
meseca oziroma vole zadnje štiri mesece pred zakolom
oziroma izvozom.

Za živali, ki so bile v Republiko Slovenijo uvožene, se
obdobje reje iz prejšnjega odstavka podaljša za en mesec.

Posebno premijo za bike oziroma vole oziroma klavno
premijo za telice se uveljavlja ob zakolu, če je klavna masa
trupov bikov oziroma volov oziroma telic najmanj 185 kg. V
primeru, da so bile živali zaklane v obratu, kjer se ne ugotav-
lja klavna masa trupov v skladu s predpisi, ki urejajo ocenje-
vanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji,
se upošteva živa masa zaklanih živali, ki mora biti najmanj
340 kilogramov. Živali morajo biti zaklane v registrirani klav-
nici v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarne
pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v
promet za javno potrošnjo.

Posebno premijo za bike oziroma vole oziroma klavno
premijo za telice se lahko uveljavlja tudi, ki so bile živali izvože-
ne, če je bila njihova živa masa najmanj 340 kilogramov.
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Proizvajalci lahko v skladu s prejšnjim členom uveljav-
ljajo posebne premije oziroma klavne premije za telice le za
toliko živali, da obtežba razpoložljivih krmnih površin na kme-
tijskem gospodarstvu v tekočem letu ne presega 2 GVŽ/ha,
razen v primeru šestega odstavka prejšnjega člena.

6. člen
(višina premije)

Višina premije za bika in vola ter telico za zakol za leto
2001 znaša 25.000 SIT.

Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lah-
ko višina premije iz tega člena sorazmerno zmanjša.

7. člen
(vlaganje zahtevkov)

Na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) se vloži
zahtevek na predpisanem obrazcu, in sicer:

– za obdobje od 1. januarja do 30. junija: v roku od
1. julija do 15. julija;

– za obdobje od 1. julija do 30. septembra: v roku od
1. oktobra do 15. oktobra;

– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra: v roku
od 1. decembra do 15. decembra;

– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra: v
roku od 1. januarja do 15. januarja naslednjega leta. V tem
primeru se upoštevajo pogoji za pridobitev premij in višina
premije, ki so veljali v predhodnem letu, v katerem je bil
zakol oziroma izvoz živali izvršen.

Zahtevek vsebuje izjavo proizvajalca, da je redil bike
oziroma telice neprekinjeno zadnja dva meseca oziroma
vole zadnje štiri mesece pred zakolom.

Zahtevku mora biti priloženo:
– v primeru zakola: kopija dokumenta kontrolne orga-

nizacije o masi in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni tržni
razred v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvr-
ščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji, ali v primeru,
da dokumenta kontrolne organizacije ni, drug ustrezen do-
kument o zakolu živali v klavnici, iz katerega morajo biti
razvidni firma, sedež in registrska številka klavnice, identifi-
kacijska številka živali, živa masa živali, spol in kategorija
živali ter datum zakola;

– v primeru izvoza: kopije enotnih carinskih listin, kopi-
ja fakture, overjena s strani carinarnice, na kateri so navede-
ne identifikacijske številke živali ter dokument, v katerem je
navedeno ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma
sedež proizvajalca ter šifra kmetijskega gospodarstva (v nad-
aljnjem besedilu: KMG-MID kmetijskega gospodarstva);

– v primeru, ko proizvajalci uveljavljajo premije preko
pooblaščencev, morajo ti v zahtevku navesti ime in priimek
oziroma firmo in naslov oziroma sedež proizvajalca ter KMG-
MID kmetijskega gospodarstva in priloge navedene v prej-
šnjih alineah.

Postopek uveljavljanja premij določi Vlada Republike
Slovenije s posebnim predpisom.

III. PODPOGLAVJE:
Premija za kravo dojiljo

8. člen
(pogoji za premijo za kravo dojiljo)

Do premij za krave dojilje je upravičen proizvajalec, ki
redi krave dojilje in ki:

– najmanj 12 mesecev od dneva vložitve zahtevka ne
bo oddajal mleka ali mlečnih izdelkov v mlekarno, lahko pa

prodaja mleko ali mlečne proizvode na domu (direktno po-
trošnikom);

– imajo živali v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi
zahtevka oziroma imajo v tem obdobju v reji najmanj 80%
krav dojilj in največ 20% telic od števila, navedenega na
zahtevku. Telice morajo biti kombinirane ali mesne pasme
ali križanke z mesno pasmo in pripadati čredi, namenjeni za
vzrejo telet za proizvodnjo mesa. V primeru zmanjšanja sta-
leža mora proizvajalec v roku osmih dni obvestiti agencijo in
kadar zmanjšanje staleža ni posledica višje sile, tudi vrniti že
prejeta sredstva.

Proizvajalci lahko v skladu s 4. členom te uredbe uve-
ljavljajo premije za krave dojilje le za toliko živali, da obtežba
razpoložljivih krmnih površin na kmetijskem gospodarstvu v
tekočem letu ne presega 2 GVŽ/ha, razen v primeru šeste-
ga odstavka istega člena.

9. člen
(višina premije)

Višina premije za kravo dojiljo v letu 2001 je 25.000
SIT.

Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lah-
ko višina premije iz tega člena sorazmerno zmanjša.

10. člen
(vlaganje zahtevkov)

Zahtevek vsebuje izjavo proizvajalca, da:
– naslednjih 12 mesecev ne bo oddajal mleka ali mleč-

nih izdelkov v mlekarno;
– bo imel živali v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi

zahtevka oziroma imel v tem obdobju v reji najmanj 80% krav
dojilj in največ 20% telic od števila, navedenega na zahtevku.

Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu od 1. junija
do 30. junija tekočega leta.

Postopek uveljavljanja premij določi Vlada Republike
Slovenije s posebnim predpisom.

III. POGLAVJE:
Podpora skladiščenju govejega mesa

11. člen
(uvedba podpore skladiščenju govejega mesa)

Glede na oceno razmer na trgu in nujnosti ukrepa
lahko Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristoj-
nega za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: mini-
ster) uvede ukrep podpore skladiščenju govejega mesa po v
naprej določeni višini podpore.

12. člen
(posebna določila za dodelitev vnaprej določene višine

podpore skladiščenju govejega mesa)
Vlada Republike Slovenije vnaprej določi višino podpo-

re skladiščenju govejega mesa.
Vloge za dodelitev podpore skladiščenju govejega me-

sa vložijo upravičenci iz 15. člena te uredbe pri agenciji.
Agencija odloči o rešitvi vloge v roku petih delovnih dni po
prejemu vloge z odločbo in jo vroči upravičencu v roku petih
delovnih dni po izdaji odločbe. V odločbi morajo biti navede-
ne odločitve agencije glede vloge upravičenca in določen
datum, do katerega mora biti proizvod uskladiščen.

Agencija z odločbo zavrne vse neutemeljene vloge in
zavrže prepozne in nepopolne vloge.

Zoper odločbo agencije lahko upravičenec v roku 15
dni po prejemu odločbe vloži pritožbo na Ministrstvo za
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kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

13. člen
(ukrepi ob previsoki višini podpore)

V primeru, da Vlada Republike Slovenije oceni, da je
določena previsoka podpora skladiščenju, lahko sprejme:

– da za največ pet delovnih dni preneha sprejemati
vloge za podporo skladiščenju in da se v tem času podpore
ne dodeljujejo;

– da se določi enotni odstotek, s katerim se zmanjšajo
količine, ki so navedene v vlogah za dodelitev podpore, ob
upoštevanju najmanjše določene količine.

14. člen
(pogoji za goveje meso za podporo skladiščenju)
Podpora skladiščenju se lahko dodeli za sveže oziroma

ohlajene trupe, polovice, kompenzirane prednje ali zadnje
četrti goveda, starejšega od 6 mesecev (v nadaljnjem bese-
dilu: proizvodi), ki:

– izvirajo iz Republike Slovenije;
– so bile ocenjene, razvrščene in označene v skladu s

predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in
polovic govedi na klavni liniji;

– imajo veterinarski žig v skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene
ustreznosti živil in surovin živalskega izvora;

– so primerne za skladiščenje ali za nadaljnjo uporabo;
– ne smejo biti od živali, ki so bile zaklane v sili;
– izvirajo od živali, ki so bile zaklane največ deset dni

pred dnevom uskladiščenja;
– morajo biti uskladiščene kot sveže oziroma ohlajene

in se skladiščijo kot zamrznjene.

15. člen
(postopek izvajanja podpore skladiščenju)

Upravičenci do podpore skladiščenju so fizične oziro-
ma pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za klanje govedi oziroma predelavo
govejega mesa najmanj 12 mesecev pred vložitvijo vloge za
podporo skladiščenju v skladu s predpisi, ki določajo veteri-
narsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvo-
ra ter oddajo v promet za javno potrošnjo;

– imajo primerne skladiščne kapacitete.
Podporo skladiščenju se lahko dodeli samo za proiz-

vod iste vrste in vsaj za najmanjšo količino, ki bo s predpi-
som določena za te proizvode.

Vloga za dodelitev podpore skladiščenju govejega me-
sa mora vsebovati tudi splošne pogoje, ki jih določi agencija
in ki jih s podpisom sprejme upravičenec.

Ko vloži upravičenec ponovno vlogo za dodelitev pod-
pore v času veljavnosti posameznega ukrepa, se šteje, da je
ob prvi vlogi sprejel pogoje iz prejšnjega odstavka.

Vloga mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
– ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež

upravičenca;
– ponujeno količino in opis proizvodov, ki bodo skladi-

ščeni;
– obdobje in kraj skladiščenja;
– znesek pomoči na tono;
– dokazilo o zagotovljeni varščini;
– zavezo, da bo upravičenec uskladiščil samo proizvo-

de, ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena te uredbe;
– vnaprejšnje soglasje upravičenca, da se strinja, da

mu agencija vroči odločbo najpozneje v petih dneh po datu-
mu izdaje odločbe;

– vnaprejšnje soglasje upravičenca, da sprejema spre-
membe ponujenih količin mesa v primeru 13. člena te ured-
be, tako kot bodo določene z odločbo agencije.

Upravičenec je dolžan:
– uskladiščiti z odločbo določene količine proizvoda v

roku, ki je določen v prvem odstavku 16. člena te uredbe,
na lastno odgovornost in stroške v pogojih, ki zagotavljajo
ohranjanje lastnosti proizvodov in izpolnjevanje pogojev iz
14. člena te uredbe v obdobju skladiščenja, brez spreminja-
nja ali premestitve proizvodov v drugo skladišče. V izjemnih
primerih in na podlagi ustrezno utemeljene prošnje upravi-
čenca lahko agencija odobri premestitev skladiščenih proiz-
vodov;

– zagotoviti, da bo agencija najmanj dva delovna dneva
pred uskladiščenjem obveščena o datumu in mestu skladi-
ščenja;

– posredovati agenciji dokumentacijo, ki se nanaša na
uskladiščenje in obsega podatke iz 21. člena te uredbe,
najkasneje v roku enega meseca po zaključenem uskladi-
ščenju;

– skladiščiti proizvode v skladu s tretjim odstavkom 22.
člena te uredbe;

– omogočiti Inšpektoratu Republike Slovenije za kme-
tijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu:
inšpektorat za kmetijstvo), da ob vsakem času lahko preveri,
ali so izpolnjene vse z odločbo določene obveznosti.

16. člen
(uskladiščenje proizvodov)

Uskladiščenje proizvodov mora biti izvedeno najkasne-
je v roku 28 dni od izdaje odločbe za skladiščenje.

Proizvodi se lahko uskladiščijo v posameznih serijah.
Vsaka serija predstavlja količino proizvoda, ki je uskladišče-
na na z odločbo določen dan in v določeno skladišče.

Upravičenec lahko znotraj roka uskladiščenja, določe-
nega v prvem odstavku tega člena, obvesti agencijo, da bo
vso ali del z odločbo določene količine proizvodov uskladi-
ščil kot razsekano ali odkoščeno. Tako pridobljeni kosi mo-
rajo biti ponovno uskladiščeni. Kite, hrustanec, loj in ostali
odpadki, ki nastanejo pri razseku ali odkoščenju, se ne
uskladiščijo. O razseku oziroma odkoščenju mora biti agen-
cija obveščena najkasneje dva delovna dneva pred uskladi-
ščenjem.

Uskladiščenje vsake posamezne serije, ki je predmet z
odločbo določene količine, se začne z dnem, ko je ugotov-
ljena neto masa svežih ali ohlajenih proizvodov:

– na mestu skladiščenja, kjer se meso tudi zamrzne,
ali;

– na mestu zamrzovanja, če je meso zamrznjeno izven
mesta skladiščenja, ali;

– na mestu razkosa ali odkoščenja, kjer se meso uskla-
dišči po razkosu ali odkoščenju.

Uskladiščenje se zaključi na dan, ko je uskladiščena
zadnja serija proizvodov v končno skladišče.

Skladiščenje se začne naslednji dan po tem, ko je
zaključeno uskladiščenje proizvodov v skladu s prejšnjim
odstavkom.

17. člen
(varščina)

Upravičenec mora zagotoviti varščino v višini 20% od
zneska predvidene podpore, glede na količine, ki jih je
navedel v vlogi.

Za varščine se smiselno uporabljajo določbe predpi-
sov, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponu-
dniki oziroma vlagatelji zavarujejo svoje obveznosti v postop-
kih javnega naročanja.



Uradni list Republike Slovenije Št. 34 / 10. 5. 2001 / Stran 3895

Varščina se upravičencu sprosti takoj:
– če vlogi ni bilo ugodeno, ali
– ko inšpektorat za kmetijstvo ugotovi, da je upraviče-

nec izpolnil vse obveznosti v skladu s tem poglavjem te
uredbe.

Če upravičenec ne uskladišči proizvodov v roku iz pr-
vega odstavka prejšnjega člena in ne zagotovi uskladiščenja
ter skladiščenja najmanj 90% z odločbo določenih količin v
določenem obdobju skladiščenja, se varščina zaseže. Za-
sežene varščine se vplača v proračun Republike Slovenije.
Če upravičenec ne uskladišči proizvodov tudi v nadaljnjih 10
dneh po roku iz prvega odstavka prejšnjega člena se upravi-
čencu podpora za skladiščenje ne dodeli.

18. člen
(višina podpore)

Višina podpore se določi na tono in se mora nanašati
na neto maso svežih oziroma ohlajenih proizvodov iz četrte-
ga odstavka 16. člena te uredbe.

Podpora se upravičencu plača samo za z odločbo do-
ločene količine in če je izpolnila obveze iz zadnjega odstav-
ka 17. člena te uredbe.

Če upravičenec v obdobju skladiščenja skladišči:
– najmanj 90% z odločbo določenih količin, se mu

plača podpora za dejansko uskladiščeno količino;
– manj od 90% in hkrati več kot 80% z odločbo dolo-

čenih količin, se mu plača polovico podpore za dejansko
količino;

– manj kot 80% z odločbo določenih količin, se mu
podpora ne plača.

V primeru odkoščenja se podpora:
– ne plača, če je dejanska količina odkoščenega me-

sa, ki se skladišči, manjša od 67 kg na 100 kg mesa s
kostmi;

– sorazmerno zmanjša, če je dejanska količina odko-
ščenega mesa, ki se skladišči, najmanj 67 kg in do 75 kg na
100 kg mesa s kostmi;

– plača v celoti, če je dejanska količina odkoščenega
mesa, ki se skladišči, 75 kg in več na 100 kg mesa s
kostmi.

19. člen
(plačilo podpore skladiščenju govejega mesa)

Podpora skladiščenju se plača po izteku z odločbo
določenega roka za skladiščenje, na podlagi zahtevka upra-
vičenca in dokazil o izpolnjevanju obveznosti iz odločbe, ki
so določena v splošnih pogojih agencije iz tretjega odstavka
15. člena te uredbe.

Zahtevki in dokazila iz prejšnjega odstavka morajo biti
vloženi pri agenciji v roku šestih mesecev po koncu skladi-
ščenja.

Podpora se plača v roku 30 dni po prejemu zahtevka in
dokazil, oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko
financiranje.

Po treh mesecih z odločbo določenega skladiščenja
se lahko upravičencu plača del podpore, ki ne sme prese-
gati zneska, do katerega je upravičen za trimesečno skladi-
ščenje, na podlagi njegovega zahtevka, kateremu mora biti
priloženo dokazilo o zagotovljeni varščini, ki je za 20% večja
od zneska plačila. Za varščine se smiselno uporabljajo pred-
pisi, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponu-
dniki zavarujejo svoje obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja.

20. člen
(odprema proizvodov iz skladišč)

Odprema proizvodov iz skladišč se lahko začne dan po
izteku z odločbo določenega obdobja skladiščenja.

Pred iztekom z odločbo določenega obdobja za skladi-
ščenje, vendar po preteku dveh mesecev skladiščenja in
pod pogojem, da bodo proizvodi v 60 dneh po odpremi iz
skladišča zapustili območje Republike Slovenije brez nadalj-
nje predelave, lahko upravičenec odpremi iz skladišča vse
ali del proizvodov, ki znašajo najmanj 5 ton na upravičenca
in na skladišče. Če je v skladišču manjša količina, mora
upravičenec odpremiti iz skladišča celotno količino. Dokazi-
lo o izvozu mora upravičenec priložiti k zahtevku za izplačilo
podpore.

O odpremi proizvodov iz skladišča mora biti agencija
obveščena najkasneje dva delovna dneva pred začetkom
odpremljanja. V primeru, da upravičenec agencije ne obve-
sti, se mu podpora ne izplača in se zaseže celotna varščina
po odločbi.

Če upravičenec ne upošteva z odločbo določenega
obdobja skladiščenja ali dvomesečnega obdobja iz drugega
odstavka tega člena za vse skladiščene proizvode, se mu za
vsak koledarski dan predčasne odpreme proizvodov zmanj-
ša znesek podpore za 10%.

V primeru višje sile, ki vpliva na izpolnjevanje odločbe,
minister sprejme potrebne ukrepe, ki jih narekujejo okolišči-
ne. Za višjo silo se štejejo okoliščine, ki jih ni mogoče
predvideti in katerih posledice ni moč odvrniti.

21. člen
(evidence)

Upravičenec mora v skladišču voditi evidenco o proiz-
vodih, ki so predmet odločbe, po posamezni številki odloč-
be, evidenca pa mora vsebovati tudi:

– označbe proizvodov, ki se skladiščijo;
– datum uskladiščenja in izračunan datum konca mini-

malnega obdobja skladiščenja, ki se dopolni z dejanskim
datumom odpreme;

– število klavnih trupov, polovic, četrti, škatel ali drugih
kosov, ki se skladiščijo posamično;

– opis proizvodov in maso palet ali drugih posamičnih
kosov, in sicer po posameznih serijah;

– lokacijo proizvodov v skladišču.

22. člen
(nadzor nad skladiščenjem)

Inšpektorat za kmetijstvo izvaja nadzor nad skladišče-
njem.

Upravičenec mora dati inšpektorju za kmetijstvo, goz-
darstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor
za kmetijstvo) na razpolago vso dokumentacijo, ki omogoča,
da se ugotovijo naslednji podatki o proizvodih, ki se skladi-
ščijo:

– lastništvo proizvodov ob uskladiščenju;
– datum uskladiščenja;
– masa in število škatel ali drugače pakiranih kosov;
– prisotnost proizvodov v skladišču;
– izračunan datum konca minimalnega obdobja skladi-

ščenja, določenega z odločbo, in v primeru izvoza iz 20. čle-
na te uredbe datum dejanske odpreme.
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Uskladiščeni proizvodi se morajo skladiščiti tako, da so
lahko dostopni in da je možno enostavno ugotoviti njihovo
istovetnost po posamezni odločbi. Vsaka paleta oziroma
vsaka enota pakiranja, ki se posamično skladišči, mora biti
označena s številko odločbe, opisom proizvoda, maso in
datumom uskladiščenja posamezne serije. Inšpektor za kme-
tijstvo preverja, če so proizvodi pravilno označeni, skladni s
splošnimi pogoji iz tretjega odstavka 15. člena te uredbe in
lahko zapečati območje, kjer se skladiščijo.

Inšpektor za kmetijstvo preverja, če upravičenec izpol-
njuje obveznosti iz odločbe. Inšpektor za kmetijstvo:

– zapečati vse količine proizvodov, ki se skladiščijo po
določeni odločbi v skladu s prejšnjim odstavkom, ali

– z nenapovedanimi pregledi ugotavlja prisotnost pro-
izvodov v skladišču. Pri tem odvzame reprezentativen vzo-
rec, ki predstavlja najmanj 10% vseh količin proizvodov, ki
so predmet odločbe za podporo skladiščenju. Pregled po-
leg preverjanja evidenc iz 21. člena te uredbe zajema ugo-
tavljanje mase, vrste proizvodov in njihovih označb in mora
zajeti najmanj 5% količin, ki so predmet nenapovedanega
pregleda.

Inšpektorat za kmetijstvo mora obvezno izvršiti pregled
v zadnjem tednu skladiščenja, določenega z odločbo, da
ugotovi prisotnost proizvodov v skladišču.

Upravičenec mora inšpektorju za kmetijstvo zagotoviti
uradno umerjeno tehtnico in izvedbo pregleda.

Za vsak opravljen pregled iz tega člena mora inšpektor
za kmetijstvo napisati zapisnik, ki vsebuje datum pregleda,
trajanje pregleda, opravljene preglede ter svoje ugotovitve.
Zapisnik podpiše tudi odgovorna oseba upravičenca.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti v več kot 5% pre-
gledanih količin proizvodov se pregled razširi na večji vzo-
rec, ki ga določi inšpektor za kmetijstvo.

V primeru, da inšpektor za kmetijstvo ugotovi, da upra-
vičenec namerno ali zaradi malomarnosti ni izpolnil dolžnosti
iz prve alinee šestega odstavka 15. člena te uredbe, se
upravičenca izključi iz ukrepa podpor skladiščenju govejega
mesa do konca naslednjega leta, ki sledi letu, v katerem je
bila ta nepravilnost ugotovljena.

23. člen
(obveščanje ministrstva)

Agencija obvešča ministrstvo o vseh sprejetih ukrepih
za izvajanje določil tega podpoglavja te uredbe.

Agencija obvešča ministrstvo:
– v ponedeljek in četrtek vsak teden, o količinah proiz-

vodov za katere je bila vložena vloga;
– do četrtka vsak teden, o proizvodih in količinah, ka-

terih vloge so bile z odločbo odobrene za skladiščenje v
predhodnem tednu, in sicer skupno in zbrane glede na
obdobje skladiščenja;

– do 10. v mesecu za pretekli mesec, o proizvodih in
skupnih uskladiščenih količinah in v primeru odkoščenja
tudi skupno količino uporabljenega mesa s kostmi;

– do 10. v mesecu za pretekli mesec, o proizvodih in
skupnih količinah dejansko skladiščenega mesa in o sku-
pnih količinah proizvodov, za katere je z odločbo določeno
obdobje skladiščenja prenehalo;

– do 10. v mesecu za pretekli mesec, o proizvodih in
količinah, za katere je bilo obdobje skladiščenja skrajšano
ali podaljšano v skladu s 15. in 20. členom te uredbe z
navedbo prvotnega in spremenjenega obdobja skladiščenja.

IV. POGLAVJE:
Intervencijski nakup govejega mesa

I. PODPOGLAVJE:
Skupne določbe

24. člen
(uvedba in prekinitev intervencijskega nakupa)

Ko v obdobju dveh zaporednih tednov tržna cena tru-
pov bikov oziroma volov, razvrščenih v kakovostni tržni raz-
red U, R in O, znaša manj kot 80% intervencijske cene,
lahko agencija po postopku zbiranja ponudb iz 26. člena te
uredbe začne z intervencijskim nakupom ene ali več katego-
rij kakovostnih tržnih razredov svežega oziroma ohlajenega
govejega mesa iz 25. člena te uredbe.

Intervencijski nakup se uvede tudi, če v obdobju dveh
zaporednih tednov tržna cena trupov bikov oziroma volov
znaša manj kot 60% intervencijske cene. V tem primeru se
odkupi vso ponujeno meso ne glede na četrti odstavek
29. člena te uredbe.

Intervencijska cena je 687.000 SIT/tono klavne mase.
Intervencijski nakup za enega ali več kakovostnih tržnih

razredov se prekine, ko pogoja iz prvega ali drugega odstav-
ka tega člena nista več izpolnjena dva tedna zapored.

25. člen
(pogoji za goveje meso za intervencijski nakup)

V intervencijski nakup se lahko odkupi trupe oziroma
polovice bikov, mlajših od 24 mesecev oziroma volov, v
skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje
trupov in polovic govedi na klavni liniji, če ti poleg pogojev iz
14. člena te uredbe izpolnjujejo še naslednje pogoje:

– da masa trupov ne presega 430 kg;
– da so pripravljeni v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni

del te uredbe. Vsi kosi morajo biti pregledani z namenom,
da se ugotovi, če izpolnjujejo zahteve iz točke 2 Priloge 2.
Če se zavrne eno četrt zaradi neizpolnjevanja tega pogoja,
se zavrne še druga četrt iste polovice;

– da so označeni z označbami kategorije, kakovostne-
ga razreda in stopnjo zamaščenosti v skladu s predpisom, ki
ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na
klavni liniji, ter z identifikacijsko številko.

26. člen
(objava predpisa o začetku oziroma prenehanju zbiranja

ponudb za intervencijski nakup)
Minister izda predpis o začetku zbiranja ponudb za

intervencijski nakup posameznih kakovostnih tržnih razre-
dov in kategorij trupov oziroma polovic, ki mora biti objavljen
v Uradnem listu Republike Slovenije.

V predpisu lahko minister določi tudi količino govejega
mesa, ki se lahko intervencijsko nakupi.

Predpis o prenehanju intervencijskega odkupa objavi
minister v Uradnem listu Republike Slovenije.

27. člen
(rok za oddajo ponudb)

Rok za oddajo ponudb se izteče drugi ali četrti torek v
mesecu ob dvanajstih. V primeru, da je ta dan praznik ali
dela prost dan, se rok za oddajo ponudb izteče prvi nasled-
nji delovni dan.

Delovni dan po preteku roka za vložitev ponudb agen-
cija posreduje ministrstvu poročilo o ponujenih količinah in
cenah.
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28. člen
(pogoji za sodelovanje v postopku zbiranja ponudb)
Pisno ponudbo lahko vložijo na agencijo naslednji upra-

vičenci:
– klavnice za govedo, ki so registrirane v skladu s

predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarne pogoje za proiz-
vodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno
potrošnjo in,

– druge pravne in fizične osebe, ki so davčni zavezanci
in ki trgujejo z govejim mesom ali živino.

Ponudnik vloži pisno ponudbo tako, da jo neposredno
izroči agenciji ali jo vloži po pošti, z dokazilom o prejemu.

Upravičenec lahko vloži samo eno pisno ponudbo za
določeno kategorijo proizvodov, za vsako objavo predpisa o
zbiranju ponudb za intervencijski nakup govejega mesa. Če
upravičenec odda več kot eno ponudbo, se vse njegove
ponudbe zavrnejo.

V ponudbi mora biti navedeno:
– ime in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež

upravičenca;
– v tonah izražena ponujena količina proizvoda;
– ponujena cena, izražena v SIT za 100 kg proizvoda,

preračunana na R3 razred, na dve decimalki natančno. Pri
preračunu se upoštevajo koeficienti za pretvorbo iz Prilo-
ge 1, ki je sestavni del te uredbe.

Ponudba se mora nanašati na najmanj 10 ton proizvo-
da.

Ponudbi mora biti priloženo:
– pisna izjava upravičenca, da izpolnjuje predpisane

pogoje in da se strinja z vsemi pogoji, ki veljajo za interven-
cijski nakup govejega mesa;

– dokazilo o zagotovljeni varščini v višini 6.450 SIT/to-
no. Za varščine se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo
vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo
svoje obveznosti v postopkih javnega naročanja. Varščina
se sprosti v primeru, da ponudbi ni bilo ugodeno oziroma po
prevzemu vseh količin.

29. člen
(najvišja odkupna cena in količina)

Na podlagi poročila iz drugega odstavka 27. člena te
uredbe minister s predpisom določi najvišjo odkupno ceno
za kakovostni tržni razred R3 za vsako kategorijo, po kateri
agencija lahko odkupi goveje meso ali določi, da se ne
sprejme nobena ponudba.

V primeru, ko je določena najvišja odkupna cena, agen-
cija z odločbo sprejme tiste ponudbe, ki te cene ne prese-
gajo, ponudbe, ki presegajo to ceno, pa agencija z odločbo
zavrne. Zoper odločbo agencije lahko upravičenec v roku
15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo na ministrstvo.

Če ponujene količine, ki imajo enako ali nižjo ceno od
določene najvišje cene, presegajo količino, določeno v pred-
pisu za zbiranje ponudb, se lahko zmanjšajo z uporabo
koeficientov, ki jih za vsako kategorijo določi minister tako,
da se sorazmerno zmanjšujejo glede na razliko v ceni in
ponujenimi količinami.

Ponudbe, ki navajajo višje cene kot je povprečna tržna
cena za posamezno kategorijo, preračunana na kakovostni
tržni razred R3 ob upoštevanju koeficientov iz Priloge 1 in
povečana za 2.150 SIT/100 kg klavne mase trupov oziro-
ma v primeru drugega odstavka 24. člena te uredbe za
1.290 SIT/100 kg, se zavrnejo.

Kadar se odkupuje večje količine govejega mesa, lah-
ko minister v predpisu določi tudi, da se rok za dostavo
govejega mesa iz 30. člena te uredbe podaljša za en teden.
V takšnem primeru se lahko odobrene količine dostavijo v
večih serijah.

30. člen
(odločitev agencije in dostava)

Agencija o ponudbi upravičenca odloči z odločbo.
Iz odločbe, s katero je bilo ugodeno upravičencu, je

razvidna tudi:
– količina govejega mesa, ki naj se dostavi;
– cena, po kateri je odobren odkup;
– časovni razpored dostave govejega mesa;
– lokacija skladišča, kamor naj se goveje meso dostavi;
– rok plačila.
Izbrani upravičenci dostavijo goveje meso najkasneje

17 koledarskih dni po uveljavitvi predpisa, ki določa najvišjo
odkupno ceno in količine za odkup. Ta rok lahko agencija
glede na časovni razpored dostave govejega mesa z odloč-
bo skrajša na najmanj 14 koledarskih dni.

Zoper odločbo agencije lahko upravičenec v roku
15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo na ministrstvo.

31. člen
(intervencijski centri)

Intervencijski centri so s strani agencije izbrana skladi-
šča, v katerih se skladišči z intervencijo odkupljeno goveje
meso po tej uredbi. Skladišča, ki želijo postati intervencijski
centri, morajo poleg izpolnjevanja pogojev, ki so določeni s
predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarne pogoje za proiz-
vodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno
potrošnjo, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– omogočati prevzem mesa s kostmi;
– omogočati zamrzovanje mesa za shranjevanje brez

nadaljnje predelave;
– omogočati skladiščenje tega mesa za najmanj 3 me-

sece po ustreznih tehničnih zahtevah;
– omogočati odkoščevanje govejega mesa v primeru

odkoščevanja.

32. člen
(hitro zamrzovanje govejega mesa s kostmi)

Goveje meso s kostmi se mora skladiščiti tako, da so
izgube pri skladiščenju čim manjše.

Notranja temperatura četrti mora biti v 36 urah hitrega
zamrzovanja na -7 °C ali manj.

Četrti morajo biti obešene v prostore za hitro zamrzova-
nje takoj po sprejemu.

33. člen
(zavijanje govejega mesa s kostmi)

Takoj po hitrem zamrzovanju mora biti meso s kostmi v
celoti, vključno z golenjo, zavito v polietilensko ali polipropi-
lensko folijo, debeline najmanj 0,05 mm in primerno za
pakiranje živil, ter v bombažno vrečo (“stokinet“) ali drug
dovolj odporen sintetični material.

34. člen
(skladiščenje govejega mesa s kostmi)

Prednje in zadnje četrti se morajo skladiščiti ločeno, in
tako, da je možno enostavno ugotoviti istovetnost govejega
mesa s kostmi po posameznem predpisu o uvedbi interven-
cijskega nakupa in mesecu skladiščenja.

Posebej se lahko skladiščijo prednje četrti, ki so pri-
merne za nadaljnjo predelavo. V tem primeru se ti proizvodi
skladiščijo tako, da je možno enostavno ugotoviti njihovo
istovetnost in je zanje potrebno voditi ločene evidence.
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35. člen
(prevzem na skladiščenje)

Agencija prevzame goveje meso:
– namenjeno skladiščenju brez nadaljnje predelave ali

delnega odkoščevanja v skladišču na mestu tehtanja ali na
mestu, kjer se meso razsekuje;

– namenjeno odkoščevanju v skladišču na mestu, kjer
se meso razsekuje.

Goveje meso se mora dostaviti v serijah, ki znašajo
med 10 in 20 ton. Lahko se dostavi tudi manjše količine kot
10 ton, če gre za zadnjo serijo iz ponujene količine ali če je
bila ponujena količina v skladu z 29. členom te uredbe
zmanjšana na količino, manjšo od 10 ton.

36. člen
(predhodni pregled pred nakladanjem)

Predhodni pregled, ki se opravi pred nakladanjem na
nakladalni rampi klavnice, ter prevzem v intervencijski od-
kup ponujenega mesa izvrši uradna oseba agencije ali s
strani agencije pooblaščen kontrolor v skladu s predpisom,
ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi
na klavni liniji. Kontrolor ne sme opravljati ocenjevanja gove-
jih klavnih trupov oziroma polovic v klavnici in mora biti
neodvisen od ponudnika govejega mesa.

O predhodnem pregledu naredi oseba iz prejšnjega
odstavka zapisnik, ki zajema podatke o ugotovljeni masi,
razvrstitvi, obdelavi, temperaturi klavnih polovic, številu po-
nujenih ter številu zavrnjenih polovic ali četrti.

Agencija po prevzemu zapisnika o predhodnem pre-
gledu iz prejšnjega odstavka prevzame goveje meso.

Trupi, ki presegajo dovoljeno maso iz 25. člena te
uredbe se zavrnejo. Če se pri pregledu zavrne več kot 20%
vseh polovic v seriji, se celotna serija zavrne. Zavrnjeni
proizvodi se tudi označijo kot taki in se ne smejo ponovno
dati v predhoden pregled ali v prevzem.

Oseba, ki opravi predhodni pregled, tudi zapečati pre-
vozno sredstvo, preden le-ta zapusti klavnico. Številka peča-
ta mora biti navedena na zapisniku iz tega člena.

37. člen
(nakladanje brez predhodnega pregleda)

V primeru, da ni bil opravljen predhoden pregled pred
nakladanjem na nakladalni rampi klavnice in pred transpor-
tom v intervencijski center, mora klavne polovice:

– spremljati dokument, iz katerega je razvidna identifi-
kacijska številka, da so klavne polovice označene v skladu s
predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in
polovic govedi na klavni liniji, ter veterinarski žig o zdravstve-
ni ustreznosti živil in surovin živalskega izvora ter datum
zakola, ali

– morajo biti označene z etiketami, ki vsebujejo registr-
sko številko klavnice, identifikacijsko številko živali, datum
zakola in maso trupa. Te etikete morajo biti velikosti 5x10
cm, čitljive in na njih ni dovoljenih nobenih popravkov oziro-
ma spreminjanj. Etikete morajo biti toplotno odporne in tr-
dno prilepljene na vsako četrt.

38. člen
(označevanje ob prevzemu)

V primeru, da so polovice razkosane v četrti, mora biti
razsek opravljen v skladu s Prilogo 2. Četrti morajo biti v
času prevzema razvrščene v posamezne skupine po posa-
meznih trupih ali polovicah. Če polovice niso razsekane v
četrti pred dostavo v intervencijski center, se razsekajo v
skladu s Prilogo 2 ob prihodu.

Ob prevzemu se vsaka četrt označi z etiketami, ki mo-
rajo poleg podatkov iz druge alinee 37. člena te uredbe

vsebovati tudi maso četrti in številko odločbe. Etikete mora-
jo biti pritrjene neposredno na kito prednjega in zadnjega
bočnika ali na vratne vezi prednje četrti in na potrebušino
zadnje četrti, brez uporabe kovinskih ali plastičnih sponk.
Predhodno pritrjene etikete se morajo odstraniti.

Ne glede na 45. člen te uredbe, morajo etikete ostati
pritrjene na četrtinah skozi celotno obdobje skladiščenja.

39. člen
(pregledi ob prevzemu)

Ob prevzemu mora oseba, ki je pristojna za prevzem,
pregledati obdelavo, razvrstitev, maso, etikete vsake četrti
in temperaturo ene prednje četrti vsakega trupa. Trupe, ki
presegajo dovoljeno maso iz 25. člena te uredbe, zavrne.

Oseba iz prejšnjega odstavka mora narediti zapisnik, ki
ga hrani agencija in ki vsebuje podatke o masi, številu ponu-
jenih proizvodov, številu zavrnjenih oziroma prevzetih proiz-
vodov in skupno maso četrti vsake serije.

Če se masa govejega mesa s kostmi, ki je namenjeno
skladiščenju, razlikuje od mase na zapisniku o predhodnem
pregledu iz drugega odstavka 36. člena te uredbe, se masa
vsake četrti preveri in, če je potrebno, oseba, pristojna za
prevzem, pritrdi nove etikete z navedbo dejanske mase pre-
vzetega mesa in drugimi podatki iz 36. člena te uredbe.
Predhodno pritrjene etikete se morajo odstraniti.

40. člen
(zahteve za meso, namenjeno odkoščenju)

Zahteve glede označitve, dostave in pregledov za pre-
vzem govejega mesa s kostmi, ki je namenjeno odkoščenju
v intervencijskih centrih, so:

– ob prevzemu, kot je določeno v prvem in drugem
odstavku 35. člena te uredbe, morajo biti prednje in zadnje
četrti za odkoščenje označene s črkami ‘INT’. ‘INT’ pomeni
kodo za intervencijsko odkoščenje. V na notranji in zunanji
strani vsake četrti v skladu s predpisi, ki urejajo veterinar-
sko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko-sanitarne
preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin
živalskega izvora, in sicer med 3. ali 4. rebrom prednje četrti
in med 7. in 8. rebrom zadnje četrti;

– skrotalna in okolna maščoba mora ostati pritrjena do
prevzema in se odstrani pred tehtanjem;

– dostavljeni proizvodi se skladiščijo v serijah kot je
določeno v drugem odstavku 35. člena te uredbe.

Če se polovice ali četrti, označene z ‘INT’ najdejo zunaj
območja, namenjenega izvajanju intervencijskega odkošče-
nja, inšpektorat za kmetijstvo izvede preiskavo, sprejme po-
trebne ukrepe in obvesti ministrstvo.

Če se več kot 20% polovic ali četrti dostavljene serije
zavrne, se zavrne celotna serija. Vsi proizvodi se označijo
kot takšni in se ne smejo ponovno pregledati ali prevzeti.

Če je dejanska dostavljena in prevzeta količina manjša
od količine, določene v odločbi, se varščina:

a) vrne v celoti, če razlika ne presega 5% ali 175 kg;
b) razen v primerih višje sile, zaseže:
– delno, glede na nedostavljene ali neprevzete količi-

ne, če razlika ni večja od 15%;
– v celoti v drugih primerih.
Za višjo silo se štejejo okoliščine, ki jih ni mogoče

predvideti in katerih posledice ni moč odvrniti.

41. člen
(plačilo prevzetega govejega mesa)

Agencija v roku 30 dni od dneva prevzema govejega
mesa v skladišče agencije oziroma v skladu s predpisi, ki



Uradni list Republike Slovenije Št. 34 / 10. 5. 2001 / Stran 3899

urejajo proračunsko financiranje plača upravičencem pre-
vzete količine govejega mesa, katerih neto masa je bila
ugotovljena v skladu s 35. členom te uredbe in po ceni, ki je
bila navedena v ponudbi.

Če agencija prevzame goveje meso drugih kakovostnih
tržnih razredov kot R3, se cena, ki se plača izbranim ponu-
dnikom preračuna z uporabo pretvorbenih koeficientov iz
Priloge 1.

II. PODPOGLAVJE:
Odkoščevanje govejega mesa

42. člen
(splošni pogoji za odkoščevanje govejega mesa)
Agencija je pooblaščena za odkoščevanje vsega ali

dela govejega mesa, ki se intervencijsko odkupi.
Pogoji za odkoščevanje govejega mesa:
– odkoščevanje se lahko izvaja v intervencijskih centrih

iz 31. člena te uredbe;
– kosi brez kosti morajo izpolnjevati pogoje iz Priloge

3, ki je sestavni del te uredbe;
– odstranjevanje kosti se ne sme začeti, preden ni

prevzeta celotna serija govejega mesa;
– v prostoru za odkoščevanje v času odkoščevanja,

obdelave ali pakiranja intervencijsko nakupljenega govejega
mesa ne sme biti nobeno drugo meso. Izjema je samo
svinjsko meso, če je v obdelavi na drugi popolnoma ločeni
liniji;

– odkoščevanje govejega mesa se lahko izvrši od 7. ure
do 18. ure, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Delovni
čas se lahko podaljša, če je zagotovljena prisotnost osebe,
ki opravlja nadzor v skladu s 44. členom te uredbe. Če
odkoščevanje govejega mesa ni končano v istem dnevu kot
je opravljen prevzem, mora oseba, ki opravlja nadzor, zape-
čatiti hladilne prostore, kjer se goveje meso uskladišči, in jih
odpečatiti, ko se odkoščevanje govejega mesa nadaljuje.

43. člen
(pogodba in natančnejša pravila za odkoščevanje govejega

mesa)
Odkoščevanje govejega mesa se izvaja na podlagi po-

godbe med agencijo in izbranim intervencijskim centrom.
Agencija določi podrobnejše pogoje, ki jih mora izpol-

njevati intervencijski center za razsek, zahteve glede opre-
me in natančne pogoje glede odkoščevanja govejega mesa,
ki določajo način priprave, obdelave, pakiranja, zamrzova-
nja in skladiščenja kosov govejega mesa.

44. člen
(nadzor nad odkoščevanjem govejega mesa)

V vseh fazah odkoščevanja govejega mesa mora biti
zagotovljen fizični nadzor.

Inšpektorat za kmetijstvo lahko pooblasti za izvajanje
nadzora nad odkoščevanjem organizacijo, ki je pooblašče-
na za ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na
klavni liniji. Inšpektorat za kmetijstvo v takšnem primeru izva-
ja samo nenapovedane preglede odkoščevanja govejega
mesa, pri katerem se kontrolira naključno izbrane kartone
posameznih kosov pred in po zamrzovanju in se količine
govejega mesa primerjajo s količino kosti, kit in maščobe. Ti
pregledi obsegajo najmanj 5% kartonov, napolnjenih v enem
dnevu oziroma najmanj pet kartonov posameznega kosa.

Prednje in zadnje četrti se odkoščujejo ločeno. Vsak
dan odkoščevanja se naredi zapisnik, iz katerega je razvidno:

– število kosov in število napolnjenih kartonov;
– izplen odkoščevanja, ločeno za prednje in zadnje

četrti.

45. člen
(posebni pogoji za odkoščevanje govejega mesa)
Med odkoščevanjem, obdelavo in pakiranjem goveje-

ga mesa pred zamrzovanjem notranja temperatura mesa ne
sme biti višja od 7 °C. Transport kosov je možen šele po
hitrem zamrzovanju.

Neposredno pred odkoščevanjem je potrebno v celoti
odstraniti vse nalepke in tujke.

Vse kosti, hrustanec, vratne in hrbtne vezi, grobe vezi
in tkiva, stične ovojnice, vidni živci in limfno tkivo morajo biti
popolnoma odstranjeni. Obdelava kosov mora biti omejena
na odstranitev maščobe, grobih vezi in tkiv, stičnih ovojnic in
drugega določenega z obrezovanjem. Vse vidno živčno in
limfno tkivo mora biti odstranjeno.

Večje krvne žile in strdke ter onesnažene dele se mora
odstraniti s čim manj obdelave.

46. člen
(pakiranje kosov)

Kosi se pakirajo takoj po odkoščevanju v skladu s
Prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe, tako da meso ne
pride v neposredni stik s kartonom.

Polietilenske folije za kartone ter folije ali vreče za
zavijanje morajo biti najmanj 0,05 mm debele in primerne za
zavijanje živil.

Kartoni, palete in zaboji morajo izpolnjevati pogoje iz
Priloge 4.

47. člen
(skladiščenje kosov)

Agencija mora zagotoviti, da se vso intervencijsko od-
kupljeno odkoščeno goveje meso skladišči ločeno in da je
možno enostavno ugotoviti istovetnost mesa po posamez-
nem predpisu o uvedbi intervencijskega odkupa, kosu in
mesecu skladiščenja.

48. člen
(stroški odkoščevanja)

Na podlagi pogodbe iz 43. člena te uredbe se stroški,
ki nastanejo pri odkoščevanju mesa, plačajo v skladu s
53. členom te uredbe.

49. člen
(roki)

Odkoščenje, obrezovanje in pakiranje mora biti konča-
no v 10 dneh po zakolu.

Takoj po pakiranju se mora odkoščeno goveje meso
hitro zamrzniti. Količine odkoščenega mesa v enem dnevu
ne smejo presegati dnevnih kapacitet hladilnih prostorov za
hitro zamrzovanje.

Notranja temperatura odkoščenega govejega mesa mo-
ra biti -7 °C ali manj v 36 urah po hitrem zamrzovanju.

50. člen
(zavrnitev proizvodov)

Kadar se s pregledi, določenimi v prvem in drugem
odstavku 44. člena te uredbe ugotovi, da odkoščevalni obrat
krši člene tega podpoglavja v zvezi z določenim kosom, se ti
pregledi razširijo tako, da zajamejo nadaljnjih 5% kartonov,
napolnjenih istega dne. Če se ugotovijo nadaljnje kršitve, se
pregleda dodatne vzorce, ki znašajo 5% skupnega števila
kartonov tega kosa. Kadar se pri četrtem 5% pregledu ugo-
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tovi kršitve teh členov pri več kot 50% kartonov, se preveri
celodnevna proizvodnja tega kosa. Vendar pa se pregled
celodnevne proizvodnje ne zahteva potem, ko se ugotovi
kršitve pri več kot 20% kartonov določenega kosa.

Potem, ko se na podlagi prejšnjega odstavka tega čle-
na ugotovijo kršitve pri manj kot 20% kartonov določenega
kosa, se zavrne celotna količina teh kartonov in jih agencija
dobavitelju ne plača. Za zavrnjene kose plača obrat za odko-
ščevanje agenciji znesek naveden v Prilogi 5, ki je sestavni
del te uredbe.

Če se ugotovijo kršitve pri več kot 20% kartonov dolo-
čenega kosa, agencija zavrne celodnevno proizvodnjo tega
določenega kosa in jih ne plača. Za zavrnjene kose obrat za
odkoščevanje plača intervencijski agenciji znesek, naveden
v Prilogi 5.

Če se ugotovijo kršitve pri več kot 20% kartonov različ-
nih kosov, proizvedenih v enem dnevu, agencija zavrne
celodnevno proizvodnjo odkoščenega mesa in jih dobavite-
lju ne plača. Obrat za odkoščevanje agenciji plača znesek,
ki je za 20% višji od cene, ki jo je za goveje meso s kostmi
plačala izbranemu ponudniku v skladu z 41. členom te
uredbe in je bilo po odkoščenju zavrnjeno.

Kadar se uporablja četrti prejšnji odstavek, se drugi in
tretji odstavek tega člena ne uporabljata.

Kadar zaradi malomarnosti ali prevare obrat za odko-
ščevanje ne izpolnjuje tega podpoglavja te uredbe ne glede
na prejšnje odstavke:

– agencija zavrne in ne plača vseh proizvodov, ki so bili
pridobljeni z odkoščevanjem določenega dne, v katerem je
bilo ugotovljeno neizpolnjevanje določb tega podpoglavja te
uredbe;

– obrat za odkoščevanje agenciji plača znesek, ki je za
20% višji od cene, ki jo je za goveje meso s kostmi plačala
izbranemu ponudniku v skladu z 41. členom te uredbe in je
bilo po odkoščenju zavrnjeno v skladu s prvo alineo tega
odstavka.

III. PODPOGLAVJE:
Nadzor nad intervencijskim odkupom, evidence

skladišč in poročanje

51. člen
(skladiščenje in pregledi)

Agencija mora zagotoviti, da je meso, ki je predmet
tega poglavja, uskladiščeno in skladiščeno tako, da je lahko
dostopno in v skladu s prvim odstavkom 34. člena in 47. čle-
nom te uredbe.

Temperatura skladiščenja mora biti –17°C ali nižja.
Agencija sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi za-

gotovi zadovoljivo ohranjanje tako količin kot kvalitete skladi-
ščenih proizvodov in da se zamenja poškodovano pakiranje.
Skladišča agencije morajo zavarovati intervencijske zaloge
govejega mesa.

Agencija sprejme vse potrebne ukrepe glede sledljivo-
sti in skladiščenja, s katerimi zagotovi, da so skladiščeni
proizvodi čimbolj učinkovito odpremljeni iz skladišč.

52. člen
(poročanje agencije)

Agencija nemudoma obvešča ministrstvo o spremem-
bah seznama intervencijskih centrov ter o njihovih zamrzo-
valnih in skladiščnih kapacitetah.

V roku 10 dni po koncu roka za uskladiščenje agencija
obvesti ministrstvo o dostavljenih in uskladiščenih količinah
govejega mesa.

V roku 20 dni v tekočem mesecu za pretekli mesec
agencija obvesti ministrstvo o:

– odkupljenih količinah govejega mesa v posameznih
tednih in skupaj v mesecu, po posameznih proizvodih in
kakovostnih tržnih razredih v skladu s predpisom, ki ureja
ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na klavni
liniji;

– količinah posameznih proizvodov s kostmi in brez
njih, ki so predmet odločb o prodaji, izdanih v preteklem
mesecu;

– količinah posameznih proizvodov s kostmi in brez
njih, ki so bili zavrnjeni v preteklem mesecu;

– pridobljenih količinah mesa brez kosti iz odkupljene-
ga mesa s kostmi;

– neprevzetih in fizičnih zalogah posameznih proizvo-
dov s kostmi, z navedbo, koliko časa so neprevzete zaloge v
skladišču. ‘Neprevzete zaloge’ pomenijo zaloge, za katere
še ni bila izdana odločba o prodaji, ‘fizične zaloge’ pa pome-
nijo skupaj neprevzete zaloge in zaloge, za katere je že bila
izdana odločba o prodaji, vendar še niso bile prevzete s
strani kupca.

53. člen
(stroški fizičnih operacij)

Fizične operacije, povezane z intervencijskim naku-
pom govejega mesa, vključujejo:

1. Ugotavljanje ustreznosti govejega mesa in uskladi-
ščenje (za četrti in polovice):

a) premik v skladiščni prostor s prevoznega sredstva
ob prihodu v skladišče agencije;

b) kontrolo kakovosti;
c) tehtanje;
d) zamrzovanje in premik v hladilnico;
e) pakiranje.
2. Ugotavljanje ustreznosti govejega mesa, odkošče-

vanje in uskladiščenje (za odkoščeno meso):
a) kontrolo kakovosti odkoščenega mesa;
b) tehtanje odkoščenega mesa;
c) rokovanje;
d) pogodbene stroške odkoščevanja govejega mesa,

ki vključujejo:
– začetno ohladitev;
– prevoz iz intervencijskih centrov v obrat za odkošče-

vanje (razen ko prodajalec dostavi goveje meso v obrat za
odkoščenje);

– odkoščevanje, obdelavo, tehtanje, pakiranje in hitro
zamrzovanje;

– začasno skladiščenje kosov; nakladanje, prevoz in
ponovno uskladiščenje v hladilnico skladišča;

– stroške embalaže za pakiranje: polietilenske vreče,
kartonske škatle.

Vrednost kosti, maščobe in ostalih odpadkov, ki osta-
nejo v obratu za odkoščevanje, se ne upoštevajo.

3. Skladiščenje govejega mesa:
a) najem skladišč;
b) zavarovanje (samo, če to ni že vključeno v podtočko

a) te točke);
c) kontrolo temperature (samo, če to ni že vključeno v

podtočko a) te točke);
d) letno inventuro (samo, če to ni že vključeno v pod-

točko a) te točke).
4. Odpremo govejega mesa iz skladišča:
a) tehtanje;
b) kontrolo kakovosti;
c) premik iz skladiščnega prostora na nakladalno ram-

po skladišča.
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Agencija skladišču plača dejanske stroške fizičnih ope-
racij iz prejšnjega odstavka na podlagi računov, vendar naj-
več do višine:

– 15.210 SIT/tono za fizične operacije iz 1. točke
prejšnjega odstavka;

– 71.960 SIT/tono za fizične operacije iz 2. točke
prejšnjega odstavka;

– 3.860 SIT/tono četrti in polovic oziroma 3.770
SIT/tono odkoščenega mesa na mesec skladiščenja za fi-
zične operacije iz 3. točke prejšnjega odstavka;

– 1.750 SIT/tono četrti in polovic oziroma 1.370
SIT/tono odkoščenega mesa za fizične operacije iz 4. točke
prejšnjega odstavka.

54. člen
(evidence)

Intervencijski centri morajo o zalogah govejega mesa,
ki je predmet intervencijskega nakupa, voditi evidenco v
računalniški obliki, ločeno za meso s kostmi in odkoščeno
meso, ki vsebuje podatke o uskladiščenju, skladiščenju in
odpremi iz skladišč (količine, datum, označbe serij).

Agencija vodi evidenco za vse količine govejega mesa
v intervencijskih centrih, ki vsebuje podatke o količinah in
datumih uskladiščenja, skladiščenja ter odpreme serij gove-
jega mesa.

55. člen
(mesečno poročilo intervencijskih centrov)

Intervencijski centri posredujejo agenciji mesečno po-
ročilo na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe,
ločeno za meso s kostmi in odkoščeno meso do 10 v
tekočem mesecu za pretekli mesec.

Mesečno poročilo mora vsebovati podatke o količinah
govejega mesa:

– ki se prenašajo iz predhodnega meseca;
– ki so se uskladiščile in odpremile iz intervencijskih

centrov po posameznih serijah;
– ki so v skladišču ob koncu meseca.

56. člen
(letno poročilo intervencijskih centrov)

Intervencijski centri posredujejo agenciji letno poročilo
na obrazcu iz Priloge 7, ki je sestavni del te uredbe, ločeno
za meso s kostmi in odkoščeno meso do 31. marca v
tekočem letu za preteklo leto.

Letno poročilo mora povzeti količine govejega mesa v
intervencijskih centrih po posameznih serijah in ločeno za
meso s kostmi in odkoščeno meso. Letno poročilo mora biti
potrjeno s strani inšpektorja za kmetijstvo, ki vpiše ugotovi-
tve iz opravljenega pregleda. Intervencijski center o morebit-
nih ugotovljenih odstopanjih poda obrazložitev, ki je sestavni
del letnega poročila.

57. člen
(nadzor nad skladiščenjem govejega mesa)

Na podlagi predloga agencije izvaja inšpektorat za kme-
tijstvo v intervencijskih centrih skozi vse leto v času skladi-
ščenja govejega mesa nenapovedane preglede v neenako-
mernih intervalih.

Vsak intervencijski center mora biti pregledan najmanj
enkrat na leto. Pri pregledu se ugotavlja:

– način zbiranja podatkov iz 55. in 56. člena te ured-
be;

– usklajenost evidenc intervencijskega centra s podat-
ki, ki so bili posredovani agenciji;

– prisotnost količin govejega mesa, ki so navedene v
zadnjem mesečnem poročilu skladišča, v skladišču na pod-
lagi vizualne ocene. V primeru dvoma ali spora se prisotnost
ugotavlja s tehtanjem v skladu z drugo alineo točke a) četrte-
ga odstavka tega člena. Kmetijski inšpektor lahko razširi
pregled na tehtanje vseh količin govejega mesa v seriji ali v
skladišču.

Inšpektorat za kmetijstvo pred pregledom skladišča
agencije na podlagi evidenc agencije izbere serije za pre-
gled. Izberejo se serije, ki predstavlja najmanj 5% vseh
količin govejega mesa v skladišču.

Pregled izbranih serij obsega:

a) za goveje meso s kostmi:

– pregled označb serij in ugotovitev števila kosov;

– ugotovitev mase s tehtanjem 20% kosov posamezne-
ga proizvoda (četrti, polovice) oziroma posameznega kako-
vostnega razreda;

– vizualni pregled stanja pakiranja;

b) za goveje meso brez kosti:

– pregled označb serij in ugotovitev števila kartonov;

– tehtanje 10% palet ali kontejnerjev;

– tehtanje 10% kartonov od vsake tehtane palete;

– vizualni pregled vsebine škatel in stanja pakiranja v
vsakem kartonu.

Če se pri pregledu izbranih serij ugotovijo odstopanja,
kmetijski inšpektor določi dodatne količine proizvodov, ki se
pregledajo po enakem postopku.

Če se pri pregledih iz prejšnjih odstavkov ugotovi, da
proizvodi ne izpolnjujejo zahtev iz tega poglavja, jih inšpek-
tor kot takšne označi in jih zavrne.

58. člen
(zapisnik o pregledu)

Kmetijski inšpektor o vsakem opravljenem pregledu
napiše zapisnik.

Zapisnik mora vsebovati:
a) ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež

intervencijskega centra;
b) opis pogojev skladiščenja in stanja ter dostopnosti

pakiranj ter označb serij;
c) količine v evidenci agencije, količine v evidenci in-

tervencijskega centra in morebitna odstopanja med obema
evidencama za vsako serijo oziroma količino proizvoda v
intervencijskem centru;

d) količine, ki so bile ugotovljene pri pregledu izbranih
serij in vsa morebitna druga odstopanja glede na evidence;

e) navedbo dodatno pregledanih količin pri razširjenem
pregledu in ugotovljena odstopanja glede na evidence;

f) obrazložitev intervencijskega centra, če so bila ugo-
tovljena odstopanja;

g) kraj, datum in čas začetka in konca pregleda ter
podpis pristojnega kmetijskega inšpektorja in podpis odgo-
vorne osebe intervencijskega centra.
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Kmetijski inšpektor nemudoma posreduje zapisnik
agenciji, ki v primeru ugotovljenih odstopanj uskladi svoje
evidence z ugotovitvami iz zapisnika.

59. člen
(dovoljene količinske izgube govejega mesa pri

skladiščenju)
Količinska izguba govejega mesa pri skladiščenju je

določena kot odstotek dejanskih količin govejega mesa v
intervencijskem centru od vsote uskladiščenih količin gove-
jega mesa v določenem finančnem letu in količin, ki so bile v
intervencijskem centru na začetku tega finančnega leta.

Odstotek dovoljenih količinskih izgub v času skladišče-
nja znaša za goveje meso 0,6%. Odstotek dovoljenih koli-
činskih izgub pri odkoščenju znaša 32% od prevzetega go-
vejega mesa s kostmi.

Z dovoljenimi količinskimi izgubami ni možno pokriti
izgub, ki so nastale zaradi manjkajočih količin oziroma paki-
ranj v intervencijskem centru.

60. člen
(manjkajoče količine in poslabšanje kakovosti govejega

mesa pri skladiščenju)
Intervencijski center agencije je odgovoren za vsa od-

stopanja med količinami v intervencijskem centru in naved-
bami v evidencah oziroma poročilih skladišča, ki jih ugotovi
kmetijski inšpektor, ter za poslabšanje kakovosti govejega
mesa.

Vrednost manjkajočih količin oziroma poslabšanja ka-
kovosti iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se
manjkajoče količine oziroma količine slabše kakovosti
pomnožijo z intervencijsko ceno, povečano za 5%. V prime-
ru, da je tržna cena višja od 105% intervencijske cene, mora
skladišče povrniti agenciji vrednost, ki se izračuna tako, da
se manjkajoče količine oziroma količine slabše kakovosti
pomnožijo s tržno ceno, povečano za 5%.

Vrednost manjkajočih količin oziroma poslabšanja ka-
kovosti plača intervencijski center agencije v proračun Re-
publike Slovenije.

V. POGLAVJE:
Prodaja intervencijskih zalog govejega mesa

61. člen
(splošni pogoji za prodajo govejega mesa iz intervencijskih

zalog)
Goveje meso iz intervencijskih zalog se lahko prodaja

samo:
– če so proizvodi namenjeni določeni uporabi;
– če so proizvodi namenjeni za izvoz;
– če ni moten trg govejega mesa, tudi v primeru, ko

prodaja proizvodov nima določenega namena, pri čemer se
upošteva zlasti povprečno tržno ceno odrasle govedi;

– če je prodaja oziroma odstranitev iz skladišč potre-
bna zaradi tehničnih razlogov.

Minister objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
predpis o prodaji intervencijskih zalog govejega mesa po
vnaprej določeni ceni ali po postopku zbiranja ponudb. Mi-
nister lahko predpiše posebne pogoje za prodajo govejega
mesa in določi namen uporabe ter določi višino varščine za
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti kupcev.

62. člen
(varščina)

Samo vlagatelji oziroma ponudniki, ki so predložili do-
kazilo o zagotovljeni varščini v višini 26.000 SIT/tono, lahko
sodelujejo pri prodaji govejega mesa iz intervencijskih zalog
po postopku zbiranja ponudb ali prodaje po vnaprej določe-
ni ceni.

Namen varščine je zagotovitev izpolnitve obveznosti
ponudnikov oziroma vlagateljev, predvsem da vlagatelji ozi-
roma ponudniki:

– ne umaknejo svojih vlog oziroma ponudb;
– v roku določenem v odločbi plačajo količine proizvo-

dov;
– prevzamejo plačane količine proizvodov.
Za varščine se smiselno uporabljajo določbe predpi-

sov, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponu-
dniki zavarujejo svoje obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja.

Agencija vloge in ponudbe, katerim dokazilo o zagotov-
ljeni varščini ni priloženo, zavrne. Izjemoma se določila tega
odstavka ne uporabljajo, ko to opravičujejo pogoji pri prodaji
govedine po vnaprej določeni ceni.

Varščina se ponudnikom oziroma vlagateljem, katerih
vloge oziroma ponudbe niso bile sprejete, vrne.

Količine proizvodov, ki bodo prevzete, morajo biti pla-
čane najkasneje en dan pred prevzemom iz intervencijske-
ga centra.

Če kupec ne plača proizvodov v roku iz prejšnjega
odstavka tega člena, se šteje, da ponudba oziroma vloga ni
bila sprejeta in se varščina zaseže. Če kupec v roku iz
petega odstavka tega člena plača samo del količine, dolo-
čene v odločbi, sme prevzeti le plačane količine in se mu,
razen v primerih višje sile, varščina zaseže:

– v sorazmernem deležu glede na neplačane količine v
roku iz prejšnjega odstavka, če je bilo plačanih najmanj 60%
z odločbo določenih količin;

– v celoti, če več kot 60% z odločbo določenih količin
ni bilo plačanih v roku iz prejšnjega odstavka;

– v celoti v primeru, da plačanih količin ne prevzame.
Zasežene varščine se vplača v proračun Republike

Slovenije.

63. člen
(prodajna cena)

Prodajna cena se v primeru prodaje mesa s kostmi
nanaša na bruto maso in v primeru prodaje mesa brez kosti
na neto maso, brez DDV, fco nakladalna rampa skladišča.
Neto masa mesa brez kosti je enaka razliki med bruto maso,
ki je ugotovljena na nakladalni rampi skladišča, in povpreč-
no maso pakiranja, ki je bila ugotovljena pred pakiranjem.

V primeru prodaje je minimalna količina proizvodov na
vlogo oziroma ponudbo:

– pet ton, v primeru mesa s kostmi,
– dve toni, v primeru mesa brez kosti.
V primeru, da je razpoložljiva količina v skladišču manj-

ša od petih oziroma dveh ton, je minimalna količina enaka
razpoložljivi količini.

64. člen
(prevzem)

Kupec mora prevzeti blago v roku enega meseca od
dneva izdaje odločbe agencije iz osmega odstavka 65. čle-
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na in šestega odstavka 66. člena te uredbe. V primeru, da
kupec neplačanih količin v z odločbo določenem roku ne
prevzame, nosi stroške nadaljnjega skladiščenja.

Prevzem proizvodov mora biti v skladu z navodili agen-
cije za sprostitev proizvodov, pri čemer se ne upoštevajo
zahteve kupcev glede določene serije. V primeru, da je
ponudnik navedel prednostni seznam lokacij intervencijskih
centrov, se mu proizvodi dodelijo glede na razpoložljive
količine.

Agencija omogoči ponudnikom oziroma vlagateljem,
preden vložijo vloge oziroma ponudbe, ogled proizvodov.

Agencija v roku 5 dni obvešča ministrstvo o prodanih
količinah v preteklih dveh tednih.

65. člen
(prodaja govejega mesa iz intervencijskih zalog po vnaprej

določeni ceni)
Prodajno ceno govejega mesa po tem postopku določi

minister ob upoštevanju situacije na trgu govejega mesa in
cen konkurenčnih proizvodov.

Pisne vloge za nakup govejega mesa iz intervencijskih
zalog se vložijo na agencijo.

Vloge morajo vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež

vlagatelja;
– opis proizvodov;
– zaprošeno količino govejega mesa;
– skupni znesek za zaprošene količine v SIT;
– izjavo, s katero se kupec odreče vsem zahtevam

glede kakovosti in lastnosti proizvodov, ki se mu jih lahko
dodeli;

– prednostni seznam lokacij skladišč, kjer je goveje
meso skladiščeno;

– soglasje, da sprejema z odločbo zmanjšane zaproše-
ne količine govejega mesa v primeru premajhnih razpoložlji-
vih količin;

– dokazilo o zagotovljeni varščini iz 62. člena te ured-
be.

Agencija obravnava vse popolne vloge, ki jih je prejela
na določen dan.

Kot dan vložitve popolne vloge se šteje dan, ko agenci-
ja vlogo prejme, vendar ne kasneje kot do 14.00 ure.

Popolne vloge, ki prispejo na agencijo na dan, ki ni
delavni dan za agencijo ali na delaven dan, vendar po uri, ki
je določena v prejšnjem odstavku, se šteje, da je bila pred-
ložena na prvi delovni dan, ki sledi dnevu, ko je vloga dejan-
sko prispela.

Vse vloge, prispele istega dne, se štejejo, da so bile
vložene istočasno.

Agencija izda odločbo o rešitvi vloge v roku petih delov-
nih dni po prejemu vloge do prodaje vsega govejega mesa
po predpisu.

V primeru, da je bila z vlogami zahtevana večja količina
govejega mesa kot je razpoložljiva količina, agencija razdeli
razpoložljive količine.

66. člen
(prodaja intervencijskih zalog govejega mesa po postopku

zbiranja ponudb)
Predpis o postopku za zbiranje ponudb vsebuje:
– opis proizvodov in datum objave predpisa o uvedbi

intervencijskega nakupa govejega mesa;

– naziv in naslov intervencijskega centra, kjer se meso
skladišči;

– za vsak intervencijski center posebej količino posa-
meznih proizvodov, ki so predmet prodaje;

– najmanj 14-dnevni rok za vložitev ponudb.
Ponudniki pisne ponudbe za nakup govejega mesa iz

intervencijskih zalog neposredno izročijo agenciji ali se poš-
ljejo po pošti z dokazilom o prejemu.

Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež

ponudnika;
– opis in količino proizvodov in navedbo intervencij-

skega centra, v katerem se ti proizvodi skladiščijo;
– ponudbeno ceno v SIT/tono;
– izjavo ponudnika, s katero se odreče vseh zahtev

glede kvalitete in lastnosti proizvodov, ki se mu dodelijo;
– soglasje, da sprejema z odločbo zmanjšane zaproše-

ne količine govejega mesa, v primeru premajhnih razpolo-
žljivih količin;

– dokazilo o zagotovljeni varščini iz 62. člena te uredbe;
– druge informacije, ki so zahtevane v predpisu o po-

stopku za zbiranje ponudb.
Delovni dan po preteku roka za vložitev ponudb agen-

cija pošlje ministru poročilo o ponujenih količinah in cenah.
Minister s predpisom določi minimalno prodajno ceno za
proizvode, po kateri agencija lahko proda te proizvode ali
določi, da se nobene ponudbe ne sprejme. Ponudbe z nižjo
ceno, kot jo določi minister, agencija zavrne.

V primeru, da je bilo prejeto več ponudb z enako ceno
za isto količino govejega mesa in ko je bilo v ponudbah
zaprošeno za večje količine govejega mesa kot so razpolo-
žljive količine, agencija razdeli razpoložljive količine.

Agencija izda odločbo o odločitvi glede ponudbe v
roku petih delovnih dni po objavi minimalne prodajne cene.

Zoper odločbo agencije lahko upravičenec v roku
15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo na ministrstvo.

VI. POGLAVJE:
Končni določbi

67. člen
(financiranje ukrepov)

Sredstva za financiranje ukrepov po tej uredbi se zago-
tovijo na proračunskih postavkah ministrstva, in sicer:

– za ukrepa podpora skladiščenju in intervencijski na-
kup se sredstva zagotovijo na postavki 6636 Ukrepi za
stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) in

– za ukrep premij se sredstva zagotovijo na postavki
5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.

68. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 331-14/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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PRILOGA 1 
 

Koeficienti za pretvorbo 
 
 

.DNRYRVWQL WUåQL UD]UHG 
LQ VWRSQMD ]DPDãþHQRVWL 

Koeficient 

U2 1,058 

U3 1,044 

U4 1,015 

R2 1,015 

R3 1,000 

R4 0,971 

O2 0,956 

O3 0,942 

O4 0,914 
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PRILOGA 2 
 

'RORþEH� NL VH XSRUDEOMDMR ]D WUXSH� SRORYLFH WUXSRY LQ þHWUWL 
 
1. 6YHåL DOL RKODMHQL WUXSL LQ SRORYLFH WUXSRY �WDULIQD ãWHYLOND .1 ����� åLYDOL� ]DNODQLK  

QDMYHþ ãHVW LQ QDMPDQM GYD GQL SUHM� 

 

2. Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje definicije: 

(a) trup: FHO WUXS ]DNODQH åLYDOL� ]D DKLORYR WHWLYR REHãHQR QD NODYQLãNR NOMXNR SR  

     izkrvavitvi, evisceraciji in odrto, pripravljeno:  

- EUH] JODYH LQ EUH] VSRGQMHJD GHOD QRJ� JODYD PRUD ELWL ORþHQD RG WUXSD Y DWODVQR-  

  okcipitalnem sklepu in spodnji deli nog morajo biti odrezani v metakarpalnih ali  

    metatarzalnih sklepih; 

- EUH] RUJDQRY SUVQH LQ WUHEXãQH YRWOLQH LQ EUH] OHGYLF� OHGYLþQH PDãþREH LQ  

PHGHQLþQH PDãþREH�  

- brez VSROQLK RUJDQRY LQ SULSDGDMRþLK PLãLF� 

- EUH] YH]LYQHJD LQ PLãLþQHJD GHOD WUHEXãQH SUHSRQH� 

- EUH] UHSD LQ SUYHJD WUWLþQHJD YUHWHQFD� 

- EUH] KUEWHQMDþH� 

- EUH] VNURWDOQH LQ RNROQH PDãþREH�  

- brez vezivnotkivne lineae albe trebušne mišice; 

- EUH] SRYUãLQVNH PDãþREH QD QRWUDQML VWUDQL VWHJQD� 

- EUH] MXJXODUQH YHQH LQ RE QMHM OHåHþH PDãþREH�  

- vrat je prerezan v skladu z veterinarskimi zahtevami, ne da bi bila odstranjena  

   vratna mišica;  

- PDãþRED QD SUVLK QH VPH ELWL GHEHOHMãD RG � FP�  

(b) klavna polovica: NL VH MR GREL ] ORþLWYLMR WUXSD NRW MH QDYHGHQR Y �D�� VLPHWULþQR SR  

VUHGLQL YUDWQLK� KUEWQLK� OHGYHQLK LQ NULåQLþQLK YUHWHQF LQ SR VUHGLQL SUVQLFH LQ simfize 

ischiopubis. 0HG REGHODYR WUXSRY VH KUEWQLK LQ OHGYHQLK YUHWHQF QH VPH SUHYHþ

GLVORFLUDWL� SULSDGDMRþH PLãLFH LQ NLWH QH VPHMR LPHWL QREHQLK SRãNRG RG åDJ DOL QRåHY� 

�F� SUHGQMH þHWUWL� 

    - oddvojene od trupa po ohladitvi; 

    - raven rez za petim rebrom;  
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�G� ]DGQMH þHWUWL� 

    - oddvojena od trupa po ohladitvi; 

    - raven rez za osmim rebrom (mišljeno za osmim od rebrom od zadaj, oziroma za      

     petim rebrom gledano od spredaj).  

 

3. Izdelki, nDYHGHQL Y WRþNDK � LQ �� PRUDMR ELWL RG GREUR L]NUYDYOMHQLK WUXSRY åLYDOL� NL  

VR ELOH SUDYLOQR RGUWH� WDNR GD VH SRYUãLQD WUXSD Y QREHQHP SULPHUX QL RGOXãþHQD�  

UGHþD DOL SRãNRGRYDQD �]PHþNDQLQH RG XGDUFHY�� SRYUãLQVND PDãþRED QH VPH ELWL  

    bistveno  raztrgana ali  odstranjena.  Poprsnica  mora  biti  nepoškodovana, razen    

WROLNR� GD VH RPRJRþL REHãHQMH� 7UXSL QH VPHMR ELWL QD QREHQ QDþLQ RQHVQDåHQL R]LURPD

NRQWDPLQLUDQL� ]ODVWL QH V IHNDOLMDPL DOL YHþMLPL NUYDYLPL PDGHåL� 

 

4. ,]GHONL� VSHFLILFLUDQL Y WRþNDK ��F� LQ �G� PRUDMR biti  iz  trupov  ali polovic trupov, ki  

]DGRãþDMR ]DKWHYDP L] WRþN ��D� LQ �E�� 

 

5. Izdelki, specificirDQL Y WRþNDK � LQ � PRUDMR ELWL WDNRM SR ]DNROX KODMHQL QDMPDQM �� ur,  

    tako da  temperatura v  notranjosti  ob koncu ohlajeYDOQHJD þDVD QH SUHVHJD  

���&� 7D WHPSHUDWXUD PRUD ELWL Y]GUåHYDQD GR QMLKRYHJD SUHY]HPD� 
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PRILOGA 3 

 
6SHFLILNDFLMH ]D LQWHUYHQFLMVNR RGNRãþHQMH 

 
1. .26, =$'1-( ý(757, 
 
1.2. Opis kosov 
 
1.2.1.  InterveQWQL ERþQLN �NRGD ,17 ��� 

5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  RGVWUDQLWL ] UH]RP� NL JUH VNR]L NROHQVNL VNOHS LQ JD ORþL RG

notranjega stegna in - þUQHJD LQ EHOHJD NUDMFD� SR QDUDYQL OLQLML� tako da mišica pete 
ostane skupaj z golenico. Odstraniti kosti zadnjeJD ERþQLND �JROHQLFR LQ PHþQLFR�  

           tibia, fibula). 
       Obrezovanje:  obrezati kite do mesa. 

Zavijanje in pakiranje: SUHG SDNLUDQMHP Y NDUWRQH� NL VR QD QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V

polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen. 
 
1.2.2.  Interventna kepa (koda INT 12) 

5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  ORþLWL RG QRWUDQMHJD VWHJQD ] UDYQLP UH]RP QDY]GRO LQ

Y]GROå OLQLMH VWHJQHQLFH LQ RG  þUQHJD LQ EHOHJD NUDMFD� ] QDGDOMHYDQMHP UH]D

navzdol po naravni liniji. Fascia mora ostati naravno pritrjena. 
Obrezovanje:  RGVWUDQLWL SRJDþLFR� VNOHSQR RYRMQLFR LQ NLWR�  6ORM ]XQDQMH PDãþREH

ne sme nikjer presegati 1 cm.  
Zavijanje in pakiranje: SUHG SDNLUDQMHP Y NDUWRQH� NL VR QD QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V

polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen. 
 
1.2.3.  Interventno notranje stegno (koda INT 13) 
       5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  ORþLWL RG ]XQDQMHJD VWHJQD - þUQHJD LQ EHOHJD NUDMFD LQ  

ERþQLND ] UH]RP� NL VOHGL OLQLML QDUDYQL OLQLML LQ RGVWUDQLWL RG VWHJQHQLFH� Odstraniti 
NULåQLFR�  
Obrezovanje:  odstraniti koren penisa, sosednji hrustanec in scrotalno bezgavko 
(inguinalis superficialis). Odstraniti hrustanec in vezna tkiva, povezana z  
PHGHQLþQR NRVWMR� 6ORM ]XQDQMH PDãþREH QH VPH QLNMHU SUHVHJDWL � FP�  
Zavijanje in pakiranje: pUHG SDNLUDQMHP Y NDUWRQH� NL VR QD QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V

polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen. 
 
1.2.4.  Interventno zunanje stegno - þUQL LQ EHOL NUDMHF �NRGD ,17 ��� 

5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  ORþLWL RG QRWUDQMHJD VWHJQD LQ ERþQLND ] UH]RP SR naravni 
liniji. Odstraniti stegnenico.  

       Obrezovanje:  RGVWUDQLWL PDVLYQL KUXVWDQHF� NL OHåL SROHJ NRVWQHJD VNOHSD�  
SRSOLWHDOQR EH]JDYNR� SULSDGDMRþR PDãþRER LQ NLWR� =XQDQML VORM PDãþREH QH VPH

nikjer presegati 1 cm.  
Zavijanje in pakiranje: SUHG SDNLUDQMHP Y NDUWRQH� NL VR QD QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V

polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen. 
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1.2.5. Interventni file (koda INT 15) 
Razrez: RGVWUDQLWH ILOH SR FHORWQL GROåLQL WDNR GD RGVWUDQLWH JODYR �GHEHOHMãL NRQHF�

V NROþQLFH �LOLXP� LQ V VOHGHQMHP Y]GROå ILOHMD� PHMHþHJD QD YUHWHQFD� WDNR GD QD WD

QDþLQ RGORþLWH ILOH RG OHGLM� 
       Obrezovanje:  RGVWUDQLWL åOH]R LQ PDãþREQR WNLYR� Pustiti serozo in vezivno  

PLãLþQLQR QHSRãNRGRYDQL LQ SRSROQRPD SRYH]DQR� Ta dragoceni kos je treba še 
posebno skrbno rezati, obrezati in zapakirati.  

       Zavijanje in pakiranje: ILOHML PRUDMR ELWL SD]OMLYR Y]GROåQR SDNLUDQL� L]PHQRPD  
debeli in tanki konci, s serozno opno navzgor in ne smejo biti upognjeni. Ti kosi 
morajo biti vsak posebej zaviti v polietilen pred pakiranjem v kartone, ki so na 
QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V SROLHWLOHQRP� 

 
1.2.6.  ,QWHUYHQWQL NULå �NRGD ,17 ��� 

5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  ORþLWL RG ]XQDQMHJD VWHJQD - þUQHJD LQ EHOHJD NUDMFD �NHSH� ]

UDYQLP UH]RP RG WRþNH� NL MH SULEOLåQR � FP RG ]DGQMLþQHJD UREX SHWHJD NULåQHJD

YUHWHQFD LQ SRWHND SULEOLåQR � FP RG VSUHGQMHJD URED VHGQLFH� SUL WHP SD SD]LWL� GD

VH QH SUHUHåH VNR]L NHSR� /RþLWL RG OHGLM ] UH]RP PHG ]DGQMLP Oedvenim in prvim 
NULåQLP YUHWHQFHP� WDNR GD RGORþLWH VSUHGQML URE PHGHQLFH� Odstranite kosti in 
hrustanec. 
Obrezovanje:  RGVWUDQLWH PDãþRER QD QRWUDQML SRYUãLQL SRG GROJR KUEWQR PLãLFR�  
=XQDQML VORM PDãþREH QH VPH QLNMHU SUHVHJDWL � FP�  Ta dragoceni kos je treba še 
posebno skrbno rezati, obrezati in zapakirati.  
Zavijanje in pakiranje: SUHG SDNLUDQMHP Y NDUWRQH� NL VR QD QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V

polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen. 
 
1.2.7.  Interventna ledja s hrbtom brez kosti (koda INT 17) 
       5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  ORþLWL RG NULåD ] UDYQLP UH]RP PHG ]DGQMLP OHGYHQLP LQ  

SUYLP NULåQLP YUHWHQFHP� /RþLWL RG EUåROH ] UDYQLP UH]RP PHG ��� LQ ��� UHEURP�   
Lepo odstraniti hrbtenico.  5HEUD LQ WUQDVWH SRGDOMãNH RGVWUDQLWL ] �L]OXãþHQMHP�. 
Obrezovanje:  RGVWUDQLWL YVH YUVWH KUXVWDQFD� NL RVWDQHMR SR RGNRãþHQMX� Kito je 
treba odstraniti. =XQDQML VORM PDãþREH QH VPH QLNMHU SUHVHJDWL � FP�  Ta dragoceni 
kos je treba še posebno skrbno rezati, obrezati in zapakirati.  
Zavijanje in pakiranje: pUHG SDNLUDQMHP Y NDUWRQH� NL VR QD QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V

polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen. 
 
1.2.8.  Interventna potrebušina (koda INT 18) 
       5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  odstranite celotno potrebušino pri osmem rebru ravno  

odrezane ]DGQMH þHWUWL �]D SHWLP UHEURP JOHGDQR RG VSUHGDM� ] UH]RP RG WRþNH� NMHU

MH ELOD SRWUHEXãLQD SRORåHQD QD]DM� SR QDUDYQL OLQLML QDY]GRO okrog površine zadnjih 
PLãLF GR WRþNH� NL MH YRGRUDYQD V VUHGLQR ]DGQMHJD OHGYHQHJD YUHWHQFD�  Nadaljujte 
] UH]RP QDY]GRO Y UDYQL OLQLML Y]SRUHGQR V ILOHMHP� RG ��� GR YNOMXþQR �� UHEUD Y]GROå

OLQLMH� NL WHþH Y]SRUHGQR V KUbtnim robom hrbtenice, tako da celoten rez navzdol ni 
YHþ NRW � FP RG VWUDQVNHJD URED GROJH KUEWQH PLãLFH� Vse kosti in  hrustanec 
RGVWUDQLWH ] �L]OXãþHQMHP�� Celotna potrebušina mora ostati v enem kosu.  
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Obrezovanje:  odstraniti grobo vezivno tkivo, ki prekriva trebušno muskulaturo,  
tako da ostane ta muskulatura nepoškodovana.  2EUH]DWL PDãþRER WDNR� GD FHORWQL

RGVWRWHN YLGQH �]XQDQMH LQ PHGPLãLþQH� PDãþREH QH SUHVHJD �� �� 
Zavijanje in pakiranje: celotna potrebušina se pri pakiranju lahko enkrat pregane.  
Ne sme se je rezati ali zviti. Ko je zapakirano, morata biti notranji del potrebušine  
in trebušna muskulatura jasno vidna. Da je zagotovljeno popolno zavitje kosov, 
PRUD ELWL SUHG SDNLUDQMHP YVDND ãNDWOD REORåHQD V SROLHWLOHQRP� 

 
1.2.9.  ,QWHUYHQWQD EUåRla od 6 do 10 rebra (koda INT 19) 

5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  WD NRV PRUD ELWL RG OHGLM EUH] NRVWL ORþHQ ] UDYQLP UH]RP

PHG ��� LQ ��� UHEURP LQ PRUD YNOMXþHYDWL UHEUD RG �� GR YNOMXþQR ��� UHEUD�  
Odstraniti medrebrne mišice in poprsnico v tankem sloju skupaj z rebri. Odstraniti 
KUEWHQLFR LQ KUXVWDQHF� YNOMXþno z vrhom lopatice. 
Obrezovanje:  odstraniti tilno vez (ligamentum nuchae). =XQDQML VORM PDãþREH QH

sme nikjer presegati 1 cm. Fascia mora ostati pritrjena. 
Zavijanje in pakiranje:  pUHG SDNLUDQMHP Y NDUWRQH� NL VR QD QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V

polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen. 
 
 
 
 
2. .26, 35('1-( ý(757, 
 
2.1. Opis kosov 
 
2.1.1.  Interventni preGQML ERþQik (koda INT 21) 

5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  RGVWUDQLWL ] UH]RP RNURJ VNOHSD� WDNR GD VH ORþLWD SRGODKNWQL

kosti (radius in ulna) in nadlahtnica (humerus). Odstraniti podlahtni kosti.  
       Obrezovanje:  REUHåLWH NRQLFH NLW GR PHVD� 
       Zavijanje in pakiranje: ti kosi morajo biti vsak posebej zaviti v polietilen pred  
           SDNLUDQMHP Y NDUWRQH� NL VR QD QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V SROLHWLOHQRP� 
       3UHGQMLK ERþQLNRY VH QH VPH SDNLUDWL VNXSDM ] ]DGQMLPL ERþQLNL� 
 
2.1.2.  ,QWHUYHQWQR SOHþH �NRGD ,17 ��� 

5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  ORþLWL SOHþH RG SUHGQMH þHWUWL ] UH]RP Y OLQLML� NL VOHGL QDUDYQL

OLQLML RNURJ URED SOHþ LQ KUXVWDQFD SUL YUKX ORSDWLFH� ] QDGDOMHYDQMHP� WDNR GD VH

SOHþH GYLJQH L] QDUDYQHJD SRORåDMD�  Odstraniti lopatico.  Mišico lopatice 
�SRGSOHþQLFD� VXEVFDSXODULV�� MH WUHED SRORåLWL QD]DM YHQGDU MR MH WUHED SXVWLWL

SULWUMHQR� WDNR GD MH PRJRþD JODGND RGVWUDQLWHY NRVWL� Odstraniti nadlahtnico 
(humerus).  

      Obrezovanje:  odstraniti hrustanec, kite in sklepne ovojnice. 2EUH]DWL PDãþRER  
WDNR� GD FHORWQL RGVWRWHN YLGQH �]XQDQMH LQ PHGPLãLþQH� PDãþREH QH SUHVHJD �� �� 
Zavijanje in pakiranje: pUHG SDNLUDQMHP Y NDUWRQH� NL VR QD QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V

polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen. 
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2.1.3.  Interventna  prsa (koda INT 23) 
5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  lRþLWL RG SUHGQMH þHWUL ] UH]RP Y UDYQL OLQLML� SUDYRNRWQR QD

VUHGLQR SUYHJD UHEUD� = L]OXãþHQMHP RGVWUDQLWL UHEUD� SUVQLFR LQ KUXVWDQHF�  
           0DãþRER� NL OHåL SRG SUVQLFR MH WUHED RGstraniti.  
        Obrezovanje:  REUH]DWL PDãþRER WDNR� GD FHORWQL RGVWRWHN YLGQH �]XQDQMH LQ  
           mHGPLãLþQH� PDãþREH QH SUHVHJD �� �� 

Zavijanje in pakiranje: GD VH RPRJRþL SRSROQR ]DYLWje kosov, mora biti vsak kos 
posebej zavit v polietilen pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani  

           REORåHQL V SROLHWLOHQRP� 
 
2.1.4.  ,QWHUYHQWQD SUHGQMD þHWUW �EUH] UHEHU LQ SOHþNH� �NRda INT 24) 
       5D]UH] LQ RGNRãþHQMH�  NRV� NL RVWDQH SR RGVWUDQLWYL SUVL� SOHþHWD LQ SUHGQMHJD  
           ERþQLND MH NODVLILFLUDQ NRW LQWHUYHQFLMVND SUHGQMD þHWUW� Odstraniti rebra z  

�L]OXãþHQMHP�� 9UDWQH NRVWL MH WUHED þLVWR �gladko) odstraniti. Mišice, ki povezujejo 
SUHGQMR QRJR V WUXSRP �PLãLFH SOHþQHJD REURþD� morajo ostati pritrjene na ta kos. 
Obrezovanje:  odstrani se kite, sklepne ovojnice in hrustanec. 2EUH]DWL PDãþRER

WDNR� GD FHORWQL RGVWRWHN YLGQH �]XQDQMH LQ PHGPLãLþQH� PDãþREH QH SUHVHJD 10 %. 
Zavijanje in pakiranje: pUHG SDNLUDQMHP Y NDUWRQH� NL VR QD QRWUDQML VWUDQL REORåHQL V

polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen. 
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PRILOGA 4  

 
'RORþEH� NL VH XSRUDEOMDMR ]D NDUWRQH� SDOHWH LQ ]DERMQLNH 

 

I. Kartoni  
1. Kartoni morajR ELWL VWDQGDUGQHJD IRUPDWD LQ PDVH LQ GRYROM PRþQL� GD ]GUåLMR

paletiranje.  
2.  Na uporabljenih kartonih ne sme biti imena klavnice ali razsekovalnice, iz katere so 

proizvodi.  
3.  Potem, ko so bili napolnjeni je treba kartone stehtati vsakega posebej; kartoni,  

QDSROQMHQL GR YQDSUHM GRORþHQH PDVH� QLVR GRYROMHQL� 
4.  Neto masa kosov ne sme presegati 30 kg na karton. 
5.  V isti karton se sme dati samo kose istega izvora, identificirane z njihovim polnim 

imenom ali z oznako kombinirane nomenklature in kL VR RG LVWH NDWHJRULMH åLYDOL�

SRG QREHQLP SRJRMHP NDUWRQL QH VPHMR YVHERYDWL NRVRY PDãþREH DOL GUXJLK

obrezkov. 
6.  Na kartonih morajo biti:  
     - nalepke agencije na obeh koncih, 
    - nalepke uradne veterinarske inšpekcije na sredini sprednje in zadnje strani. 

Takšne nalepke morajo imeti serijsko številko in morajo biti pritrjene tako, da se jih 
SUL RGSLUDQMX NDUWRQD XQLþL�  

7.  Na   nalepkah   agencije   morajo  biti   navedeni  številka  pogodbe, vrsta in število 
kosov, neto  masa in datum pakiranja; nalepke ne smejo biti manjše od 20 × 20 cm. 
Na  nalepkah mora biti navedena registrska številka razsekovalnice. 

8.  Serijske številkH QD QDOHSNDK� NL VR QDYHGHQH Y WRþNL �� PRUDMR ELWL HYLGHQWLUDQH Y

]YH]L ] YVDNR RGORþER LQ PRåQD PRUD ELWL SULPHUMDYD ãWHYLOD XSRUDEOMHQLK NDUWRQRY

in izdanih nalepk.  
9.  .DUWRQL PRUDMR ELWL ]YH]DQL V ãWLULPL WUDNRYL� GYHPD SR GROåLQL LQ GYHPD SR ãLULQL� NL

VR QDPHãþHQL SULEOLåQR 10 cm od vsakega vogala.  
10.  Nalepke, raztrgane med inšpekcijskim pregledom, je potrebno nadomestiti s 

VHULMVNR RãWHYLOþHQLPL QDOHSNDPL� ] GYHPD QD NDUWRQ� NL MLK L]GD DJHQFLMD� 
 

II. Palete in zabojniki 
1.  .DUWRQH� NL VR Y ]YH]L ] UD]OLþQLPL UD]SLVL LQ YVHEXMHMR UD]OLþQH NRVH� MH WUHED  

VNODGLãþLWL JOHGH QD UD]SLV DOL PHVHF LQ JOHGH QD SRVDPH]HQ NRV QD ORþHQLK

paletah; take palete morajo biti evidentirane z nalepkami, na katerih je navedena 
števLOND UD]SLVD� YUVWR NRVD� QHWR PDVD L]GHOND� PDVD HPEDODåH LQ ãWHYLOR NDUWRQRY

glede na posamezen kos. 
2.  1HRGNRãþHQH þHWUWL L] UD]OLþQLK UD]SLVRY MH WUHED VNODGLãþLWL JOHGH QD UD]SLV DOL

PHVHF Y UD]OLþQLK ]DERMQLNLK ]D SUHGQMH þHWUWL LQ ]DGQMH þHWUWL� WDNãQL NRQWHMQHUML

morajo biti  evidentirani z nalepkami, na katerih je navedena številka razpisa, 
ãWHYLOND NODVLILNDFLMH þHWUWL� NL VR UD]GHOMHQH QD SUHGQMH LQ ]DGQMH þHWUWL� QMLKRYD QHWR

PDVD LQ PDVD HPEDODåH� 
3.  /RNDFLMD SDOHW LQ ]DERMQLNRY PRUD ELWL SULND]DQD Y VNODGLãþX� 
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PRILOGA 5  
 

Posamezne ce QH ]DYUQMHQLK LQWHUYHQFLMVNLK NRVRY ]D QDPHQH ��� þOHQD  
 
 
 
 

 SIT/tono 
Intervencijski file 4.730.000,00 
Intervencijska ledja brez kosti 3.010.000,00 
Intervencijsko notranje stegno 
,QWHUYHQFLMVNL NULå 

2.150.000,00 

Intervencijsko zunanje stegno - þUQL LQ EHOL

krajec 
Intervencijska kepa 
,QWHUYHQFLMVND EUåROD �V SHWLPL UHEUL� 

1.720.000,00 

,QWHUYHQFLMVNR SOHþH 
,QWHUYHQFLMVND SUHGQMD þHWUW 

1.290.000,00 

Intervencijska prednja rebra  
,QWHUYHQFLMVNL ERþQLN 
,QWHUYHQFLMVNL SUHGQML ERþQLN 

1.075.000,00 

Intervencijska potrebušina    860.000,00 
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PRILOGA 6 

 
0(6(ý12 3252ý,/2 6./$',âý 

 
 
 
 
 

 
Proizvod: 

  
)LUPD VNODGLãþD� 

6NODGLãþH� âW�� 

Naslov: 

   
Mesec: 

 
Serija 

 
Opis 

 
.ROLþLQD �NJ� ãW� SDNHWRY� 

  
Datum 

 
Opombe/o

SDåDQMD� 

  8VNODGLãþHQMH Odprema   

  
Prenešena 

NROLþLQD 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 KolLþLQD� NL VH

bo prenašala 

    

 
�äLJ LQ SRGSLV� 
 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
Ime: 
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PRILOGA  7 

 
/(712 3252ý,/2 6./$',âý 

 
 
 
 

 
Proizvod: 

  
)LUPD VNODGLãþD� 

6NODGLãþH� âW�� 

Naslov: 

   
Leto: 

 
Serija 

 
Opis 

 
.QMLåQD NROLþLQD  
R]LURPD WHåD 

 
Potrjena NROLþLQD
R]LURPD WHåD 

 
3UHJOHGDQD NROLþLQD
R]LURPD WHåD 

 
Opombe/o

SDåDQMD� 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
2EUD]ORåLWHY XJRWRYOMHQLK QHSUDYLOQRVWL MH SULORåHQR� 
 
 
 

 
Inšpektor: 
 
'DWXP LQ þDV SULVRWQRVWL Y VNODGLãþX� 

 
 
 
�äLJ LQ SRGSLV� 
 
Kraj in datum: 
 
Ime: 
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2026. Uredba o ureditvi trga za ovčje in kozje meso

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi s 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o ureditvi trga za ovčje in kozje meso

I. POGLAVJE:
Temeljne določbe

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa bazno ceno za klavno maso jagnjet,
ukrep podpore skladiščenju trupov, polovic in drugih kosov
jagnjet ter ukrep neposrednih plačil za ovce in koze v obliki
premij.

II. POGLAVJE:
Cene

2. člen
(tržno leto)

Tržno leto se začne na prvi ponedeljek v januarju in se
konča na dan pred tem dnevom v naslednjem letu.

3. člen
(bazna cena)

Bazna cena je 97.600,70 SIT/100 kg klavne mase
jagnjet.

4. člen
(sezonsko prilagojena bazna cena)

Bazna cena se sezonsko spreminja. Sezonsko prilago-
jene bazne cene so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe.

5. člen
(tržna cena)

Tržna cena se ugotovi za maso klavnih trupov zaradi
ukrepa podpore skladiščenju trupov, polovic in drugih ko-
sov po tej uredbi.

Tržna cena svežih ali ohlajenih trupov jagnjet na repre-
zentativnem trgu je enaka povprečju tržnih cen, ki so bile za
omenjene kategorije zabeležene v sedemdnevnem obdob-
ju. Kjer ni podatkov in zaradi razlogov, ki so določeni v
predpisu, ki ureja tržno informacijski sistem za trg ovčjega
mesa, se upoštevajo zadnje ugotovljene cene.

Tržna cena se izračuna na podlagi tržnih cen brez
dodanega davka na dodano vrednost.

V primeru trupov jagnjet mase do 16 kg in v skladu z
običajno trgovsko prakso se lahko ugotovijo tržne cene
pred odstranitvijo drobovja in glave.

III. POGLAVJE:
Premije

6. člen
(uporaba izrazov)

Premije po tej uredbi pomenijo ukrepe neposrednih
plačil na glavo primerne ovce ali koze.

Primerna ovca ali koza je vsaka samica iz vrste ovc ali
koz, ki je najmanj enkrat jagnjila ali jarila oziroma je stara
najmanj eno leto. Ta pogoj mora izpolniti do zadnjega dneva
obveznega stodnevnega roka reje iz tretjega odstavka 13.
člena te uredbe.

Proizvajalci ovčjega in kozjega mesa so kmetijska go-
spodarstva, ki redijo najmanj 10 primernih ovc oziroma koz,
oziroma skupnost proizvajalcev, katere člani redijo skupaj
najmanj 10 primernih ovc oziroma koz. Kmetijsko gospodar-
stvo je lahko lastnik celega ali dela tropa ali pogodbeni rejec.

Proizvajalci lahkih jagnjet so vsi rejci ovc, ki tržijo ovčje
mleko oziroma izdelke iz njega. Vsi ostali rejci ovc veljajo za
proizvajalce težkih jagnjet.

Proizvajalec na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost pomeni katerega koli rejca ovc oziroma
koz, katerega kmetijsko gospodarstvo leži na območjih z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Rejec z naj-
manj 50% kmetijskih zemljišč v uporabi v na takih območjih
se prav tako šteje za rejca na območjih z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejavnost.

Proizvajalci s sezonsko pašo na planinah in skupnih
pašnikih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost se prav tako smatrajo za rejce na območjih z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, če:

– pasejo najmanj 90% ovc oziroma koz, za katere pro-
sijo za premijo, najmanj 90 zaporednih dni na območjih z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in

– je sedež kmetijskega gospodarstva na enem od geo-
grafskih območij občin, navedenih v prilogi 2, ki je sestavni
del te uredbe, za katerega je značilen začasni premik ovc in
koz na sezonsko pašo in je ta premik potreben zaradi zago-
tavljanja zadostne količine krme v pašni sezoni.

Skupnost proizvajalcev pomeni organizacijo proizvajal-
cev po zakonu, ki ureja kmetijstvo oziroma drugo pravno
osebo zasebnega prava kot obliko združevanja, v kateri
veljajo vzajemne pravice in obveznosti med rejci ovc oziro-
ma koz. Skupnosti, katere cilj je skupna reja tropa in v njej ni
mogoče določiti lastništva ovc in koz po posameznikih, se
prav tako smatrajo za skupnost proizvajalcev, če člani ose-
bno prevzamejo tveganje oziroma organizacijo reje. Sku-
pnost mora imeti statut ali pravila in svoj račun.

7. člen
(pogoj za upravičence)

Premije lahko uveljavljajo le tisti upravičenci, ki so dolo-
čeni z zakonom, ki ureja kmetijstvo, če izpolnjujejo pogoje
za proizvodnjo ovčjega in kozjega mesa po tej uredbi.

8. člen
(premija za ovco)

Za izravnavo izgube dohodka se določi in izplača pre-
mija za primerno ovco za proizvodnjo težkih jagnjet.

Višina premije je 3.400 tolarjev za leto 2001 za primer-
no ovco za proizvodnjo težkih jagnjet.

Višina premije za primerno ovco za proizvodnjo lahkih
jagnjet znaša 80% premije za primerno ovco iz prvega od-
stavka tega člena in znaša 2.720 tolarjev za leto 2001.

Če skupna višina zahtevkov za namen premij iz tega
člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev,
se lahko višine premij iz tega člena sorazmerno zmanjšajo.

9. člen
(premija za kozo)

Za izravnavo izgube dohodka se izplača premija za
primerno kozo, in sicer za koze na kmetijskih gospodarstvih,
ki ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
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dejavnost, ki so razvrščena med strme kmetije. Kot seznam
teh območij se upošteva stanje v elaboratu ‘Območje z
omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji’.

Višina premije za kozo znaša 80% premije za primerno
ovco iz prvega odstavka 8. člena te uredbe in znaša 2.720
tolarjev za leto 2001.

Če skupna višina zahtevkov za namen premij iz tega
člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev,
se lahko višine premij iz tega člena sorazmerno zmanjšajo.

10. člen
(dodatna premija za ovco oziroma kozo)

Za ovce in koze na kmetijskih gospodarstvih, ki ležijo
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
oziroma ki so razvrščena med strme kmetije, za katere se je
uveljavljala premija po 8. in 9. členu te uredbe, se lahko
določi dodatna premija za primerno ovco ali kozo.

Če skupna višina zahtevkov za namen premij iz tega
člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev,
se lahko višine premij iz tega člena sorazmerno zmanjšajo.

11. člen
(število premij)

Premije se izplačajo upravičencem na podlagi števila
primernih ovc oziroma koz, ki jih imajo na kmetijskem go-
spodarstvu v obveznem roku reje iz tretjega odstavka 13.
člena te uredbe.

Spodnja meja je deset primernih ovc oziroma koz na
posameznega proizvajalca oziroma skupnost proizvajalcev.

Zgornja meja, do katere se izplača premija v celoti, je
tisoč primernih ovc oziroma koz na proizvajalca na območjih
z omejenimi dejavniki za kmetijstvo in petsto na drugih ob-
močjih na posameznega proizvajalca. Nad to mejo se premi-
ja zniža za 50% za vsako ovco oziroma kozo nad to mejo.

V primeru skupnosti proizvajalcev se zgornje meje iz
prejšnjega odstavka upoštevajo za vsakega člana skupnosti
posebej.

12. člen
(lastništvo)

Kjer je lastništvo tropa na enem kmetijskem gospodar-
stvu deljeno med dve ali več fizičnih oziroma pravnih oseb,
se za proizvajalca šteje nosilec kmetijskega gospodarstva.

V primeru sezonske paše ali najema kmetijskih zem-
ljišč, se proizvajalec ne spremeni. V vlogi je potrebno nave-
sti kmetijsko gospodarstvo najemodajalca.

Če gre za rejo tropa v sistemu zakupa celega ali dela
tropa in zakupnik prejema plačilo od prodanih proizvodov,
se zakupnik smatra za rejca celega ali dela tropa.

Če je pastir zaposlen pri proizvajalcu in je hkrati tudi
lastnik dela tropa, ki ni ločeno evidentiran, je soodgovoren
skupaj s proizvajalcem, če pride do sankcij po tej uredbi.

13. člen
(vlaganje zahtevkov)

Zahtevke se vlaga, skupaj z drugimi zahtevki za nepo-
sredna plačila, v roku od 1. do 30. junija v tržnem letu, na
katerega se prošnja nanaša, na Agencijo Republike Sloveni-
je za kmetijske trge in razvoj podeželje (v nadaljnjem besedi-
lu: agencija), Dunajska cesta št. 160, Ljubljana.

Proizvajalci morajo na zahtevku navesti, ali tržijo ovčje
mleko oziroma izdelke iz njega.

Proizvajalec mora imeti ovce oziroma koze v reji naj-
manj sto dni po preteku roka za vložitev zahtevka. Na zahtev-
ku mora navesti tudi lokacije, na katerih se bodo le-te naha-
jale v tem stodnevnem obdobju. V primeru spremembe loka-

cije ali časovnega termina mora rejec vnaprej obvestiti agen-
cijo o spremembi.

Ovce oziroma koze morajo biti označene v skladu z
določili predpisov o označevanju in registraciji drobnice ter
vpisane v register na območnem kmetijskem zavodu.

Vsak zahtevek se mora nanašati na najmanj deset ovc
oziroma koz.

V zahtevku za premijo za kmetijsko gospodarstvo, kjer
se deli lastništvo med več fizičnih oziroma pravnih oseb, ki
ga vloži en proizvajalec, je potrebno navesti lastninsko ra-
zmerje in status oseb na kmetijskem gospodarstvu, ki so
solastniki tropa. V zahtevku je potrebno navesti tudi šifro
kmetijskega gospodarstva drugih proizvajalcev, ki so sola-
stniki tropa.

Postopek uveljavljanja premij določi Vlada Republike
Slovenije s posebnim predpisom.

14. člen
(zahtevek za skupnost)

Skupnost proizvajalcev odda en zahtevek, ki ga podpišejo
vsi proizvajalci. Premija se izplača neposredno skupnosti.

Na zahtevku za premijo mora biti navedeno število ovc
oziroma koz po posameznih rejcih v skupnosti proizvajalcev.

V primeru, ko razdelitev iz prejšnjega odstavka ni mož-
na, pa morajo statut ali pravila skupnosti vsebovati formulo,
po kateri se lahko razdeli trop med posamezne rejce. For-
mula mora določati način, kako bi se sredstva skupnosti
delila med člani, če bi skupnost razpadla. Formula se med
tržnim letom ne spreminja, razen če se struktura skupnosti
pomembno spremeni. Takšna sprememba je lahko posledi-
ca prihoda novih članov oziroma odhoda bivših članov skup-
nosti oziroma če se spremeni za 10 ali več odstotkov pri
razporeditvi sredstev članov. Zahtevek za premijo mora vse-
bovati podatke o številu ovc oziroma koz, ki pripadajo posa-
meznemu rejcu na podlagi navedene formule.

15. člen
(zahtevek za dodatno premijo za ovce oziroma koze v

območjih z omejenimi možnostmi)
Za pridobitev dodatne premije za ovce oziroma koze v

območjih z omejenimi možnostmi, se mora zahtevku za pre-
mijo priložiti podatke o vseh kmetijskih površinah na kmetij-
skem gospodarstvu. Kopije katastrskih načrtov, na katerih je
potrebno označiti parcele, ki ležijo na območjih z omejenimi
možnostmi in so namenjene za rejo ovc in koz, mora proiz-
vajalec hraniti doma še najmanj štiri leta od oddaje zahtevka.
V primeru skupnosti proizvajalcev, je potrebno priložiti za-
htevku za skupnost v tem odstavku navedeno dokumentaci-
jo za vse površine, ki jih uporablja skupnost.

Zahtevki proizvajalcev na območjih iz šestega odstavka
6. člena te uredbe, ki želijo uveljavljati premijo, morajo vse-
bovati še podatke o:

– kraju ali krajih, kjer bo potekala sezonska nastanitev
tropa v tekočem tržnem letu, in

– najmanj 90-dnevno obdobje paše v tekočem tržnem
letu.

Če uveljavljajo rejci premije v skladu s šestim odstav-
kom 6. člena te uredbe, morajo zahtevku priložiti potrdilo,
da je bil sezonski premik v prejšnjih dveh letih dejansko
opravljen, razen v primeru višje sile ali opravičenih naravnih
okoliščin, ter da je sezonska nastanitev na njihovem obmo-
čju res trajala najmanj 90 zaporednih dni. Potrdilo mora
vsebovati najmanj podatke o kraju in datumu sezonske na-
stanitve. Potrdilo izda krajevno pristojna občina.

Za namen nadzora se morajo ustrezni organi medse-
bojno obveščati. Ob nadzoru je še posebej potrebno pre-
verjati lokacijo območij, navedenih v zahtevkih.
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16. člen
(sankcije za dodatno premijo za območja z omejenimi

možnostmi za kmetijstvo)
Če je na zahtevku navedeno, da najmanj 50% kmetij-

skih zemljišč, ki se uporabljajo za rejo ovc oziroma koz, leži
na območjih z omejenimi možnostmi, dejansko ugotovljen
delež pa je pod 50%, se dodatna premija iz 10. člena te
uredbe ne izplača, premija za ovco oziroma kozo iz 8. oziro-
ma 9. člena te uredbe pa se zmanjša za odstotek, izračunan
kot razlika med 50% in dejansko ugotovljenim deležem.

V primeru navajanja napačnih podatkov v izjavi zaradi
grobe malomarnosti proizvajalec ni upravičen do premij v
tekočem letu, v primeru namernega navajanja neresničnih
podatkov v izjavi pa še do premij v naslednjem tržnem letu.
Zmanjšanje premije se ne izvaja v primerih, ko proizvajalec
dokaže, da je bila določitev zemljišč v območje z omejenimi
možnostmi za kmetijstvo opravljena na podlagi informacij, ki
jih priznava pristojen organ.

17. člen
(sankcije za skupnost)

Določila o sankcijah iz prejšnjega člena in določila iz
predpisa, ki na splošno določa sankcije v zvezi z ukrepi
kmetijske politike, veljajo za skupnost kot tako, vendar pa se
sankcije zaradi namernih napačnih izjav uporabljajo tudi za
tiste člane, ki niso več del skupnosti, ostanejo pa proizvajal-
ci v naslednjem letu.

18. člen
(evidenca proizvajalcev, ki tržijo mleko in mlečne izdelke)

Agencija vsako leto pripravi evidenco proizvajalcev, ki
tržijo ovčje mleko in izdelke iz njega. Evidenco pripravi na
podlagi navedbe na zahtevku iz 13. člena te uredbe in
drugih informacij, kot so na primer zapisnik inšpekcijskih
kontrol, informacije predelovalcev, trgovcev, zadrug in
drugo.

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj na-
slednje podatke:

– seznam proizvajalcev ovčjega in kozjega mesa, ki
tržijo ovčje oziroma kozje mleko oziroma izdelke iz njega;

– število primernih ovc oziroma koz, ločeno po vrstah.

IV. POGLAVJE:
Intervencijski ukrep podpore skladiščenju trupov in

polovic ter drugih kosov jagnjet

19. člen
(oblika ukrepa in namen)

Intervencijski ukrep se izvaja kot podpora skladiščenju
trupov in polovic ter drugih kosov jagnjet (v nadaljnjem bese-
dilu: podpora skladiščenju). Namenjen je stabilizaciji trga z
ovčjim mesom.

20. člen
(uvedba podpore skladiščenju)

Intervencijski ukrep podpore skladiščenju se lahko uve-
de, ko pade povprečna tedenska tržna cena pod 90% se-
zonsko prilagojene bazne cene za zadevni teden in se priča-
kuje, da bo na tej stopnji tudi ostala.

Intervencijski ukrep se mora uvesti, ko pade povpreč-
na tedenska tržna cena pod 70% sezonsko prilagojene baz-
ne cene za zadevni teden in se pričakuje, da bo na tej
stopnji ostala.

Ukrep podpore skladiščenju uvede minister, pristojen
za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister),
po postopku zbiranja ponudb. Kadar se oceni, da so razme-
re na trgu izjemno težke, Vlada Republike Slovenije na pred-
log ministra uvede ukrep z vnaprej določeno višino podpore
skladiščenju ovčjega mesa.

21. člen
(posebna določila za dodelitev vnaprej določene podpore

skladiščenju ovčjega mesa)
Vlada Republike Slovenije vnaprej določi višino podpo-

re skladiščenju ovčjega mesa.
Vloge za dodelitev podpore skladiščenju ovčjega mesa

vložijo upravičenci iz 25. člena te uredbe pri agenciji. Agen-
cija odloči o rešitvi vloge v roku petih delovnih dni po preje-
mu vloge z odločbo in jo vroči upravičencu v roku petih
delovnih dni po izdaji odločbe. V odločbi morajo biti navede-
ne odločitve agencije glede posameznih sestavin vloge upra-
vičenca in datum, do katerega mora biti proizvod uskladi-
ščen.

Agencija z odločbo zavrne vse neutemeljene vloge in
zavrže prepozne in nepopolne vloge. Zoper odločbo agen-
cije lahko upravičenec v roku 15 dni po prejemu odločbe
vloži pritožbo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

V primeru, da Vlada Republike Slovenije oceni, da je
določena previsoka podpora skladiščenju, lahko sprejme
naslednje ukrepe:

– da za največ pet delovnih dni preneha sprejemati
vloge za podporo skladiščenja in da se v tem času podpore
ne dodeljujejo;

– da se določi enotni odstotek, s katerim se zmanjšajo
količine, ki so navedene v vlogah za dodelitev podpore, ob
upoštevanju najmanjše določene količine.

22. člen
(posebna določila za dodelitev podpore skladiščenju po

postopku zbiranja ponudb)
Minister v Uradnem listu Republike Slovenije objavi

odredbo o zbiranju ponudb za dodelitev podpore skladišče-
nju trupov in polovic ter drugih kosov jagnjet.

Upravičenci iz 25. člena te uredbe vložijo ponudbo na
agencijo v zaprti kuverti, iz katere mora biti jasno razvidna
ponujena cena in količina.

Delovni dan po preteku roka za vložitev ponudb pošlje
agencija ministrstvu poročila o ponujenih količinah in zne-
skih podpore. Na podlagi prejetih ponudb minister določi
najvišji znesek podpore.

Agencija z odločbo sprejme tiste ponudbe, ki tega
zneska ne presegajo, ponudbe, ki presegajo ta znesek, pa
agencija z odločbo zavrne.

Odločbo iz prejšnjega odstavka izda agencija v petih
delovnih dneh po odločitvi ministra in jo vroči upravičencu v
nadaljnjih petih delovnih dneh.

Zoper odločbo agencije lahko upravičenec v roku 15
dni po prejemu odločbe vloži pritožbo na ministrstvo.

23. člen
(pogoji za ovčje meso za podporo skladiščenju)

Podpora skladiščenju se lahko dodeli za sveže ali ohla-
jene trupe, polovice in druge kose jagnjet, ki:

– izvirajo od živali, ki ob zakolu niso bile starejše od 12
mesecev in so njihovi kosi primerne kakovosti za prodajo;

– izvirajo od živali, ki so bile vsaj dva meseca pred
zakolom rejene v Sloveniji;
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– izvirajo od živali, ki niso bile zaklane več kot 10 dni
pred dnem, ko je bilo meso dano na skladiščenje;

– morajo biti uskladiščeni kot sveži ali ohlajeni in se
skladiščijo kot zamrznjeni;

– imajo veterinarski žig v skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene
ustreznosti živil in surovin živalskega izvora.

24. člen
(vloga ali ponudba)

Vloga ali ponudba za podporo skladiščenju se predloži
agenciji in se lahko nanaša samo na eno vrsto proizvoda.
Znesek mora biti naveden v slovenskih tolarjih. Vloga ali
ponudba mora biti oddana v predpisanem roku.

Vloga ali ponudba mora vsebovati naslednje podatke in
listine:

– ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež
upravičenca;

– opis in količino proizvoda, ki je predmet skladišče-
nja;

– obdobje in kraj skladiščenja;
– trajanje skladiščenja;
– znesek podpore za enoto mase;
– znesek varščine in dokazilo o zagotovljeni varščini;
– zavezo, da bo upravičenec uskladiščil samo proizvo-

de, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena (v nadaljnjem
besedilu: pogoji za ovčje meso);

– vnaprejšnje soglasje upravičenca, da se strinja, da
mu agencija vroči odločbo najpozneje v petih dneh po datu-
mu izdaje odločbe;

– vnaprejšnje soglasje upravičenca, da sprejema spre-
membe ponujenih količin mesa v skladu s splošnimi pogoji
za pridobitev podpore, tako kot bodo določeni z odločbo
agencije.

Vloga ali ponudba za dodelitev podpore skladiščenju
ovčjega mesa mora vsebovati tudi splošne pogoje, ki jih
določi agencija in ki jih s podpisom sprejme upravičenec.

25. člen
(postopek izvajanja podpore skladiščenju)

Upravičenci do podpore skladiščenju so fizične oziro-
ma pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani za klanje in predelavo govedi oziro-
ma prašičev v skladu z določili predpisov o veterinarsko-
sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter
oddajo v promet za javno potrošnjo;

– da se ukvarjajo s predelavo ovčjega mesa že najmanj
12 mesecev;

– da imajo primerne prostore za skladiščenje.
Podpora skladiščenju se lahko dodeli samo za posa-

mezen proizvod in najmanj za 4 tone proizvoda, izraženo v
masi mesa s kostmi.

Najkrajše obdobje skladiščenja je tri mesece. To ob-
dobje se lahko podaljša za najmanj tri mesece in največ
sedem mesecev. Dejansko obdobje skladiščenja izbere ti-
sti, ki skladišči, ob vložitvi vloge ali ponudbe. Če je obdobje
skladiščenja daljše od treh mesecev, se podpora poveča za
297,30 SIT/tono na dan.

Ko vloži upravičenec ponovno vlogo ali ponudbo za
dodelitev podpore v času veljavnosti posameznega ukrepa
se šteje, da je ob prvi vlogi ali ponudbi sprejel pogoje iz
prejšnjega odstavka.

Upravičenec je dolžan:
– uskladiščiti z odločbo določene količine proizvoda

znotraj roka, ki je določen v prvem odstavku 26. člena te
uredbe, na lastne stroške in odgovornost v pogojih, ki zago-

tavljajo ohranjanje lastnosti proizvodov in izpolnjevanje po-
gojev iz 23. člena te uredbe v obdobju skladiščenja, brez
spreminjanja ali premestitve proizvodov v drugo skladišče. V
izjemnih primerih in na podlagi ustrezno utemeljene prošnje
upravičenca lahko agencija odobri premestitev skladiščenih
proizvodov;

– zagotoviti, da bo agencija najmanj dva delovna dneva
pred uskladiščenjem obveščena o datumu in mestu skladi-
ščenja;

– posredovati agenciji dokumentacijo, ki se nanaša na
uskladiščenje in obsega podatke iz 30. člena te uredbe,
najkasneje v roku enega meseca po zaključenem uskladi-
ščenju;

– skladiščiti proizvode v skladu s tretjim odstavkom 31.
člena te uredbe;

– omogočiti Inšpektoratu Republike Slovenije za kme-
tijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu:
inšpektorat za kmetijstvo), da ob vsakem času lahko preveri,
ali so izpolnjene vse z odločbo določene obveznosti.

26. člen
(uskladiščenje proizvodov)

Uskladiščenje proizvodov mora biti izvedeno najkasne-
je v roku 28 dni od izdaje odločbe za skladiščenje.

Proizvodi se lahko uskladiščijo v posameznih serijah.
Vsaka serija predstavlja količino proizvoda, ki je uskladišče-
na na z odločbo določen dan in v določeno skladišče.

Upravičenec lahko znotraj roka za uskladiščenje, dolo-
čenega v prvem odstavku tega člena, obvesti agencijo, da
bo vso ali del z odločbo določene količine proizvodov uskla-
diščil kot razsekano ali odkoščeno. Tako pridobljeni kosi
morajo biti ponovno uskladiščeni. Kite, hrustanec, loj in
ostali odpadki, ki nastanejo pri razseku ali odkoščenju, se
ne uskladiščijo. O razseku oziroma odkoščenju mora biti
agencija obveščena najkasneje dva delovna dneva pred
razsekom ali odkoščenjem.

Uskladiščenje vsake posamezne serije, ki je predmet z
odločbo določene količine, se začne z dnem, ko je ugotov-
ljena neto masa svežih ali ohlajenih proizvodov:

– na mestu skladiščenja, kjer se meso tudi zamrzne;
– na mestu zamrzovanja, če je meso zamrznjeno izven

mesta skladiščenja;
– na mestu razkosa ali odkoščenja, kjer se meso uskla-

dišči po razkosanju ali odkoščenju.
Uskladiščenje se zaključi na dan, ko je uskladiščena

zadnja serija proizvodov v končno skladišče.
Skladiščenje se začne naslednji dan po tem, ko je

zaključeno uskladiščenje proizvodov v skladu s prejšnjim
odstavkom.

27. člen
(varščina)

Upravičenec mora zagotoviti varščino v višini 30% od
zneska predvidene podpore, glede na količine, ki jih je
navedel v vlogi oziroma ponudbi.

Za varščine se smiselno uporabljajo določbe predpi-
sov, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponu-
dniki zavarujejo svoje obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja.

Varščina se upravičencu sprosti takoj:
– če vlogi ali ponudbi ni bilo ugodeno, ali
– ko inšpektorat za kmetijstvo ugotovi, da je upraviče-

nec izpolnil vse obveznosti v skladu s tem poglavjem.
Če upravičenec ne uskladišči proizvodov v roku iz pr-

vega odstavka prejšnjega člena in ne zagotovi uskladiščenja
ter skladiščenja najmanj 90% z odločbo določenih količin v
določenem obdobju skladiščenja, se varščina zaseže. Če
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upravičenec ne uskladišči proizvodov tudi v nadaljnjih 10
dneh po roku iz prvega odstavka prejšnjega člena, se upra-
vičencu podpora za skladiščenje ne dodeli.

Zasežene varščine se vplača v proračun Republike
Slovenije.

28. člen
(višina podpore)

Višina podpore se določi na enoto mase in se mora
nanašati na neto maso svežih oziroma ohlajenih proizvodov
iz četrtega odstavka 26. člena.

Podpora se upravičencu plača samo za z odločbo do-
ločene količine in če je izpolnil obveze iz četrtega odstavka
prejšnjega člena.

Če upravičenec v obdobju skladiščenja skladišči:
– najmanj 90% z odločbo določenih količin, se mu

plača podpora za dejansko uskladiščeno količino;
– manj kot 90% in hkrati več kot 80% z odločbo dolo-

čenih količin, se mu plača polovico podpore za dejansko
količino;

– manj kot 80% z odločbo določenih količin, se mu
podpora ne plača.

29. člen
(odprema proizvodov iz skladišč)

Odprema proizvodov iz skladišč se lahko začne dan po
izteku z odločbo določenega obdobja za skladiščenje.

Minimalna količina za vsako odpremo proizvodov iz
skladišč je štiri tone, izraženo v masi proizvoda na skladišče
in na upravičenca. Če je v skladišču manjša količina, mora
upravičenec odpremiti iz skladišča celotno, z odločbo dolo-
čeno količino.

O odpremi proizvodov iz skladišča mora biti agencija
obveščena najkasneje dva delovna dneva pred začetkom
odpremljanja. Če ta obveza ni izpolnjena, vendar je v roku
30 dni po odpremi proizvodov iz skladišča dostavljeno do-
kazilo, iz katerega je razviden datum odpreme proizvodov,
se za s pogodbo določene količine zagotovi podpora brez
omejitev kot to določa 28. člen te uredbe in se zaseže 15%
varščine za zadevne količine. V drugih primerih, ko obveze
niso izpolnjene, se podpora ne izplača, varščina pa se v
celoti zaseže.

Če upravičenec ne upošteva obdobja skladiščenja iz
prvega odstavka tega člena za vse skladiščene proizvode,
se mu za vsak koledarski dan z odločbo določenega obdob-
ja zmanjša znesek podpore za 10%.

V primeru višje sile, ki vpliva na izpolnjevanje odločbe,
ministrstvo sprejme potrebne ukrepe, ki jih narekujejo okoli-
ščine. Za višjo silo se štejejo okoliščine, ki jih ni mogoče
predvideti in katerih posledic ni moč odvrniti.

30. člen
(evidence)

Upravičenec mora v skladišču voditi evidence o proiz-
vodih, ki so predmet odločbe, po posamezni številki odloč-
be, in ki vsebuje najmanj:

– označbe proizvodov, ki se skladiščijo;
– datum uskladiščenja in izračunan datum konca mini-

malnega obdobja skladiščenja, določenega z odločbo, ki se
dopolni z dejanskim datumom odpreme;

– število klavnih trupov, polovic, škatel ali drugih ko-
sov, ki se skladiščijo posamično;

– opis proizvodov in maso palet ali drugih posamičnih
kosov, in sicer po posameznih serijah;

– lokacijo proizvodov v skladišču.

31. člen
(nadzor nad skladiščenjem)

Inšpektorat za kmetijstvo izvaja nadzor nad skladišče-
njem.

Upravičenec mora zagotoviti kmetijskemu inšpektorju
nemoten dostop do proizvodov na skladiščenju in dati na
razpolago vso dokumentacijo, ki omogoča, da se ugotovijo
naslednji podatki o proizvodih, ki se skladiščijo:

– lastništvo proizvodov ob uskladiščenju;
– datum uskladiščenja;
– masa in število škatel ali drugače pakiranih kosov;
– prisotnost proizvodov v skladišču;
– izračunan datum konca minimalnega obdobja skladi-

ščenja, določenega z odločbo.
Uskladiščeni proizvodi se morajo skladiščiti tako, da so

lahko dostopni in da je možno enostavno ugotoviti njihovo
istovetnost po posamezni odločbi. Vsaka paleta oziroma
vsaka enota pakiranja, ki se posamično skladišči, mora biti
označena s številko odločbe, opisom proizvoda in maso.
Datum uskladiščenja mora biti na vsaki posamezni seriji, ki
je bila uskladiščena na določen dan. Kmetijski inšpektor
preverja, če so proizvodi pravilno označeni, skladni s speci-
fikacijo in lahko zapečati območje, kjer se skladiščijo.

Kmetijski inšpektor preverja, če upravičenec izpolnjuje
obveznosti iz odločbe.

Kmetijski inšpektor:
– zapečati vse količine proizvodov, ki se skladiščijo po

določeni odločbi v skladu s prejšnjim odstavkom, ali
– z nenapovedanim pregledom ugotavlja prisotnost pro-

izvodov v skladišču. Pri tem odvzame reprezentativen vzo-
rec, ki predstavlja najmanj 10% vseh količin proizvodov, ki
so predmet odločbe za podporo za skladiščenje. Pregled
poleg preverjanja evidenc iz 30. člena te uredbe zajema
ugotavljanje mase, tipa proizvodov in njihovih označb ter
mora zajeti najmanj 5% količin, ki so predmet nenapoveda-
nega pregleda.

Inšpektorat za kmetijstvo mora izvršiti obvezen pregled
v zadnjem tednu skladiščenja, določenega z odločbo, da
ugotovi prisotnost proizvodov v skladišču.

Upravičenec mora zagotoviti kmetijskemu inšpektorju
uradno umerjeno tehtnico in izvedbo pregleda.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri več kot 5%
pregledanih količin proizvodov se kontrola razširi na večji
vzorec, ki ga določi kmetijski inšpektor.

Za vsak opravljen pregled iz tega člena mora kmetijski
inšpektor napisati zapisnik, ki vsebuje datum pregleda, traja-
nje pregleda, opravljene preglede ter svoje ugotovitve. Zapi-
snik podpiše tudi odgovorna oseba upravičenca.

V primeru, da kmetijski inšpektor ugotovi, da je upravi-
čenec namerno ali zaradi malomarnosti navedel lažno izjavo
glede dolžnosti upravičenca iz prve alinee petega odstavka
25. člena te uredbe, se upravičenca izključi iz ukrepa pod-
por skladiščenju za 6 mesecev od konca meseca, v kate-
rem so bile nepravilnosti ugotovljene.

32. člen
(oddaja zahtevka za podporo)

Podpora skladiščenju se plača po izteku, z odločbo
določenega roka za skladiščenje, na podlagi zahtevka upra-
vičenca in dokazil o izpolnjevanju obveznosti iz odločbe, ki
so določene v splošnih pogojih agencije iz tretjega odstavka
25. člena te uredbe.

Zahtevki in dokazila iz prejšnjega odstavka morajo biti
vloženi pri agenciji v roku šestih mesecev po koncu obdobja
skladiščenja določenega z odločbo. Če upravičenec zaradi
objektivnih razlogov ne more pridobiti vseh potrebnih doku-
mentov, se ta rok podaljša za največ šest mesecev.
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Podpora se plača v roku treh mesecev po prejemu
zahtevka in dokazil oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo
proračunsko financiranje. Izjemoma se lahko ta rok podaljša
zaradi višje sile ali preverjanja upravičenosti.

Po treh mesecih z odločbo določenega začetka skladi-
ščenja, se lahko upravičencu plača del podpore, ki ne sme
presegati zneska, do katerega je upravičen za trimesečno
skladiščenje. Del podpore se izplača na podlagi zahtevka,
kateremu mora biti priloženo dokazilo o zagotovljeni varšči-
ni, ki je za 20% večja od zneska plačila. Za varščine se
smiselno uporabijo predpisi, ki urejajo vrste finančnih zava-
rovanj, s katerimi ponudnik zavaruje svoje obveznosti v po-
stopkih javnega naročanja.

33. člen
(obveščanje ministrstva)

Agencija obvešča ministrstvo o vseh sprejetih ukrepih
za izvajanje določil tega poglavja te uredbe.

Agencija obvešča ministrstvo najmanj o:
– količinah proizvodov, za katere je bila vložena vloga

ali ponudba, vsak teden v ponedeljek in četrtek;
– proizvodih in količinah, za katere so bile sklenjene

pogodbe za skladiščenje v predhodnem tednu, in sicer skup-
no za vse proizvode in ločeno glede na obdobje skladišče-
nja, vsak teden do četrtka;

– proizvodih in skupnih količinah dejansko skladišče-
nih proizvodov ter o skupnih količinah proizvodov, za katere
je obdobje skladiščenja prenehalo, do desetega v mesecu
za pretekli mesec;

– proizvodih, za katere je bilo obdobje skladiščenja
spremenjeno, količine proizvodov na skladiščenju, za kate-
re se spreminja rok konca skladiščenja, stari in novi rok
konca skladiščenja, do desetega v mesecu za pretekli
mesec.

V. POGLAVJE:
Financiranje ukrepov

34. člen
(financiranje ukrepov)

Sredstva za financiranje ukrepov po tej uredbi se zago-
tovijo na proračunskih postavkah ministrstva, in sicer:

– za ukrepe III. poglavja: Premije iz proračunske po-
stavke št. 5536 – Sredstva za neposredna plačila v kmetij-
stvu – EKO 0 in

– za ukrepe IV. poglavja: Intervencije iz proračunske
postavke št. 6636 – Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in
zunanji trg).

VI. POGLAVJE:
Končna določba

35. člen
(začetek veljavnost)

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

Št. 331-19/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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PRILOGA 1
SEZONSKO PRILAGOJENA BAZNA CENA ZA LETO 2001

(SIT/100 kg klavne mase)

Teden Bazna cena Teden Bazna cena

1  99.833,20 27  93.627,51
2  100.410,21 28  93.172,49
3  101.202,14 29  92.942,08
4  101.767,52 30  92.833,65
5  102.332,91 31  92.713,60
6  102.896,36 32  92.713,60
7  103.463,68 33  92.713,60
8  104.029,06 34  92.713,60
9  104.482,15 35  92.713,60

10  104.933,30 36  92.713,60
11  105.159,84 37  92.713,60
12  105.159,84 38  92.713,60
13  104.933,30 39  92.719,41
14  104.615,75 40  92.742,65
15  104.187,84 41  92.765,88
16  103.577,92 42  92.785,24
17  103.124,83 43  92.804,61
18  102.445,21 44  92.940,14
19  101.767,52 45  93.124,09
20  100.863,29 46  93.327,39
21  99.732,52 47  93.559,74
22  98.599,81 48  94.121,26
23  97.246,37 49  95.021,62
24  96.113,66 50  96.154,32
25  95.209,43 51  97.558,11
26  94.305,20 52  99.039,34

PRILOGA 2
GEOGRAFSKA OBMOČJA, ZA KATERA JE ZNAČILEN PREMIK ŽIVALI NA SEZONSKO PAŠO

Pokrajina Upravna enota Občina

Gorenjska Jesenice Jesenice
Kranjska Gora
Žirovnica

Kranj Cerklje na Gorenjskem
Jezersko
Kranj
Naklo
Preddvor
Šenčur

Radovljica Bled
Bohinj
Radovljica

Škofja Loka Gorenja vas – Poljane
Škofja Loka
Železniki
Žiri

Tržič Tržič
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Pokrajina Upravna enota Občina

Koroška Dravograd Dravograd
Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem Črna na Koroškem

Mežica
Ravne – Prevalje

Slovenj Gradec Mislinja
Slovenj Gradec

Osrednja Slovenija Cerknica Cerknica
Loška dolina

Hrastnik Hrastnik
Kamnik Kamnik
Kočevje Kočevje
Ljubljana - Vič - Rudnik Brezovica
Ribnica Ribnica
Vrhnika Vrhnika
Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi

Primorska Ajdovščina Ajdovščina
Vipava

Idrija Cerkno
Idrija

Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica
Koper Koper
Nova Gorica Brda

Kanal
Miren – Kostanjevica
Nova Gorica
Šempeter – Vrtojba

Postojna Pivka
Postojna

Sežana Divača
Hrpelje – Kozina

Tolmin Bovec
Kobarid
Tolmin

Štajerska Laško Laško
Maribor Rače – Fram
Mozirje Gornji Grad

Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Solčava

Ruše Ruše
Velenje Šoštanj
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2027. Uredba o ureditvi trga za sladkor

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi z 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o ureditvi trga za sladkor

I. POGLAVJE:
Vsebina

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa:
– ukrep intervencijske cene za beli sladkor;
– ukrep minimalne odkupne cene sladkorne pese;
– ukrep neposrednega plačila za izravnavo stroškov

pridelave sladkorne pese;
– ukrep intervencijskega odkupa in prodaje sladkorja;
– vsebino pogodb in sporazuma o odkupu in pridelavi

sladkorne pese, namenjene proizvodnji sladkorja;
– poročanje in nadzor nad izvajanjem ukrepov te

uredbe.

2. člen
(tržno leto)

Tržno leto se začne 1. julija tekočega leta in konča
30. junija naslednjega leta.

II. POGLAVJE:
Ukrepi tržno-cenovne politike

3. člen
(intervencijska cena)

Intervencijska cena za beli sladkor standardne kakovo-
sti v razsutem stanju, proizveden v tržnem letu 2001/2002,
znaša 100 SIT/kg sladkorja, fco skladišče predelovalca
sladkorne pese (v nadaljevanju besedila: predelovalec), na-
loženega na transportno sredstvo, ki ga izbere Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljevanju besedila: agencija).

Intervencijska cena za beli sladkor velja v primeru inter-
vencijskega odkupa belega sladkorja, proizvedenega iz slad-
korne pese, ki je bila odkupljena v skladu z določbami te
uredbe v obdobju trajanja tržnega leta.

4. člen
(minimalna odkupna cena sladkorne pese standardne

kakovosti)
Minimalna odkupna cena za sladkorno peso standar-

dne kakovosti za tržno leto 2001/2002 znaša 7,6 SIT/kg.
Sladkorna pesa standardne kakovosti je pesa, ki:
– je nepoškodovana, zdrava in primerna za predelavo;
– vsebuje 16% sladkorja, določenega po polarimetrič-

ni metodi.

5. člen
(neposredno plačilo)

Za sladkorno peso se uvede neposredno plačilo za
izravnavo stroškov pridelave, ki znaša 42.000 SIT/ha za
leto 2001.

Do neposrednega plačila iz prejšnjega odstavka je upra-
vičeno kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju besedila: pri-
delovalec), ki prideluje sladkorno peso na lastnih ali najetih
površinah v Republiki Sloveniji.

Pridelovalec lahko neposredno plačilo pridobi, če:
– sladkorno pese prideluje na najmanj 0,3 ha;
– opravi setev sladkorne pese na površinah, za katere

uveljavlja neposredno plačilo, najkasneje do 30. maja v
tekočem letu;

– s površinami, za katere uveljavlja zahtevek neposre-
dnega plačila, ravna kot dober gospodar v skladu s predpisi,
ki urejajo kmetijska zemljišča.

Pridelovalec lahko vloži le en zahtevek za neposredna
plačila na posamezno površino kmetijskega zemljišča.

Pridelovalec mora zahtevke za uveljavljanje neposre-
dnega plačila vložiti od 1. do 30. junija tekočega leta.

Sredstva za neposredna plačila iz prvega odstavka tega
člena se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s prora-
čunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano št. 5536 – Neposredna plačila v kmetijstvo – EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem
letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višine
neposrednih plačil tega člena sorazmerno zmanjšajo.

Postopek uveljavljanja neposrednih plačil določi Vlada
Republike Slovenije s posebnim predpisom.

III. POGLAVJE:
Odkup sladkorne pese

6. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem poglavju, imajo naslednji po-
men:

1. pogodba pomeni pogodbo o odkupu sladkorne pe-
se, namenjene predelavi v sladkor, ki jo skleneta pridelova-
lec in predelovalec;

2. sporazum o splošnih pogojih odkupa sladkorne pe-
se (v nadaljevanju besedila: sporazum) pomeni sporazum o
splošnih pogojih odkupa sladkorne pese, sklenjen med or-
ganizacijo pridelovalcev in predelovalcem pred začetkom
sklepanja pogodb;

3. organizacija pridelovalcev pomeni združenje pride-
lovalcev, ki je priznano kot organizacija proizvajalcev v skla-
du z zakonom, ki ureja kmetijstvo, oziroma je ustanovljena
kot pravna oseba zasebnega prava.

7. člen
(pogodbe o pridelavi in odkupu)

Medsebojne odnose glede pogojev pridelave in odku-
pa sladkorne pese urejajo pridelovalci in predelovalci s spo-
razumom in pogodbami.

Sporazum in pogodbe ne smejo vsebovati določb, ki bi
bile v nasprotju v določbami te uredbe.

Predelovalec mora, če tako zahteva minister, pristojen
za kmetijstvo (v nadaljevanju besedila: minister), pred podpi-
som sporazuma in pogodb le-te predložiti ministrstvu, pri-
stojnemu za kmetijstvo (v nadaljevanju besedila: ministrstvo),
ki preveri njihovo skladnost z določili te uredbe.

8. člen
(sporazum)

Sporazum skleneta organizacija pridelovalcev in pred-
elovalec vsako leto pred začetkom sklepanja pogodb.

V sporazumu organizacija pridelovalcev in predelova-
lec določita predvsem:
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– pravila (kriterije) za razdelitev količin sladkorne pese
med posamezne pridelovalce, ki jih namerava predelovalec
odkupiti za predelavo v sladkor;

– najnižjo vsebnost sladkorja v sladkorni pesi, ki je še
primerna za predelavo;

– pravila za dodatno povečanje oziroma zmanjšanje
odkupne cene sladkorne pese v primeru vsebnosti sladkorja
nad 20% oziroma pod 14,5%;

– pravila za oskrbo pridelovalcev s semenom sladkor-
ne pese sort, ki so najbolj primerne za pridelavo na določe-
nem območju;

– datum začetka dobave in odkupa sladkorne pese,
termine zgodnje in pozne dobave sladkorne pese;

– višino pripadajoče premije za zgodnjo oziroma pozno
dobavo sladkorne pese;

– pravila za ugotavljanje razlike med intervencijsko in
dejansko prodajno ceno sladkorja in pravila za delitev do-
hodka, ki je posledica te razlike.

Sporazum mora vsebovati arbitražno klavzulo.
Če organizacija proizvajalcev in predelovalec sporazu-

ma ne skleneta do roka, navedenega v prvem odstavku tega
člena, veljajo pri odkupu sladkorne pese splošni pogoji od-
kupa, ki so veljali na trgu pred začetkom sklepanja pogodb,
vendar le, če se z omenjenimi pogoji strinja večina pridelo-
valcev. Šteje se, da se s takimi pogoji strinja večina pridelo-
valcev, če na podlagi sklenjenih pogodb dobavijo predelo-
valcu vsaj 60% celotne količine pese, ki je bila odkupljena v
preteklem letu.

9. člen
Če se pridelovalcem in predelovalcu v okviru sporazu-

ma ne uspe dogovoriti glede razdelitve količin sladkorne
pese (med posamezne pridelovalce), ki jih predelovalec
namerava odkupiti, pravila za razdelitev med posamezne
pridelovalce s posebnim predpisom predpiše minister.

10. člen
(vsebina pogodbe)

Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, pred setvijo
in se mora nanašati na določeno količino sladkorne pese.

Pogodba mora vsebovati:
a) odkupno ceno sladkorne pese standardne kakovo-

sti, ki ne sme biti nižja od cene določene v tej uredbi;
b) pogoje odkupa količin sladkorne pese, višje od po-

godbeno določenih;
c) način povečanja oziroma znižanja odkupne cene

sladkorne pese v skladu z 11. členom te uredbe;
d) roke plačila prevzetih količin sladkorne pese;
e) termine za dobavo in prevzem sladkorne pese glede

na razpored dobav ob upoštevanju tehnoloških in agromete-
oroloških parametrov;

f) prevzemna mesta, kjer se bo izvajal prevzem sladkor-
ne pese;

g) način vzorčenja sladkorne pese in določanja vse-
bnosti sladkorja na prevzemnem mestu;

h) metodo določanja bruto teže sladkorne pese, vse-
bnosti primesi in vsebnosti sladkorja in sistem nadzora nad
izvajanjem določanja citiranih parametrov na enega od na-
slednjih načinov:

– pri nadzoru, če tako določa sporazum enakopravno
sodelujeta predelovalec in predstavnik organizacije proizva-
jalcev pese;

– postopek določanja citiranih parametrov izvaja pre-
delovalec, organizacija proizvajalcev pa opravlja občasen
nadzor;

– postopek izvaja predelovalec, nadzoruje pa ga poo-
blaščena strokovna organizacija (stroške nadzora v tem pri-
meru krijejo pridelovalci).

Če je s sporazumom določeno, da se lahko vzorčenje
za določanje vsebnosti sladkorja opravi tudi kasneje in ne
ob prevzemu na prevzemnem mestu, je treba v pogodbi
določiti način plačila kompenzacije za padec vsebnosti slad-
korja od prevzema do vzorčenja.

11. člen
(kakovost sladkorne pese)

Če ob prevzemu ugotovljena kakovost sladkorne pese
odstopa od standardne kakovosti, določene v drugem od-
stavku 4. člena te uredbe, se minimalna odkupna cena zviša
oziroma zniža na način opisan v drugem odstavku tega člena.

Minimalna odkupna cena sladkorne pese se za vsakih
0,10% vsebnosti saharoze:

a) poveča za najmanj:
– 0,9% za vsebnost saharoze nad 16% do vključno

18%;
– 0,7% za vsebnost saharoze nad 18% do vključno

19%;
– 0,5% za vsebnost saharoze nad 19% do vključno

20%;
b) zmanjša za največ:
– 0,9% za vsebnost saharoze pod 16% do vključno

15,5%;
– 1,0% za vsebnost saharoze pod 15,5% do vključno

14,5%.
V pogodbah in sporazumu se lahko določi višji odsto-

tek povečanja oziroma nižji odstotek zmanjšanja cene, kot
določa prejšnji odstavek.

Prav tako se s pogodbo ali sporazumom lahko določi
dodatna lestvica za povečanje cene za vsebnost sladkorja
nad 20%, oziroma za nadaljnje zmanjšanje cene za vsebno-
sti sladkorja pod 14,5%.

S pogodbo ali sporazumom se lahko določi najnižja
vsebnost sladkorja v sladkorni pesi, ki je še primerna za
predelavo.

V primeru, ko najnižja vsebnost sladkorja v sladkorni
pesi iz prejšnjega odstavka ni določena v okviru pogodb ali
sporazuma, jo predpiše minister.

IV. POGLAVJE:
Intervencijski odkup sladkorja

12. člen
(izvajalec intervencijskega odkupa)

Intervencijski odkup sladkorja izvaja Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju besedila: agen-
cija).

Ponudbo za intervencijski odkup sladkorja mora proiz-
vajalec sladkorja (v nadaljevanju besedila: ponudnik) agen-
ciji posredovati v pisni obliki.

13. člen
(minimalna kvaliteta sladkorja za intervencijski odkup)

Sladkor, ki se ponudi agenciji v intervencijski odkup,
mora ustrezati naslednjim pogojem:

– proizveden mora biti v istem tržnem letu kot je leto
ponudbe;

– sladkor mora biti v kristalni obliki (ustrezne prodajne
kakovosti), sipek (prosto tekoč), z vsebnostjo vlage največ
0,06% in polarizacijo najmanj 99,5 °S.
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14. člen
(pogoji za uvedbo)

Ponudnik mora sladkor agenciji ponuditi v intervencij-
ski odkup v obliki serij. Najmanjša količina sladkorja, ki se
lahko ponudi v intervencijski odkup, je ena serija.

Serija pomeni: 500 ton belega pesnega sladkorja enot-
ne kakovosti, ki je uskladiščen na istem mestu.

Če se v odkup ponudijo količine, ki so večje od serije,
se pri določanju dodatnih serij upošteva mnogokratnik ozi-
roma razlika nad 500 ton.

15. člen
(ponudba)

Ponudba agenciji mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika;
– lokaciji skladišča, v katerem je skladiščen v interven-

cijski odkup ponujeni sladkor;
– zmogljivost kapacitet za pretovarjanje sladkorja;
– količino ponujenega sladkorja;
– kvaliteto sladkorja;
– leto proizvodnje;
– način pakiranja ponujenega sladkorja.
Agencija lahko zahteva dodatne informacije.
Ponudnik mora agenciji hkrati s ponudbo posredovati

tudi izjavo, s katero jamči, da:
– ponujeni sladkor ni bil predmet predhodnega inter-

vencijskega odkupa;
– je ponujeni sladkor proizveden iz sladkorne pese,

pridelane na območju Republike Slovenije;
– je lastnik ponujenega sladkorja;
– je seznanjen s pogoji 13. člena te uredbe.

16. člen
(odobritev ponudbe)

Agencija mora na ponudbo za intervencijski odkup od-
govoriti v roku treh tednov po sprejemu ponudbe (ponudbo
lahko ponudnik v enakem roku umakne, če si za to pridobi
soglasje agencije).

Ponudbe, ki ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev,
agencija zavrne.

Agencija s ponudnikom, ki izpolnjuje predpisane pogo-
je, sklene pogodbo o intervencijskem odkupu sladkorja (v
nadaljevanju besedila: pogodba).

V pogodbi mora biti določen tudi način in stroški paki-
ranja sladkorja, ki je predmet intervencijskega odkupa.

17. člen
(pogodba o skladiščenju)

Pred sklenitvijo pogodbe mora agencija s ponudnikom
skleniti pogodbo o skladiščenju intervencijsko odkupljene-
ga sladkorja (v nadaljnjem besedilu: pogodba o skladišče-
nju). Agencija mora pred sklenitvijo pogodbe o skladiščenju
preveriti ustreznost skladišč.

Skladišča, v katerih se nahaja sladkor, ponujen v inter-
vencijski odkup, morajo poleg pogojev, ki jih ob smiselni
uporabi določajo predpisi o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje
trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj
prodajaln, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– v skladišču, kjer je sladkor, ponujen v intervencijski
odkup, uskladiščen v vrečah, morajo biti vreče zložene na
način, ki omogoča identifikacijo v intervencijski odkup po-
nujenih serij sladkorja (t.j. omogočen mora biti dostop z
vseh strani, tako da je mogoče izvesti vzorčenje in preveriti

ustreznost embalaže). Količina sladkorja v skladišču, kjer se
sladkor hrani v vrečah, ne sme presegati 50-kratnika dnev-
ne zmogljivosti za odpremo sladkorja;

– skladišče, v katerem se sladkor hrani v razsutem
stanju, mora biti opremljeno tako, da je mogoče po volume-
trični metodi preveriti količino uskladiščenega sladkorja. Si-
losi oziroma skladišča, v katerih se sladkor skladišči v razsu-
tem stanju, morajo biti opremljeni tudi s pakirnico ustrezne
zmogljivosti in opremo za natovarjanje sladkorja, tako da
količina uskladiščenega sladkorja ne presega 50-kratnika
dnevne zmogljivosti za pakiranje in odpremo sladkorja;

Inšpekcijski pregled, s katerim se preveri ustreznost
skladišč, opravi kmetijski inšpektor Inšpektorata Republike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. O
rezultatu inšpekcijskega pregleda inšpektor sestavi zapisnik,
ki ga pošlje agenciji.

18. člen
(veljavnost pogodbe o skladiščenju)

Pogodba o skladiščenju se med ponudnikom in agen-
cijo sklene za določen čas, z možnostjo podaljšanja.

Pogodba o skladiščenju prične veljati sočasno z datu-
mom uveljavitve pogodbe o intervencijskem odkupu slad-
korja in preneha veljati ob koncu desetdnevnega obdobja, v
katerem je bil obravnavani sladkor prevzet iz skladišča.

V pogodbi o skladiščenju je potrebno določiti:
– pogoje za iztek pogodbe o skladiščenju na osnovi

desetdnevnega odpovednega roka;
– da se v primeru, ko ponudnik ni sposoben izvesti

predaje sladkorja v določenem roku, pogodba o skladišče-
nju lahko podaljša. Stroške skladiščenja za čas podaljšanja
pogodbe v tem primeru krije ponudnik (prodajalec sladkorja);

– višino stroškov skladiščenja, ki se obračunajo
agenciji;

– da je ponudnik ob izteku pogodbe dolžan sladkor na
svoje stroške naložiti na transportno sredstvo, ki ga izbere
agencija.

Stroške skladiščenja intervencijsko odkupljenega slad-
korja krije agencija in sicer od začetka desetdnevnega ob-
dobja, v katerem je bilo izvedeno izplačilo zneska iz drugega
odstavka tega člena do izteka pogodbe o skladiščenju za
obravnavani sladkor. Stroški skladiščenja za desetdnevno
obdobje ne smejo preseči 0,3 SIT/kg sladkorja.

Desetdnevno obdobje pomeni eno od naslednjih ob-
dobij v koledarskem mesecu: od prvega do desetega, od
enajstega do dvajsetega ali od enaindvajsetega do konca
meseca.

19. člen
(prenos lastništva)

Prenos lastništva sladkorja, ki je predmet pogodbe o
skladiščenju, se opravi sočasno z izvedbo plačila kupnine,
določene na podlagi 20. člena te uredbe.

Za kvaliteto sladkorja in embalaže, v kateri se v času
prenosa lastništva nahaja obravnavani sladkor, je do prevze-
ma sladkorja odgovoren ponudnik.

20. člen
(plačilo intervencijskega odkupa)

Agencija mora v primeru intervencijskega odkupa izve-
sti izplačilo kupnine, določene na osnovi podatkov iz ponud-
be in cene, določene na osnovi 28. člena te uredbe v
skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena najkasneje v
roku osmih tednov po prejemu ponudbe oziroma v skladu s
predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
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Nakazilo kupnine za sladkor iz prejšnjega odstavka, je
pogojeno s plačilom varščine v višini 5% obravnavanega
zneska. S plačilom varščine ponudnik jamči za točnost po-
datkov, ki jih je agenciji posredoval v ponudbi. Za varščine
se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo vrste
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo svoje
obveznosti v postopkih javnega naročanja.

Pred izvedbo prevzema sladkorja in končnega obraču-
na kupnine mora agencija preveriti točnost podatkov v po-
nudbi, predvsem glede teže in kvalitete sladkorja.

Stroške pakiranja agencija ponudniku poravna ob pre-
vzemu sladkorja, po opravljenem pregledu, s katerim se
preveri ustreznost embalaže.

Varščina se sprosti ob prevzemu intervencijsko odku-
pljenega sladkorja in vrne ponudniku le, če končna ugotov-
ljena teža in rezultati analiz ne zahtevajo zmanjšanja kupnine
obravnavanega sladkorja. V nasprotnem primeru se od zne-
ska varščine odšteje in zaseže znesek, ki ga je ponudnik
neupravičeno prejel ob izplačilu kupnine, določene v skladu
s prvim odstavkom tega člena.

21. člen
(intervencijska skladišča in intervencijski prevzem)
Ponudnik mora intervencijsko odkupljeni sladkor hrani-

ti v skladišču, v katerem se je le-ta nahajal v času ponudbe,
dokler ga iz skladišča ne prevzame agencija. Sladkor se
pred prevzemom lahko premesti v drugo skladišče le ob
soglasju agencije.

Ob prevzemu sladkorja mora biti prisoten ponudnik
oziroma njegov pooblaščeni zastopnik.

Ob prevzemu intervencijsko odkupljenega sladkorja
mora ponudnik obravnavani sladkor na lastne stroške nalo-
žiti na transportno sredstvo, ki ga določi agencija.

Agencija mora intervencijsko odkupljeni sladkor pre-
vzeti v naslednjih rokih:

– v primeru, da je izvedba intervencijskega odkupa
sladkorja odobrena v času od 1. oktobra do 31. marca
naslednjega leta, mora agencija sladkor prevzeti iz skladišča
do 30. septembra naslednjega leta;

– v primeru, da je izvedba intervencijskega odkupa
odobrena v času od 1. aprila do 30. septembra tekočega
leta, mora agencija sladkor prevzeti v sedmih mesecih po
izteku meseca, v katerem je bila sklenjena pogodba.

Agencija in ponudnik lahko v pogodbi ali z dodatkom k
pogodbi določita, da bo agencija prevzela sladkor po izteku
rokov, predpisanih v prejšnjem odstavku, vendar v tem pri-
meru:

– mora agencija na lastne stroške naročiti analize, citi-
rane v 26. členu te uredbe in preveriti težo sladkorja;

– mora agencija izvesti končni obračun plačila kupnine
sladkorja v skladu z 20. členom te uredbe;

– agencija lahko, če ponudnik vloži prošnjo za oprosti-
tev, ponudnika oprosti obveznosti natovarjanja sladkorja na
prevozno sredstvo, če le-ta agenciji izplača znesek v višini
stroškov natovarjanja, ki bi jih imel, če bi se natovarjanje
izvršilo ob izteku rokov iz četrtega odstavka tega člena.

22. člen
(kontrola kakovosti)

Pred prevzemom intervencijsko odkupljenega sladkor-
ja inšpektorji, pristojni za kontrolo kakovosti kmetijskih pri-
delkov in živil, odvzamejo vzorce od vsake serije na način,
določen v predpisu, ki ureja kakovost sladkorjev. Analizo
odvzetih vzorcev opravi organizacija, ki jo izbere agencija.

Izbrana organizacija opravi po dve analizi za vsak vzo-
rec. Končni rezultat analize predstavlja povprečje obeh
opravljenih analiz za vsak obravnavani vzorec.

V primeru spora med pogodbenima strankama glede
kvalitete intervencijsko odkupljenega sladkorja se uporabijo
naslednja pravila:

a) če je razlika med rezultati analiz agencije in rezultati
analiz ponudnika:

– za sladkor prvega razreda: ne več kot 1 točko za
parametre iz točke e) 26. člena te uredbe ali

– za sladkor drugega razreda: ne več kot 2 točki za
parametre, ki se točkujejo;

se kot končni rezultat za določitev kvalitete upošteva
aritmetična sredina rezultatov obeh analiz.

Ne glede na to lahko vsaka stranka zahteva, da poobla-
ščena organizacija opravi superanalizo. V primeru, ko je
rezultat superanalize enak aritmetični sredini rezultatov ana-
liz agencije in ponudnika, velja kot dokončen.

V primeru, ko je eden od obravnavanih rezultatov bliže
rezultatu superanalize kot dokončni rezultat analize, velja
aritmetična sredina slednjega in superanalize. Stroške su-
peranalize krije pogodbena stranka, ki je zahtevala, da se le-
ta opravi.

b) V primeru, da je razlika rezultatov analiz večja kot
določata prva in druga alinea točke a), mora superanalizo
opraviti pooblaščena organizacija. Dokončni rezultat analize
pa se določi ob smiselni uporabi točke a). Stroške super-
analize v tem primeru v enakih deležih krijeta obe pogodbeni
stranki.

c) Za reševanje sporov glede barve, polarizacije, vse-
bnosti vlage in invertnega sladkorja za sladkor tretjega razre-
da se uporabijo pravila točk a) in b) tega člena, vendar se v
tem primeru razlike, določene v točki a), nadomesti z:

– 1.0 točke za tip barve za sladkor tretje kategorije;
– 0.2 °S za polarizacijo;
– 0.02% za vsebnost vlage;
– 0.01% za invertni sladkor.

23. člen
(stroški intervencijskega odkupa)

Ob vzorčenju sladkorja se preveri tudi teža intervencij-
sko odkupljenega sladkorja. Stroški preverjanja teže slad-
korja se zaračunajo v breme ponudnika. Stroške, povezane
z vzorčenjem, pokrije agencija.

Ponudnik mora pristojni organizaciji, ki opravlja vzorče-
nje in preverja težo sladkorja, zagotoviti ustrezne pogoje
dela.

24. člen
(prevzem sladkorja)

Če se ob prevzemu ugotovi, da kvaliteta intervencijsko
odkupljenega sladkorja ne ustreza minimalnim pogojem,
predpisanim v 13. členu te uredbe, mora ponudnik ne-
ustrezni sladkor nadomestiti s sladkorjem ustrezne kakovosti.

Če se ob prevzemu ugotovi, da je embalaža, v katero je
pakiran sladkor, neustrezne kakovosti oziroma poškodova-
na, mora agencija od prodajalca zahtevati, da sladkor pre-
pakira v embalažo ustrezne kakovosti.

25. člen
(kvalitetni razredi sladkorja)

Beli sladkor, ki se odkupuje v intervencijo, se razvršča
v štiri kakovostne razrede.

Beli sladkor standardne kakovosti je sladkor drugega
razreda.

Pogoji glede kvalitete, ki jih mora izpolnjevati sladkor
standardne kakovosti, so določeni v predpisu, ki ureja kako-
vost sladkorjev.
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Sladkor prvega razreda je boljše kvalitete, sladkor tretje-
ga in četrtega razreda pa je slabše kvalitete glede na stan-
dardno kvaliteto.

26. člen
(parametri za določanje kakovosti)

Sladkor prvega razreda mora imeti naslednje lastnosti:
a) biti mora nepoškodovan, čist in prodajne kakovosti,

suh, v homogenih kristalih, prosto tekoč;
b) polarizacija: najmanj 99,7 °S;
c) vsebnost vlage: največ 0,06%;
d) vsebnost invertnega sladkorja: največ 0,04%;
e) skupno število točk, določeno v skladu s četrtim

odstavkom tega člena, ne sme presegati 8 točk, od tega:
– največ 6 točk za vsebnost pepela;
– največ 4 točke za tip barve, določene po Brunswick

metodi;
– največ 3 točke za barvo raztopine, določene po

ICUMSA metodi.
Sladkor tretjega razreda mora imeti naslednje lastnosti:
a) biti mora nepoškodovan, čist in prodajne kakovosti,

suh, v homogenih kristalih, prosto tekoč;
b) polarizacija: najmanj 99,7 °S;
c) vsebnost vlage: največ 0,06%;
d) vsebnost invertnega sladkorja: največ 0,04%;
e) tip barve: največ 12 točk določenih po Brunswick

metodi.
Sladkor četrtega razreda je sladkor, ki ima polarizacijo

najmanj 99,5 °S  in ne spada v prvi, drugi in tretji razred.
Ena točka ustreza:
a) 0,0018% pepela, določenega po metodi ICUMSA

pri 28°
 
Brix;

b) 0,5 enote tipa barve, določene po Brunswick metodi;
c) 7,5 enotam barve raztopine, določene po ICUMSA

metodi.
Pogoji glede kakovosti in metode določanja kakovo-

stnih parametrov, omenjene v tem členu, so določene v
predpisu, ki ureja kakovost sladkorjev.

27. člen
(znižanje kupnine)

Kupnina sladkorja, ponujenega v intervencijski odkup,
se za sladkor, ki odstopa od standardne kvalitete:

– za sladkor tretje kategorije zniža za 1,2 SIT/kg slad-
korja;

– za sladkor četrte kategorije zniža za 2,1 SIT/kg slad-
korja.

28. člen
(prodaja sladkorja iz intervencije)

Agencija lahko prodaja intervencijsko odkupljeni slad-
kor le po ceni, ki je višja od intervencijske cene.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko pod posebnimi
pogoji agencija prodaja sladkor tudi po ceni, nižji od inter-
vencijske, in sicer v primeru, če je:

– sladkor, ki se prodaja iz intervencije, namenjen pre-
delavi za živalsko krmo;

– če je sladkor, ki se prodaja iz intervencije, namenjen
izvozu v nepredelanem stanju oziroma izvozu v proizvodih;

oziroma ga brezplačno odstopi vladnim ali nevladnim
organizacijam, če ga le-te uporabijo v dobrodelne namene.

Postopek izvajanja prejšnjega odstavka predpiše Vlada
Republike Slovenije s posebnim predpisom.

29. člen
(intervencijska prodaja)

Agencija prodaja intervencijsko nakupljen sladkor na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

30. člen
(javni razpis)

Javni razpis za prodajo intervencijsko odkupljenega
sladkorja določa:

– količino in kakovost sladkorja, ki je predmet javnega
razpisa;

– ceno sladkorja, ki je predmet razpisa;
– lokacijo skladišča, kjer se skladišči ponujeni sladkor;
– način pakiranja sladkorja, ki je predmet razpisa;
– rok za oddajo ponudb na javni razpis.
Minimalna količina sladkorja, ki jo mora ponudnik od-

kupiti, ne sme biti manjša od 500 ton.
Podrobnejše pogoje za prodajo intervencijsko naku-

pljenega sladkorja določi agencija z javnim razpisom.

31. člen
(ocena ponujenega sladkorja)

Agencija mora vsem zainteresiranim ponudnikom omo-
gočiti, da ocenijo kakovost sladkorja, ki je predmet prodaje
še preden pošljejo ponudbe na javni razpis.

32. člen
(ponudba za nakup sladkorja)

Ponudniki morajo v ponudbi navesti:
– podatke o ponudniku: ime in priimek oziroma firmo

ter naslov oziroma sedež;
– lokacijo skladišča, na katero se nanaša ponudba;
– ponujeno ceno in količino sladkorja, na katero se

ponudba nanaša.
Ponudbe so veljavne le, če ponudnik priloži potrdilo o

plačani varščini in sicer v višini 5% od vrednosti sladkorja, na
katerega se nanaša ponudba.

Ponudb, ki so prispele na javni razpis, ni mogoče do-
polnjevati ali preklicati.

33. člen
(obvestilo ponudnikom)

Agencija mora izmed prispelih ponudb izbrati najugo-
dnejše v roku 15 dni od zadnjega dne roka za oddajo
ponudb na razpis in jih o izbiri obvestiti najkasneje v treh
delovnih dneh od dneva izbire.

Izbranim ponudnikom agencija hkrati pošlje v podpis
pogodbo s priporočenim pismom s povratnico.

V primeru, da ponudnik ni bil izbran, mu agencija hkrati
z obvestilom o izbiri vrne varščino iz drugega odstavka prej-
šnjega člena.

Zapadle varščine se vplačajo v proračun Republike
Slovenije.

34. člen
(rok plačila)

Izbrani ponudniki morajo plačati znesek kupnine, dolo-
čen v pogodbi, pred prevzemom, in sicer najkasneje v tride-
setih dneh po odločitvi o izbiri iz prejšnjega člena. Varščina
iz drugega odstavka 32. člena se všteje v ceno nakupa.

V primeru, da ponudniki ne poravnajo kupnine v roku iz
prejšnjega odstavka, se pogodba razdre in se jim varščina
ne vrne.
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35. člen
(evidence agencije)

Agencija mora voditi ločeno evidenco v računalniški
obliki posebej za vsako skladišče, kjer se nahaja intervencij-
sko odkupljeni sladkor, in sicer:

– o količinah in zalogah intervencijsko odkupljenega
sladkorja;

– o količinah prodanega sladkorja na osnovi javnega
razpisa.

V. POGLAVJE:
Poročanje in nadzor

36. člen
Predelovalec mora na Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano ter na Ministrstvo za gospodarstvo:
– mesečno poročati o zalogah sladkorja, ločeno za

pesni in trsni sladkor do petnajstega v mesecu za pretekli
mesec tekočega leta;

– mesečno poročati o proizvodnji sladkorja, ločeno za
pesni in trsni sladkor do petnajstega v mesecu za pretekli
mesec tekočega leta;

– mesečno poročati o prodanih količinah sladkorja in
prodajnih cenah do petnajstega v mesecu za pretekli mesec
tekočega leta;

– v petnajstih dneh po zaključku sklepanja pogodb o
odkupu sladkorne pese sporočiti skupno količino in površi-
no sladkorne pese, za katero je sklenil pogodbe, število
pridelovalcev, s katerimi je sklenil pogodbe, in predvideno
proizvodnjo sladkorja;

– petnajst dni pred začetkom predelave pridelka slad-
korne pese (tekočega leta) sporočiti datum začetka predela-
ve;

– pet dni po začetku predelave pridelka sladkorne pe-
se tekočega leta sporočiti stanje zalog sladkorja na dan
pred začetkom predelave pridelka sladkorne pese tekočega
leta;

– mesečno poročati (v obdobju predelave) o količinah
predelane sladkorne pese in sporočati povprečno odkupno
ceno sladkorne pese do petnajstega v mesecu za pretekli
mesec.

O zalogah, proizvodnji, prodaji in prodajnih cenah slad-
korja mora proizvajalec sladkorja voditi evidenco.

Predelovalec mora evidenco voditi po kronološkem za-
poredju, tako da je omogočen vpogled in nadzor nad količi-
no zalog, proizvodnje, prodaje in prodajnih cen sladkorja.

Evidenco je treba voditi po načelih sprotnosti in pravil-
nosti; vsa evidentiranja se opravijo na osnovi verodostojnih
knjigovodskih listin.

Nadzor nad verodostojnostjo podatkov, ki jih je dolžan
ministrstvu posredovati predelovalec, opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo.

37. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije

Št. 331-13/2000-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2028. Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem,
zelenjavo in oljčnim oljem

Na podlagi 5., 6., 19., 74., 101. in 117. člena v zvezi
s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in

oljčnim oljem

I. POGLAVJE:
Vsebina

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba ureja pridelavo in promet za svežo zelenjavo
(razen krompirja) in sveže sadje (razen vinskega grozdja),
vključno z lupinastim sadjem in gobami, in sicer:

– organizacije proizvajalcev;
– združenja organizacij proizvajalcev;
– zbirke podatkov.
Ta uredba ureja tudi organizacije proizvajalcev in zdru-

ženje organizacij proizvajalcev oljčnega olja.

2. člen
(pomen izrazov)

Sveže sadje oziroma sveža zelenjava je pridelek, ki ni
predelan ali kako drugače spremenjen, lahko pa je pakiran.

Končni potrošnik je potrošnik sadja in zelenjave, ki
pridelka ne pridobi s ciljem prodaje, predelave ali dodelave
oziroma pakiranja.

Proizvajalec je kmetijsko gospodarstvo, ki prideluje
kmetijske pridelke ali proizvode, vpisano v register v skladu
s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev. Pro-
izvajalec mora imeti vse svoje površine sadovnjakov oziroma
oljčnikov vpisane v register trajnih nasadov.

Oljčno olje, proizvedeno v Republiki Sloveniji, je olje,
stisnjeno v Republiki Sloveniji iz oljk, pridelanih v Republiki
Sloveniji.

3. člen
(kakovost)

Pridelki oziroma proizvodi, ki so predmet te uredbe,
morajo v pridelavi in prometu ustrezati predpisani kakovosti
in morajo biti označeni na predpisan način.

Ne glede na prejšnji odstavek pridelki oziroma proizvo-
di lahko odstopajo od predpisane kakovosti, če:

– jih pridelovalec pošlje v obrate za pripravo, pakiranje
ali v skladišča,

– se pošiljajo iz skladišč v obrate za pripravo in pakiranje,
– se pošiljajo v predelovalne obrate, razen če niso

predpisani kriteriji za minimalno kakovost pridelkov, name-
njenih predelovalni industriji.

II. POGLAVJE:
Organizacije proizvajalcev

4. člen
(namen)

Organizacijo proizvajalcev ustanovijo pridelovalci oziro-
ma njihove zadruge z namenom skupnega trženja pridelkov
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oziroma proizvodov včlanjenih pridelovalcev oziroma proiz-
vajalcev, organiziranja pridelave in prodaje za pridelke oziro-
ma proizvode za katere je organizacija proizvajalcev registri-
rana, uvajanja okolju prijaznih in stroškovno ugodnih tehno-
logij pridelave, dodelave in usklajevanja ponudbe in povpra-
ševanja na trgu, in sicer izključno za enega od naslednjih
pridelkov ali proizvodov oziroma skupin pridelkov, pridelanih
v Republiki Sloveniji:

1. za sveže sadje;

2. za svežo zelenjavo;

3. za sveže sadje in svežo zelenjavo;

4. za gobe;

5. za sadje oziroma zelenjavo namenjeno predelavi;

6. za oljčno olje.

5. člen
(priznavanje organizacij proizvajalcev)

Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
minister), v treh mesecih od prejema vloge za priznanje in
petletnega programa dela prizna organizacijo proizvajalcev z
odločbo, če vlagatelj izpolnjuje s to uredbo določene pogo-
je in če je njegova vloga popolna ter pravočasna.

6. člen
(dokazila za registracijo)

Vloga je popolna, če so ji priložena naslednja dokazila:
– o minimalnem številu članov in minimalnem obsegu

proizvodnje,
– pravila delovanja organizacije proizvajalcev,
– celotni izpis iz registracije pravne osebe,
– zadnjo bilanco stanja in bilanco uspeha pravne ose-

be, razen v primeru novoustanovljenih pravnih oseb, kjer se
predloži predvideno bilanco stanja in bilanco uspeha.

7. člen
(pravočasnost vloge)

Vloga je pravočasna, če je prispela na ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
do 15. septembra tistega leta, pred katerim želi biti pravna
oseba priznana kot organizacija proizvajalcev.

8. člen
(pogoji za priznanje)

Vlagatelj izpolnjuje pogoje za priznanje, če ima vsaj
najmanjše število članov in vsaj najmanjši promet, ustrezno
strukturo prometa ter program in pravila, ki dokazujejo traj-
nost in uspešnost poslovanja organizacije proizvajalcev.

9. člen
(pogoji za priznanje – nadaljevanje)

Pogoji za priznanje organizacije proizvajalcev glede naj-
manjšega števila članov in najmanjšega letnega obsega let-
nega prometa s pridelki oziroma proizvodi svojih članov so:

Skupina Najmanjše Najmanjši promet Najmanjši promet Najmanjši promet
število v prvem letu v drugem letu v tretjem letu
članov poslovanja poslovanja poslovanja o.p.

o.p. v SIT o.p. v SIT in v nadaljnjih letih
v SIT

Oljčno olje 350 / / /

Sveža zelenjava, gobe 5 100.000.000 100.000.000 100.000.000
20 70.000.000 70.000.000 70.000.000

Sveže sadje, sveže sadje in zelenjava, sadje 5 300.000.000 400.000.000 500.000.000
oziroma zelenjava za predelavo 40 200.000.000 250.000.000 300.000.000

Pri izračunu vsakoletnega najmanjšega letnega obsega
prometa se za leto 2001 upošteva zgoraj navedene zneske,
v naslednjih letih pa se kot najmanjši letni obseg prometa
upošteva zgoraj navedene zneske, povečane v skladu z
uradno izračunanim indeksom rasti maloprodajnih cen, in
sicer od dneva uveljavitve te uredbe do dneva vlaganja za-
htevka za priznanje.

Organizacija proizvajalcev mora, če želi ohraniti prizna-
nje, drugo in tretje leto po priznanju dvigniti promet na
predpisano višino.

Promet ustvarjen s prodajo pridelkov oziroma proizvo-
dov, za katere je organizacija proizvajalcev registrirana in ki
so jih pridelali člani organizacije proizvajalcev na ozemlju
Republike Slovenije, mora biti večji od prometa, pridoblje-
nega z morebitnimi drugimi dejavnostmi.

10. člen
(program dela)

Organizacija proizvajalcev posluje v skladu s petletnim
programom dela, ki ga predloži v potrditev ministru skupaj z
vlogo za priznanje oziroma do 15. septembra tistega leta,
pred katerim želi imeti priznanje. Program dela se lahko letno

dopolnjuje. Prošnje za dopolnitev programa dela se vlagajo in
odobravajo na enak način kot petletni program dela.

Minister s sklepom odloči o ustreznosti programa do 1.
decembra tistega leta, v katerem je bil program dela predlo-
žen ministru.

11. člen
(vsebina programa dela)

Minister potrdi ustreznost programa dela, če program
dokazuje, da organizacija proizvajalcev lahko trajno in učin-
kovito posluje v skladu z nameni iz 4. člena te uredbe.

Program dela mora vsebovati opis realnega stanja in
poslovanja organizacije proizvajalcev, še zlasti:

– opis stanja;
– cilje (kratkoročni, dolgoročni);
– število članov in njihov obseg proizvodnje;
– načrt proizvodnje (količine);
– trženje (proizvodi, predvidene cene, prodajna strate-

gija, tržne verige, promocija);
– kadre;
– opremo in druga sredstva za proizvodnjo (kapaciteta,

stanje);
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– morebitne predvidene investicije;
– časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa;
– pričakovan poslovni rezultat;
– gibanje sredstev operativnega sklada.
Organizacija proizvajalcev mora program dela izdelati v

skladu z navodili ministra.

12. člen
(pravila organizacije proizvajalcev)

Organizacija proizvajalcev sprejme pravila, v katerih so
navedene obveznosti članov do organizacije proizvajalcev,
predvsem o:

– obsegu in načinu pridelave,
– poročanju o proizvodnji, prodaji celotnega pridelka

preko organizacije proizvajalcev ter o morebitni neposredni
prodaji posameznega člana,

– plačevanju članskega prispevka in prispevka za fi-
nanciranje programov dela,

– trajanju članstva ter pogojih pristopa in izstopa iz
organizacije proizvajalcev,

– načinu odločanja, sprejemanja in spreminjanja pra-
vil, ter

– kaznih za morebitne kršitelje.
Člani organizacije proizvajalcev lahko sami tržijo svoje

pridelke neposredno na domu končnemu potrošniku, ven-
dar le v takšnem obsegu, kot jim to dovoljujejo pravila orga-
nizacije proizvajalcev, vendar v nobenem primeru ne več kot
20% vrednosti proizvodnje posameznega člana.

Proizvajalec je lahko član samo ene organizacije proiz-
vajalcev, registrirane za isto vrsto oziroma skupino pridelkov
ali proizvodov.

Član lahko ob predhodnem soglasju organizacije proizva-
jalcev del proizvodnje – pridelke, ki jih njihova organizacija
proizvajalcev ne trži, proda preko druge organizacije proizvajal-
cev in sicer tiste, ki jo določi matična organizacija proizvajalcev.

Trajanje članstva v organizaciji proizvajalcev mora biti
praviloma trajno, če pa to ni mogoče pa mora biti odpovedni
rok za izstop določen tako, da ne ovira že planiranega
poslovanja organizacije proizvajalcev.

13. člen
(operativni sklad)

Organizacija proizvajalcev ustanovi namenski finančni
sklad (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad).

Sredstva operativnega sklada se uporabljajo za financi-
ranje izvajanja programov dela in umikov proizvodov s trga.
Operativni sklad se financira s prispevki članov organizacij
proizvajalcev, ki so določeni v pravilih organizacije proizva-
jalcev. Sredstva operativnega sklada se vodijo na poseb-
nem, ločenem računu.

14. člen
(letno poročilo o izvajanju programa dela)

Organizacija proizvajalcev do 31. januarja oziroma naj-
kasneje do 28. februarja v letu, ki sledi izvajanju programa,
na podlagi navodil ministra, poroča o izpolnjevanju petletne-
ga programa, proizvodih, prometu, članih in dejanskih stro-
ških, ki so nastali iz naslova proizvodnje in morebitnih umi-
kov s trga.

Organizacija proizvajalcev v letnem poročilu predloži
tudi obračun gibanja sredstev operativnega sklada, bilanco
stanja, bilanco uspeha in porabo sredstev po namenih in
glede na vir sredstev.

Neustrezno letno poročilo minister zavrne s sklepom. V
primeru očitno nenamernih napak ali pomanjkljivosti, mini-
ster pozove organizacijo proizvajalcev – vlagatelja k poprav-
ku letnega poročila, vendar samo enkrat.

15. člen
(odvzem priznanja organizaciji proizvajalcev)

Minister odvzame oziroma prekliče priznanje organiza-
ciji proizvajalcev z odločbo, če ta ne izpolnjuje vseh predpi-
sanih zahtev, in sicer:

– če se program dela ne izvaja na predviden način, še
posebej, če porabljena sredstva operativnega sklada odsto-
pajo za več kot 20% od načrtovanih;

– če ne dostavlja pravočasno petletnih programov dela
oziroma, če programi niso popolni oziroma ustrezni;

– v primeru zmanjšanja števila članov pod minimalno
določeno število; v primeru zmanjšanja prometa pod predpi-
san obseg;

– če organizacija proizvajalcev ne sporoča zahtevanih
podatkov;

– če do predpisanega datuma ne pošlje ustreznega
letnega poročila o izvajanju programa dela;

– če se spremenijo pravila delovanja organizacije pro-
izvajalcev tako, da organizacija proizvajalcev ne more več
opravljati nalog za katere je ustanovljena;

– če je organizacija proizvajalcev pridobila podpore
ministrstva na nezakonit način oziroma jih je nenamensko
uporabila.

Od dneva vročitve odločbe o odvzemu oziroma prekli-
cu iz prejšnjega odstavka, organizacija proizvajalcev ni več
upravičena do proračunskih sredstev ministrstva, namenje-
nih organizacijam proizvajalcev.

16. člen
(sofinanciranje dejavnosti po programu dela)

Ministrstvo lahko iz proračuna sofinancira naslednje
dejavnosti organizacij proizvajalcev in njihovih članov, ki se
izvajajo v skladu s programom dela:

– integrirana in ekološka pridelava;
– izgradnja in obnova hladilnic in naložbe v objekte in

opremo za pripravo proizvoda za trg;
– obnova trajnih nasadov;
– protitočne mreže;
– namakalne naprave in objekti;
– izgradnja plastenjakov in steklenjakov;
– podpora opremljanju jabolk in hrušk pri izvozu v po-

sebno promocijsko embalažo;
– podpora drugim promocijskim aktivnostim in raziska-

vam trga;
– predelovalne in polnilne kapacitete za oljčno olje.
Višina sredstev in pogoji za namen iz sedme alinee

prejšnjega odstavka so določeni s to uredbo, za ostale
namene pa se določijo s posebnim predpisom ali razpisom
ministrstva.

Sredstva za namen iz tretje alinee prvega odstavka tega
člena se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, iz
proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano 5538 – programi prestrukturiranja kmetijstva.
Skupna višina sredstev za ta namen je 252.000.000 tolar-
jev v letu 2001. Če skupna višina zahtevkov preseže obseg
razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore sorazmerno
zmanjša.

V nobenem primeru sofinanciranje iz proračuna ne sme
presegati višine sofinanciranja iz operativnega sklada, hkrati
pa lahko pokriva največ 50% stroškov programa dela.

17. člen
(opremljanje v promocijsko embalažo)

S ciljem večje prepoznavnosti v Republiki Sloveniji pri-
delanih jabolk in hrušk v izvozu, se dodeli subvencija pride-
lovalcem jabolk ali hrušk za uporabo posebne promocijske
embalaže pri izvozu.
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V letu 2001 se podpora v višini 20 SIT/kg jabolk ali
hrušk dodeli za izvoz v posebni promocijski embalaži v drža-
ve, ki jih minister z navodilom določi kot države prve skupi-
ne. Podpora v višini 14 SIT/kg jabolk ali hrušk se dodeli za
izvoz v posebni promocijski embalaži v države, ki jih minister
z navodilom določi kot države druge skupine. Specialna
promocijska embalaža je embalaža, kot jo določa navodilo
ministra.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz prora-
čuna Republike Slovenije, iz proračunske postavke Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6636 – ukrepi
za stabilizacijo trga. Skupna višina sredstev za ta namen v
letu 2001 je 250.000.000 SIT. Če skupna višina zahtevkov
preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina pod-
pore sorazmerno zmanjša.

Podpora se dodeli na osnovi vloge na Agencijo Repu-
blike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadalj-
njem besedilu: agencija), ki izpolnjevanju s to uredbo in
navodilom ministra določenih pogojev, podporo dodeli z
odločbo. Pritožba zoper odločbo se vlaga na ministrstvo, v
roku 15 dni od vročitve.

Vloga se vloži na obrazcu, ki je predpisan z navodilom
ministra, k vlogi mora biti priložena, z navodilom ministra,
predpisana dokumentacija.

Agencija izplača vlagatelju podporo v 30 dneh po vro-
čitvi odločbe, oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo prora-
čunsko financiranje.

Dokazila o nakupu promocijske embalaže morajo orga-
nizacije proizvajalcev hraniti tri leta od vročitve odločbe.

18. člen
(intervencijski umik s trga)

Organizacija proizvajalcev se lahko odloči, da določe-
ne količine sadja ali zelenjave v določenem obdobju ne da v
promet. Organizacija proizvajalcev s takšnim umikom s trga
ne sme poslabšati oskrbe in mora upoštevati pravila inter-
vencijskega umika, ki jih določi minister.

Organizacija proizvajalcev mora pred uporabo ukrepa
umika s trga o načrtovanem umiku predhodno pisno obve-
stiti ministrstvo.

Delež financiranja umikov s trga ne sme presegati 30%
vrednosti operativnega sklada.

19. člen
(nadomestilo za umik s trga)

Vlada lahko za umik sadja ali zelenjave s trga določi:
– letno najmanjšo ali največjo količino in
– višino sofinanciranja s strani države,
pri čemer je višina sofinanciranja iz proračuna za tak

umik omejena z največ 8,5% tržne proizvodnje jabolk ali
hrušk oziroma največ 10% tržne proizvodnje organizacije
proizvajalcev za ostale proizvode. Tržna proizvodnja se raču-
na na podlagi triletnega povprečja količine pridelka.

III. POGLAVJE:
Združenja organizacij proizvajalcev

20. člen
(združenja organizacij proizvajalcev)

Organizacije proizvajalcev za namene iz 4. člena te
uredbe prostovoljno ustanovijo združenja organizacij proiz-
vajalcev.

Vsi postopki in pravila za priznanje in poslovanje zdru-
ženja organizacij proizvajalcev so enaki kot za organizacije
proizvajalcev.

21. člen
(razširitev pravil na vse proizvajalce)

Združenje organizacij proizvajalcev ali organizacija pro-
izvajalcev je reprezentativna, če to ugotovi minister z odloč-
bo, izdano na podlagi vloge za ugotovitev reprezentativnosti.
Minister odloči o reprezentativnosti na podlagi izpolnjevanja
pogojev določenih s to uredbo.

Organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij pro-
izvajalcev je reprezentativno, če člani organizacije proizva-
jalcev ali združenja organizacij proizvajalcev predstavljajo po
obsegu in vrednosti najmanj dve tretjini pridelave določene-
ga pridelka ali proizvoda na celotnem območju Republike
Slovenije.

Če je združenje organizacij proizvajalcev ali organizaci-
ja proizvajalcev reprezentativna, lahko poda predlog za raz-
širitev njenih pravil tudi na nečlane, kar sporoči ministrstvu.
Če je razširitev pravil nujna, zaradi učinkovitosti uresničeva-
nja tržne ureditve, minister predlaga Vladi Republike Slove-
nije, da izda predpis, ki določa razširitev pravil organizacije
proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev za vse
pridelovalce oziroma proizvajalce.

IV. POGLAVJE:
Zbirke podatkov

22. člen
(seznami)

Na osnovi odločb o priznanju organizacij proizvajalcev
in združenj organizacij proizvajalcev ter reprezentativne or-
ganizacije proizvajalcev ali reprezentativnega združenja or-
ganizacije proizvajalcev vodi ministrstvo seznam.

23. člen
(podatki za evidenco)

Trgovci in uvozniki sadja in zelenjave, ki na ozemlju
Republike Slovenije opravljajo promet z navedenimi pridelki,
se v skladu z navodili ministra vpišejo v evidenco trgovcev in
uvoznikov.

Organizacije proizvajalcev in trgovci, vključno z uvozni-
ki sadja in zelenjave, vpisani v evidenco, sporočajo podatke
o prodajni vrednosti in količini proizvodov (količina, prodaj-
na in nabavna cena) in zalogi enkrat tedensko; o načrtovani
količini proizvodnje svojih članov pa mesečno, v skladu z
navodili ministra.

24. člen
(tržno informacijski sistem)

V tržno informacijskem sistemu za sadje in zelenjavo, ki
ga vodi agencija, se vodijo tedenski podatki iz prejšnjega
člena o proizvodih po sortah ali vrstah, razredu, velikosti in
embalaži, in sicer proizvodna cena (lastna cena proizvod-
nje), veleprodajna in maloprodajna cena ter izvozne in uvoz-
ne cene in količine. Podrobnejšo vsebino evidence, zave-
zance za sporočanje podatkov ter način in vsebino poroča-
nja predpiše minister.

V. POGLAVJE:
Kazenska določba

25. člen
(nenamenska oziroma nezakonita uporaba podpor)
Če prejemnik podpore iz 16., 17. ali 27. člena te

uredbe sredstva uporabi nenamensko ali jih pridobi na neza-
konit način, jih je dolžan vrniti z zamudnimi obrestmi in v
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obdobju naslednjih dveh koledarskih let ne more pridobiti
kakršnih koli proračunskih sredstev ministrstva.

VI. POGLAVJE:
Prehodne in končne določbe

26. člen
(prehodno obdobje)

Subvencije iz 16. in 17. člena te uredbe lahko v preho-
dnem obdobju do 31. decembra 2003 uveljavljajo poleg
organizacij pridelovalcev tudi druge pravne in fizične osebe,
če ustrezajo pogojem, določenim s to uredbo ali z drugimi
predpisi oziroma razpisi.

Podatek o minimalnem obsegu proizvodnje oziroma
minimalnem številu članov iz prve alinee 6. člena te uredbe,
je podatek iz veljavnih registrov, do vzpostavitve le-teh pa se
kot uradni podatek šteje izjava proizvajalca.

27. člen
(podpora ustanavljanju organizacij proizvajalcev)

Ministrstvo v prehodnem obdobju, v letih od 2001 do
2004, namenja sredstva za pomoč pri ustanavljanju organi-
zacij proizvajalcev, in sicer v višini, kot sledi:

– za organizacije proizvajalcev, ki imajo manj kot
300.000.000 tolarjev letnega prometa: 3.000.000 tolarjev
na leto;

– druge organizacije proizvajalcev: 5.000.000 tolarjev
na leto.

Podporo pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev se
isti organizaciji proizvajalcev lahko dodeli največ za dve leti.
Podpora se dodeli na osnovi vloge na agencijo. Agencija
dodeli podporo z odločbo. Pritožbe zoper odločbo se vlaga-
jo na ministrstvo v roku 15 dni od vročitve odločbe.

Agencija izplača vlagatelju podporo po vročitvi odloč-
be, v roku kot ga določajo predpisi, ki urejajo proračunsko
financiranje.

28. člen
(uporaba)

Določba tretjega odstavka 2. člena te uredbe se začne
uporabljati z vzpostavitvijo predpisanih registrov.

Določbe 18. in 19. člena se začnejo uporabljati s
1. januarjem 2003.

Določbe 23. in 24. člena se začnejo uporabljati po
uveljavitvi predpisa, ki določa pogoje za vpis v evidenco ter
vsebino in način poročanja. Do leta 2004 so dolžni podatke
poleg organizacij proizvajalcev posredovati tudi pridelovalci
sadja in zelenjave.

Z dnem uveljavitve te uredbe, preneha veljati v delu, ki
se nanaša na sadje, predpis, ki ureja uvedbo podpor za
pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg.

29. člen
(uveljavitev)

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

Št. 331-18/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2029. Uredba o ureditvi trga s hmeljem

Na podlagi 5., 6., 74. in 101. člena v zvezi s 126.
členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ureditvi trga s hmeljem

I. POGLAVJE:
Vsebina in pomen izrazov

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba ureja za hmelj in hmeljne proizvode:
– organizacije proizvajalcev hmelja;
– združenja organizacij proizvajalcev hmelja;
– ukrepe kmetijske politike za hmeljarstvo;
– zbirke podatkov.

2. člen
(geografsko poreklo hmelja, kakovost hmelja in hmeljnih

proizvodov ter certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov)
Geografsko poreklo hmelja, kakovost hmelja in hme-

ljnih proizvodov v prometu, certificiranje hmelja in hmeljnih
proizvodov, podrobnejše pogoje za vpis v evidence pri Hme-
ljni komisiji pri pooblaščeni organizaciji za certificiranje hme-
lja (v nadaljnjem besedilu: hmeljna komisija) in vodenje evi-
denc pri hmeljni komisiji ter listine, ki spremljajo hmelj in
hmeljne proizvode v prometu, določa predpis, ki ureja geo-
grafsko poreklo hmelja, kakovost hmelja in hmeljnih proizvo-
dov ter certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov.

3. člen
(pomen izrazov)

Prva prodaja hmelja je prodaja, ko pridelovalec hmelja
proda hmelj, ki ga je pridelal ali ga proda organizacija proiz-
vajalcev hmelja, katere član je.

Pridelovalec hmelja je kmetijsko gospodarstvo, ki pri-
deluje hmelj in je vpisano v:

– register v skladu s predpisom, ki ureja register kme-
tijskih gospodarstev,

– evidence pri hmeljni komisiji.
Hmeljišče je strnjena površina, ki jo obdeluje en pride-

lovalec hmelja in ki obsega površino, na kateri je žičnica ter
obračališča in poti, potrebne za obdelavo hmeljišča. Hmelji-
šče mora biti evidentirano pri hmeljni komisiji.

Obračališče je neobdelana površina na koncu sklenje-
nih linij žičnice, namenjena manevriranju kmetijske mehani-
zacije. Dolžina posameznega obračališča ne sme presegati
osmih metrov in ne sme biti del ceste v javni uporabi.

Širina poti ne sme presegati 3 metrov in ne sme biti del
ceste v javni uporabi.

Hmeljišče lahko vključuje površino v premeni in površi-
no v obdelavi, pri čemer se kot površina v obdelavi upošteva
dejanska površina, zasajena s hmeljem, povečana za obra-
čališča in poti. Površina v premeni je površina pod vzdrževa-
no žičnico, ki ni zasajena s hmeljem.

Enota hmeljišča v obdelavi je strnjena površina, na
kateri je posajen hmelj istega letnika, sorte ter vrste sadilne-
ga materiala, v enakih sadilnih razdaljah ter po enakem
sistemu napeljave vodil.

Predprodajna pogodba je pogodba o prodaji hmelja,
sklenjena med prodajalcem hmelja, ki je pridelovalec hmelja
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ali organizacija proizvajalcev hmelja, in kupcem, in sicer za
določene količine hmelja, po dogovorjenih cenah, za ob-
dobje ene ali več letin. Pogodba je predprodajna le za tiste
letnike hmelja, za katere je sklenjena pred 1. avgustom.

II. POGLAVJE:
Organizacije proizvajalcev hmelja

4. člen
(namen)

Organizacijo proizvajalcev hmelja ustanovijo prideloval-
ci hmelja oziroma njihova združenja – zadruge z namenom:

a) organiziranega prilagajanja pridelave in ponudbe
hmelja tržnim zahtevam:

– s skupno prodajo hmelja in drugimi aktivnostmi pri
trženju hmelja,

– z določitvijo enotnih pravil proizvodnje hmelja,
– s pospeševanjem obnove hmeljišč z virusov prostim

sadilnim materialom in tržno zanimivimi sortami,
– s pospeševanjem gospodarne in mehanizirane ob-

delave, obiranja in sušenja hmelja s ciljem povečevanja
donosnosti proizvodnje,

– z uvajanjem rezultatov raziskav v pridelavo in dodela-
vo hmelja,

– z uvajanjem okolju prijaznejših tehnologij pridelave in
dodelave hmelja;

b) izpeljave ukrepov kmetijske politike za hmeljarstvo.

5. člen
(priznavanje organizacije proizvajalcev hmelja)

Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
minister), v treh mesecih od prejema vloge za priznanje in
petletnega programa dela, prizna organizacijo proizvajalcev
hmelja z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje s to uredbo določe-
ne pogoje in če je njegova vloga popolna ter pravočasna.

6. člen
(vsebina vloge)

Vloga prosilca za priznanje organizacije proizvajalcev
hmelja je popolna, če so ji priložena naslednja dokazila:

a) o minimalnem številu članov in minimalni površini
hmeljišč, ki jo njeni člani obdelujejo (izjave članov o član-
stvu);

b) pravila delovanja organizacije proizvajalcev hmelja;
c) izpisek iz sodnega registra;
d) zadnja bilanca stanja in bilanca uspeha pravne ose-

be, razen v primeru novoustanovljenih pravnih oseb.

7. člen
(pravočasnost vloge)

Vloga za priznanje organizacije proizvajalcev hmelja je
pravočasna, če prispe na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) do 15.
septembra tistega leta, pred katerim želi biti pravna oseba
priznana kot organizacija proizvajalcev hmelja.

8. člen
(pogoji za priznanje)

Vlagatelj izpolnjuje pogoje za priznanje organizacije pro-
izvajalcev hmelja, če ima vsaj minimalno število članov in
minimalen obseg hmeljišč, ustrezno strukturo prometa ter
program in pravila, ki dokazujejo trajnost in uspešnost po-
slovanja.

9. člen
(pogoji za priznanje – nadaljevanje)

Organizacija proizvajalcev hmelja mora imeti najmanj
sedem članov, ki skupaj obdelujejo najmanj 200 hektarov
hmeljišč.

Promet, ustvarjen s prodajo hmelja, pridelanega v Re-
publiki Sloveniji, mora predstavljati najmanj 70% celotnega
prometa organizacije proizvajalcev hmelja.

10. člen
(program dela)

Organizacija proizvajalcev hmelja posluje v skladu s
petletnim programom dela, ki ga predloži v potrditev mi-
nistru skupaj z vlogo za priznanje oziroma do 15. septembra
tistega leta, pred katerim želi imeti priznanje. Program dela
se lahko letno dopolnjuje. Prošnje za dopolnitev programa
se vlagajo in odobravajo na enak način kot petletni program.

Minister s sklepom odloči o ustreznosti programa do 1.
decembra tistega leta, v katerem je bil program dela predlo-
žen ministru.

11. člen
(vsebina programa dela)

Minister potrdi ustreznost programa dela, če program
dokazuje, da organizacija proizvajalcev hmelja lahko trajno
in učinkovito posluje v skladu z nameni iz 4. člena te uredbe.

Program dela mora vsebovati opis realnega stanja in
poslovanja organizacije proizvajalcev hmelja, še zlasti:

– opis stanja;
– cilje (kratkoročni/dolgoročni);
– število članov in njihov obseg proizvodnje;
– načrt proizvodnje (količine, sorte);
– trženje (proizvodi, predvidene cene, prodajna strate-

gija, tržne verige, promocija);
– kadre;
– opremo in druga sredstva za poslovanje (kapaciteta,

stanje);
– morebitne predvidene investicije;
– časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa;
– pričakovane poslovne rezultate;
– gibanje sredstev operativnega sklada.
Organizacija proizvajalcev hmelja mora program dela

izdelati v skladu z navodili, ki jih predpiše minister.

12. člen
(pravila delovanja organizacije proizvajalcev hmelja)
Organizacija proizvajalcev hmelja sprejme pravila, v ka-

terih so navedene obveznosti članov do organizacije proiz-
vajalcev hmelja, predvsem glede:

– upoštevanja enotnih pravil proizvodnje organizacije
proizvajalcev hmelja (predvsem sortne politike ter tehnologi-
je pridelave in dodelave hmelja),

– upoštevanja pravil prve prodaje hmelja,
– poročanja o proizvodnji hmelja (obseg in stroški pri-

delave hmelja, stroški dodelave hmelja),
– poročanja o morebitni neposredni prodaji hmelja po-

sameznega člana,
– plačevanja članskega prispevka in prispevka za fi-

nanciranje programa dela,
– trajanja članstva ter pogojev pristopa in izstopa iz

organizacije proizvajalcev hmelja,
– načina odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil,

ter
– kazni za kršitelje.
V pravilih delovanja organizacije proizvajalcev hmelja

morajo biti navedene tudi obveznosti organizacije proizvajal-
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cev hmelja do njenih članov, predvsem glede poslovanja s
proračunskimi sredstvi.

Pridelovalec hmelja je lahko član samo ene organizaci-
je proizvajalcev hmelja.

Članstvo v organizaciji proizvajalcev hmelja je pravilo-
ma trajno. V primeru izstopa iz organizacije proizvajalcev
hmelja mora biti odpovedni rok za izstop določen tako, da
ne ovira že planiranega poslovanja organizacije proizvajal-
cev hmelja oziroma lahko člani organizacije proizvajalcev
hmelja članstvo prekinejo najprej po treh letih od sprejema,
z enoletnim odpovednim rokom.

13. člen
(pravila prve prodaje hmelja)

Član organizacije proizvajalcev hmelja lahko proda pri-
delani hmelj izključno preko organizacije proizvajalcev hme-
lja, katere član je, razen če ni s to uredbo drugače določeno.

Član organizacije proizvajalcev hmelja lahko, ne glede na
prejšnji odstavek, sam proda pridelek hmelja v obsegu in po
pravilih delovanja organizacije proizvajalcev hmelja, vendar ne
več kot 20% letnega pridelka hmelja. Organizacija proizvajal-
cev hmelja mora za tako prodan hmelj predhodno odobriti
pogoje prodaje. Če jih ne odobri, mora organizacija proizvajal-
cev hmelja hmelj prevzeti pod najmanj enakimi pogoji.

Če pogodbena količina hmelja posameznega pridelo-
valca oziroma združenja pridelovalcev (zadruge) presega
20% njegovega letnega pridelka hmelja, se organizacija pro-
izvajalcev hmelja sama odloči o sprejemu takega člana v
organizacijo proizvajalcev hmelja.

Član organizacije proizvajalcev hmelja lahko proizvode,
ki jih njegova organizacija proizvajalcev hmelja ne trži, proda
preko druge organizacije proizvajalcev hmelja, ki jo določi
njegova organizacija.

14. člen
(operativni sklad)

Organizacija proizvajalcev hmelja ustanovi namenski
finančni sklad (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad).

Sredstva operativnega sklada se uporabljajo za financi-
ranje izvajanja programov dela. Operativni sklad se financira
s prispevki članov organizacije proizvajalcev hmelja, ki so
določeni v pravilih delovanja organizacije proizvajalcev hme-
lja, kot jih določa ta uredba. Sredstva operativnega sklada
se vodi na posebnem, ločenem računu.

15. člen
(sofinanciranje dejavnosti po programu dela)

Dejavnosti organizacij proizvajalcev hmelja in njihovih
članov, ki se izvajajo v skladu s programom dela in se lahko
financirajo ali sofinancirajo iz operativnega sklada, so zlasti:

– obnove nasadov hmelja,
– obnove žičnic,
– namakalne naprave in objekti,
– komasacije,
– prostori za sušenje, pakiranje in skladiščenje hmelja,
– programi izboljšanja kakovosti,
– programi usmerjanja v naravi prijaznejšo pridelavo,
– promocijske aktivnosti in raziskave trga.

16. člen
(letno poročilo o izvajanju programa dela)

Organizacija proizvajalcev hmelja do 31. januarja ali
najkasneje do 28. februarja naslednjega leta na podlagi
navodil ministra poroča o izpolnjevanju petletnega programa
dela, proizvodnji, prometu, članih in dejanskih stroških or-
ganizacije proizvajalcev hmelja in njenih članov, ki so nastali
iz naslova proizvodnje, dodelave in trženja hmelja.

Organizacija proizvajalcev hmelja v letnem poročilu
predloži tudi obračun gibanja sredstev operativnega sklada,
bilanco stanja, bilanco uspeha in porabo sredstev po name-
nih in glede na vir sredstev.

Neustrezno letno poročilo minister zavrne s sklepom. V
primeru očitno nenamernih napak ali pomanjkljivosti mini-
ster pozove vlagatelja k popravku letnega poročila, vendar
samo enkrat.

17. člen
(odvzem priznanja organizacije proizvajalcev hmelja)

Minister odvzame oziroma prekliče priznanje organiza-
cije proizvajalcev hmelja z odločbo, če ta ne izpolnjuje več
vseh predpisanih zahtev in pogojev, in sicer:

– če se program dela ne izvaja na predviden način;
– če ne dostavlja pravočasno petletnih programov dela

oziroma če programi niso popolni ali ustrezni;
– če morebitne dopolnitve programa niso v skladu s

programom dela;
– v primeru zmanjšanja števila članov oziroma površine

hmeljišč pod predpisan minimalni obseg;
– če ne odda pravočasno letnih dopolnitev programa

in njihovo vsebino kljub temu izvaja;
– če do predpisanega datuma ne pošlje ustreznega

letnega poročila o izvajanju programa dela;
– če se spremenijo pravila delovanja organizacije pro-

izvajalcev hmelja tako, da organizacija proizvajalcev hmelja
ne more več opravljati nalog, za katere je ustanovljena;

– če organizacija proizvajalcev hmelja hmeljni komisiji
ne sporoča podatkov, zahtevanih za evidenco predprodaj-
nih pogodb in evidenco dobav hmelja;

– če je organizacija proizvajalcev hmelja pridobila pod-
pore ministrstva na nezakonit način oziroma jih je nenamen-
sko porabila.

Od dneva vročitve odločbe o odvzemu oziroma prekli-
cu iz prejšnjega odstavka, organizacija proizvajalcev hmelja
ni več upravičena do proračunskih sredstev ministrstva, na-
menjenih organizacijam proizvajalcev hmelja.

III. POGLAVJE:
Združenje organizacij proizvajalcev hmelja

18. člen
(združenje organizacij proizvajalcev hmelja)

Organizacije proizvajalcev hmelja za namene iz 4. čle-
na te uredbe, prostovoljno ustanovijo združenja organizacij
proizvajalcev hmelja.

Člani organizacij proizvajalcev hmelja, ki ustanovijo
združenje organizacij proizvajalcev hmelja, morajo obdelo-
vati najmanj 1000 hektarov hmeljišč.

Vsi postopki in pravila za priznanje in poslovanje zdru-
ženj organizacij proizvajalcev hmelja so enaki kot za organi-
zacije proizvajalcev hmelja.

19. člen
(razširitev pravil na vse pridelovalce)

Organizacija proizvajalcev hmelja ali združenje organi-
zacij proizvajalcev hmelja je reprezentativno, če to ugotovi
minister z odločbo, izdano na podlagi vloge za ugotovitev
reprezentativnosti. Minister odloči o reprezentativnosti na
podlagi izpolnjevanja pogojev, določenih s to uredbo.

Organizacija proizvajalcev hmelja ali združenje organi-
zacij proizvajalcev hmelja je reprezentativno, če člani organi-
zacije proizvajalcev hmelja ali združenja organizacij proizva-
jalcev hmelja predstavljajo vsaj dve tretjini pridelovalcev hme-
lja na območju Republike Slovenije in ki hkrati količinsko
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pokrivajo vsaj dve tretjini pridelave hmelja na območju Repu-
blike Slovenije.

Reprezentativna organizacija proizvajalcev hmelja ali
reprezentativno združenje organizacij proizvajalcev hmelja
lahko poda predlog za razširitev pravil tudi na nečlane, kar
sporoči ministrstvu. Če je razširitev pravil nujna zaradi učin-
kovitosti uresničevanja tržne ureditve, minister predlaga Vla-
di Republike Slovenije, da izda predpis, ki določa razširitev
pravil organizacije proizvajalcev hmelja ali združenja organi-
zacij proizvajalcev hmelja na vse pridelovalce hmelja.

IV. POGLAVJE:
Ukrepi kmetijske politike

20. člen
S to uredbo se uvede neposredno plačilo:
a) na površino hmeljišč, z namenom doseganja primer-

ne dohodkovne ravni pri pridelavi hmelja,
b) za pospeševanje obnove hmeljišč z virusov prostim

sadilnim materialom tržno zanimivih sort hmelja.
Upravičenci do sredstev iz prejšnjega odstavka so or-

ganizacije proizvajalcev hmelja za svoje člane oziroma nepo-
sredne pridelovalce hmelja (v nadaljevanju: neposredni upra-
vičenci), ki morajo biti člani organizacije proizvajalcev hmelja
najmanj devet mesecev.

Upravičenci sredstva uveljavljajo v roku in na način, kot
je to določeno s posebnim predpisom in sicer od 1. junija
do 30. junija tekočega leta.

A) Neposredno plačilo na površino hmeljišč

21. člen
(neposredno plačilo na površino hmeljišč)

Višina sredstev v letu 2001 znaša 118.000 SIT/ha
površine v obdelavi.

Sredstva za neposredno plačilo iz prejšnjega odstavka
se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračun-
ske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano št. 5536 Neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v teko-
čem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko
višina neposrednega plačila iz prejšnjega odstavka sora-
zmerno zmanjša.

Organizacija proizvajalcev hmelja lahko v skladu s spre-
jetim programom dela letno v operativni sklad nameni do 20%
celotnega zneska sredstev, prejetih kot neposredna plačila
na površino hmeljišč svojih članov. Delež tako zadržanih sred-
stev je enak za vse člane organizacije proizvajalcev hmelja.
Organizacija proizvajalcev hmelja lahko tako zadržana sred-
stva hrani na računu, kjer vodi sredstva operativnega sklada,
vendar najdlje do zaključka petletnega programa dela.

Zadržana sredstva iz prejšnjega odstavka organizacija
proizvajalcev hmelja v skladu s programom dela nameni za
dejavnosti iz 15. člena te uredbe.

Z dnem, ko minister odvzame oziroma prekliče priznanje
organizacije proizvajalcev hmelja, mora ta vsa sredstva, pridob-
ljena iz proračuna, prenakazati neposrednim upravičencem.

22. člen
(pogoji)

Enota hmeljišča v obdelavi mora biti:
– posajena z gostoto vsaj 1.500 rastlin/ha v primeru

t.i. “V“ sistema napeljave vodil, ali 2.000 rastlin/ha v prime-
ru enojne napeljave vodil;

– oskrbovana v skladu z enotnimi pravili proizvodnje
organizacije proizvajalcev hmelja.

B) Neposredno plačilo na površino za obnovo hmeljišč

23. člen
(neposredno plačilo na površino za obnovo hmeljišč)

Višina sredstev za površine, zasajene z virusov prostimi
sadikami hmelja, v letu 2001 znaša:

– za sadike “A certifikata“ 800.000 SIT/ha;
– za testiranje in pregled matičnih nasadov za pridobi-

vanje sadik “B certifikata“ 226.123 SIT/ha.
Sredstva za neposredno plačilo iz prejšnjega odstavka

se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, iz proračun-
ske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano št. 5536 Neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v teko-
čem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko
višina neposrednega plačila iz prejšnjega odstavka sora-
zmerno zmanjša.

24. člen
(pogoji)

Obnovljene površine (nove površine ali površine, kjer
je bilo hmeljišče izkrčeno), morajo biti zasajene z virusov
prostimi sadikami hmelja “A certifikata“ ali z virusov prostimi
sadikami hmelja “B certifikata“, pri čemer je potrebno upošte-
vati enotna pravila proizvodnje organizacije proizvajalcev
hmelja.

Izkrčen nasad na isti površini ne sme biti mlajši od 12
let, razen, če je bil nasad izkrčen na podlagi odločbe pristoj-
nega organa o uvedbi karantene, neuspešne introdukcije ali
tržno nesprejemljive sorte. Minimalna zasajena površina je
0,05 ha.

Vlogi za neposredno plačilo na površino za obnovo
hmeljišč je potrebno poleg prilog določenih s posebnim
predpisom priložiti tudi:

– dobavnico Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo za
virusov proste sadike ali potrdilo istega inštituta, da so sadi-
ke, ki se sadijo enakovredne A certifikatu (za prvo alineo
prvega odstavka 23. člena);

– zapisnik o testiranju in pregledu nasadov namenjenih
pridobivanju sadik B certifikata in deklaracijo (za drugo ali-
neo prvega odstavka 23. člena);

– potrdilo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec o
ustreznosti sadilnega materiala.

C) Druge subvencije

25. člen
(druge subvencije)

Višina subvencij iz proračuna in drugi pogoji za sofinan-
ciranje dejavnosti iz 15. člena te uredbe se določijo s po-
sebnimi predpisi oziroma razpisi.

V. POGLAVJE:
Zbirke podatkov

26. člen
(seznami)

Na osnovi odločb o priznanju organizacij proizvajalcev
hmelja in združenj organizacij proizvajalcev hmelja ter repre-
zentativne organizacije proizvajalcev hmelja ali reprezenta-
tivnega združenja organizacij proizvajalcev hmelja vodi mini-
strstvo sezname.

27. člen
(evidenca predprodajnih pogodb in evidenca dobav hmelja)

Hmeljna komisija za hmelj, pridelan v Republiki Slove-
niji, vzpostavi in vodi evidenco predprodajnih pogodb.
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Vse predprodajne pogodbe morajo biti sklenjene pi-
sno. Kopijo vsake predprodajne pogodbe mora prodajalec
hmelja posredovati hmeljni komisiji najkasneje v 30 dneh po
sklenitvi.

Hmeljna komisija evidentira vse izvršene dobave. Evi-
denca dobav se vodi na osnovi dvojnika dobavnice, ki ga
prodajalec hmelja posreduje hmeljni komisiji. Prodajalec
hmelja posreduje dvojnik dobavnice po vsaki izvršeni dobavi
ali skupaj za vse izvršene dobave, vendar v vsakem primeru
pred 1. marcem tistega leta, ki sledi letu obiranja hmelja. Če
je dobava hmelja izvršena po 1. marcu leta, ki sledi letu
obiranja, pa mora prodajalec hmelja hmeljni komisiji posre-
dovati dvojnik dobavnice najkasneje v petih dneh po izvršeni
dobavi.

Iz dobavnice mora biti za vsako sorto razvidna:
– količina dobavljenega hmelja,
– cena,
– stopnja predelave,
– za dobavo hmelja po predprodajni pogodbi tudi šte-

vilka predprodajne pogodbe.
Dobavnico iz tega člena lahko zamenja kakršenkoli

drug dokument, ki jo nadomešča in vsebuje podatke iz
prejšnjega odstavka.

Podatki iz evidence predprodajnih pogodb in evidence
dobav hmelja so tajni in se uporabljajo le za namene te
uredbe.

28. člen
(evidenca pridelka)

Hmeljna komisija spremlja prijavo pridelka in potrditev
prijave pridelka v skladu s predpisom, ki ureja geografsko
poreklo hmelja, kakovost hmelja in hmeljnih proizvodov ter
certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov. Pridelovalci so
dolžni prijavljati podatke iz prejšnjega stavka na enoto hme-
ljišča v obdelavi.

Če pridelovalec ugotovi, da se bosta prijava pridelka in
potrditev prijave pridelka razlikovali na posamezno enoto
hmeljišča v obdelavi za več kot 15%, mora to najmanj teden
dni pred začetkom obiranja hmelja pisno sporočiti hmeljni
komisiji in navesti razloge za odstopanje.

Hmeljna komisija v primeru iz prejšnjega odstavka pre-
veri dejansko stanje na posameznem hmeljišču oziroma enoti
hmeljišča v obdelavi. Kot dejanski pridelek v potrditvi prijave
pridelka, se upošteva pridelek, ki ne odstopa za več kot
10% od zapisniško ugotovljenega pridelka.

VI. POGLAVJE:
Prehodne določbe

29. člen
(podpora ustanavljanju organizacij proizvajalcev hmelja)

Ministrstvo v prehodnem obdobju od leta 2001 do leta
2004 namenja sredstva za pomoč pri ustanavljanju organi-
zacij proizvajalcev hmelja, in sicer v višini kot sledi:

– za organizacije proizvajalcev hmelja, katerih člani sku-
paj obdelujejo manj kot 500 hektarov hmeljišč: 3,000.000
SIT/leto;

– za organizacije proizvajalcev hmelja, katerih člani sku-
paj obdelujejo 500 in več hektarov hmeljišč: 5,000.000
SIT/leto.

Podpora se isti organizaciji proizvajalcev hmelja lahko
dodeli največ dvakrat. Podpora se dodeli na osnovi vloge na
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, ki ob izpolnjevanju s to uredbo določenih pogo-
jev podporo dodeli z odločbo. Pritožba zoper odločbo se
vlaga na ministrstvo v roku 15 dni od vročitve.

30. člen
Če prejemnik podpore iz 20., 21., 23., 25. oziroma

29. člena sredstva uporabi nenamensko ali jih pridobi na
nezakonit način, jih je dolžan vrniti z zamudnimi obrestmi in v
obdobju naslednjih dveh koledarskih let ne more pridobiti
nobenih proračunskih sredstev ministrstva.

31. člen
(prehodno obdobje)

Subvencije iz IV. poglavja te uredbe lahko v preho-
dnem obdobju do 31. decembra 2003 uveljavljajo poleg
organizacij proizvajalcev hmelja tudi druge pravne in fizične
osebe, če ustrezajo pogojem, določenim s to uredbo ali
drugimi predpisi oziroma razpisi.

Če v prehodnem obdobju iz prejšnjega odstavka nepo-
sredno plačilo na površino za obnovo hmeljišč uveljavljajo
druge pravne in fizične osebe, morajo pri obnovi hmeljišč
upoštevati sortno politiko gospodarskega interesnega zdru-
ženja: GIZ hmeljarstvo. Obnova mora biti izvedena v skladu
s tehnološkimi normativi za obnovo hmeljišča.

32. člen
(uveljavitev)

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

Št. 331-15/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2030. Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih
rastlin

Na podlagi 5., 8. in 126. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa ureditev trga s semenom kmetijskih
rastlin in ukrep neposrednih plačil za pridelavo semena kme-
tijskih rastlin.

2. člen
(tržno leto)

Za seme kmetijskih rastlin se tržno leto začne 1. julija
tekočega leta in konča 30. junija naslednjega leta.

3. člen
(neposredna plačila za pridelavo semena)

Za izravnavo stroškov pridelave semena se lahko glede
na razmerje med količinami semena, ki jih je mogoče pride-
lati v Republiki Sloveniji, in količinami semena, ki jih je
mogoče prodati na trgu, ter glede na gibanje svetovnih cen
semena kmetijskih rastlin, uvedejo podpore pridelavi seme-
na v obliki neposrednih plačil na površino semenskih posev-
kov oziroma semenskih nasadov krompirja in nasadov krom-
pirja v stometrskem izolacijskem pasu (v nadaljnjem besedi-
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lu: neposredna plačila). Vrste kmetijskih rastlin, za katere se
uvedejo neposredna plačila, in njihova višina se določijo z
letno uredbo.

Višine neposrednih plačil v letu 2001 znašajo:

Višina neposrednega plačila Vrsta v SIT/ha

I. Krompir (Solanum tuberosum L.):
– semenski nasadi 160.000
– nasadi v 100-metrskem izolacijskem pasu 100.000

II. Sladkorna pesa (Beta vulgaris L. ssp. vulgatis var. altissima Döll.) 80.000

III. Detelje:
– lucerna (Medicago sativa L. ssp. sativa) 80.000
– inkarnatka (Trifolium incarnatum L.) 80.000
– črna detelja (Trifolium pratense L.) 80.000
– plazeča detelja, bela detelja (Trifolium repens L.) 80.000

IV. Trave:
– orjaška šopulja, bela šopulja (Agrostis gigantea (Roth) = Agrostis alba L.) 80.000
– visoka pahovka (Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.S. et K.B.Presl.) 80.000
– pasja trava (Dactylis glomerata L.) 80.000
– rdeča bilnica (Festuca rubra L.) 80.000
– trstikasta bilnica (Festuca arundinacea Schreber) 80.000
– travniška bilnica (Festuca pratensis Huds.) 80.000
– mnogocvetna ljuljka (Lolium multiflorum Lam.) 80.000
– trpežna ljuljka (Lolium perenne L.) 80.000
– travniška latovka (Poa pratensis L.) 80.000
– krmna ogrščica (Brassica napus L. var. napus) 80.000

V. Druge krmne rastline:
– podzemna koleraba, kavla (Brassica napus L. ssp. rapifera Mtzg.) 80.000
– strniščna repa (Brassica rapa L. var. rapa) 80.000
– krmni radič (Cichorium intybus L. var. sativus Bischoff) 80.000
– krmno korenje (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek) 80.000
– facelija (Phacelia tanacetifolia Benth) 80.000
– mačji rep (Phleum pratense L.) 80.000
– oljna redkev (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) 80.000

VI. Vrtnine:
– šalotka (Allium ascalonicum L.), 125.000
– čebula (Alium cepa L. var. cepa) 125.000
– por (Alium porrum L.) 125.000
– česen (Allium sativum L. var. sativum) 125.000
– drobnjak (Allium schoenoprasum L.) 125.000
– vrtni beluš, špargelj (Asparagus officinalis L. var. officinalis) 125.000
– mangold, blitva (Beta vulgaris L. ssp. vulgatis var cycla) 125.000
– rdeča pesa (Beta vulgaris L. ssp. vulgatis var vulgaris) 125.000
– zelje (Brassica oleracea L.ssp.oleracea convar. capitata) 125.000
– kolerabica (Brassica oleracea L.ssp.oleracea convar. caulorapa) 125.000
– brstični ohrovt (Brassica oleracea L.ssp. oleracea convar. fruticosa) 125.000
– ohrovt (Brassica oleracea L.ssp.oleracea convar. sabauda) 125.000
– paprika in feferoni (Capsicum annuum L.) 125.000
– endivija (Cichorium endivia L.) 125.000
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Višina neposrednega plačila Vrsta v SIT/ha

– radič (Cichorium intybus L.) 125.000
– lubenica (Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai) 125.000
– kumare (Cucumis sativus L.) 125.000
– patišon bučka (Cucurbita pepo L. var. patissonaria Greb.) 125.000
– vrtna bučka, bučka cukini (Cucurbita pepo L.) 125.000
– korenček (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang) 125.000
– solata (Lactusa sativa L.) 125.000
– vrtna kreša (Lepidium sativum L. ssp. sativum) 125.000
– paradižnik (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farwell) 125.000
– pastinak (Pastinaca sativa L. ssp. sativa) 125.000
– peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) Nym.) 125.000
– turški fižol, laški fižol (Phaseolus coccineus L.=Phaseolus multiflorus Lam.) 125.000
– navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.) 125.000
– vrtni grah (Pisum sativum L.convar. medullare Alef.emend C.O.Lehm) 125.000
– vrtna redkev (Raphanus sativus L.) 125.000
– mesečna redkvica (Raphanus sativus L. var. sativus) 125.000
– črni koren (Scorzonera hispanica L. convar. edulis Moench) 125.000
– špinača (Spinacea oleracea L.) 125.000
– motovilec (Valerianella locusta (L.) Leterr.) 125.000

Sredstva za neposredna plačila iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2001, s
proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 5536 – Neposredna plačila v kmetijstvu –
EKO 0. Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih proračunskih
sredstev, se lahko višine neposrednih plačil sorazmerno zmanjšajo.

4. člen
(upravičenci do neposrednih plačil)

Upravičenci do neposrednih plačil iz prejšnjega člena
so kmetijska gospodarstva, ki:

– so v skladu z zakonom, ki ureja seme in sadike
kmetijskih rastlin, pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo,
registrirani za pridelovanje semena vrst kmetijskih rastlin, za
katere uveljavljajo neposredna plačila, in ki seme pridelujejo
na lastnih ali najetih površinah;

– pridelujejo seme, za katerega uveljavljajo neposre-
dna plačila, na lastnih ali najetih površinah na podlagi po-
godbe, ki mora biti sklenjena z osebo, registrirano za pride-
lavo tega semena pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo v
skladu z zakonom, ki ureja seme in sadike kmetijskih rastlin;

– pridelujejo krompir na lastnih ali najetih površinah v
obveznem 100-metrskem izolacijskem pasu semenskega
nasada krompirja (v nadaljnjem besedilu: izolacijski pas) v
skladu s predpisi o potrjevanju semenskega krompirja.

5. člen
(pogoji za pridobitev neposrednih plačil na površino

semenskih posevkov in nasadov semenskega krompirja)
Upravičenci iz prve in druge alinee prejšnjega člena

lahko pridobijo neposredna plačila po tej uredbi, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:

– sorte, katerih seme pridelujejo, morajo biti vpisane v
veljavni seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in
tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena intro-
dukcija v Republiki Sloveniji oziroma v veljavni seznam do-
mačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upra-
vičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji,

– pridelovanje semena mora biti pod strokovno kontro-
lo pooblaščene organizacije v skladu s predpisi, ki urejajo
seme in sadike kmetijskih rastlin,
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– semenski posevki in nasadi semenskega krompirja
morajo biti med rastno dobo obvezno zdravstveno pregleda-
ni v skladu predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.

Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka
lahko upravičenci iz prve in druge alinee prejšnjega člena
pridobijo neposredna plačila tudi za pridelavo semena sor-
te, ki ni vpisana v enega od navedenih seznamov, če se
seme te sorte razmnožuje za tujega naročnika na podlagi
pogodbe in je pristojni organ za registracijo sort kmetijskih
rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo sort kmetij-
skih rastlin, izdal upravičencu iz prve alinee prejšnjega člena
te uredbe odločbo o dovolitvi razmnoževanja semena za
tujega naročnika.

Upravičenci iz prve in druge alinee prejšnjega člena
lahko pridobijo neposredna plačila le za površine, ki jih je v
skladu z zahtevami iz druge in tretje alinee prvega odstavka
tega člena pregledala pooblaščena strokovna organizacija v
skladu s predpisi, ki urejajo seme in sadike kmetijskih rastlin.

6. člen
(pogoji za pridobitev neposrednih plačil na površino

nasadov krompirja v izolacijskem pasu)
Upravičenci iz tretje alinee 4. člena te uredbe lahko

pridobijo neposredna plačila po tej uredbi, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:

– nasad krompirja mora biti v izolacijskem pasu se-
menskega posevka krompirja, ki je prijavljen v potrjevanje v
skladu s predpisi o potrjevanju semenskega krompirja; šteje
se, da je nasad krompirja v izolacijskem pasu, če sega vsaj
10 m nasada v izolacijski pas,

– v nasadu krompirja v izolacijskem pasu mora biti
posajen potrjen semenski krompir najmanj kategorije ‘’certi-
ficirano seme stopnje A’’ v skladu s predpisi o potrjevanju
semenskega krompirja,

– nasad krompirja v izolacijskem pasu mora glede
zdravstvenega stanja izpolnjevati zahteve za potrditev se-
menskega krompirja kategorije ‘’certificirano seme stopnje
A’’ v skladu s predpisi o potrjevanju semenskega krompirja.

Upravičenci iz tretje alinee 4. člena te uredbe lahko
pridobijo neposredna plačila le za površine, ki jih je v skladu
z zahtevami iz druge in tretje alinee prvega odstavka prej-
šnjega člena pregledala pooblaščena strokovna institucija.
Najmanjša površina, za katero je mogoče pridobiti neposre-
dno plačilo za ta namen, je 0,1 ha.

7. člen
(način uveljavljanja zahtevkov in postopek dodeljevanja

sredstev)
Upravičenci, ki uveljavljajo neposredna plačila po tej

uredbi, morajo zahtevke vložiti od 1. junija do 30. junija
tekočega leta.

Upravičenci, ki pridelujejo seme na podlagi odločbe o
dovolitvi razmnoževanja semena za tujega naročnika v skla-
du z drugim odstavkom 5. člena te uredbe, morajo zahtevku
priložiti kopijo navedene odločbe.

Upravičenci iz tretje alinee 4. člena te uredbe morajo
zahtevku priložiti dokazila o kategoriji in stopnji uporabljene-
ga semenskega krompirja v skladu z drugo alineo prvega
odstavka prejšnjega člena.

Upravičenci, ki uveljavljajo neposredna plačila po tej
uredbi, morajo zahtevkom naknadno, vendar najkasneje do
15. septembra tekočega leta, priložiti:

– dokazila o opravljeni strokovni kontroli in zdravstve-
nem pregledu iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, za
upravičence iz prve in druge alinee 4. člena te uredbe,

– dokazila o izpolnjevanju zahtev glede zdravstvenega
stanja nasadov krompirja v izolacijskem pasu, za upravičen-
ce iz tretje alinee 4. člena te uredbe.

Postopek uveljavljanja neposrednih plačil določi Vlada
Republike Slovenije s posebnim predpisom.

8. člen
(evidenca o razmnoževanju semena v tujini)

Fizične in pravne osebe, ki so v skladu z zakonom, ki
ureja seme in sadike kmetijskih rastlin, pri ministrstvu, pri-
stojnem za kmetijstvo, vpisane v register pridelovalcev oziro-
ma register dodelovalcev kmetijskega semena in sadik (v
nadaljnjem besedilu: zavezanci), so dolžne organu, pristoj-
nemu za registracijo sort kmetijskih rastlin, posredovati po-
datke o vrstah in sortah kmetijskih rastlin, katerih seme
razmnožujejo v tujini na podlagi pogodbe. Podatki se posre-
dujejo enkrat letno na obrazcu, ki je sestavni del te uredbe.

Končni rok za posredovanje podatkov iz prejšnjega
odstavka je do 1. novembra v primeru jesenske setve oziro-
ma do 1. maja v primeru spomladanske setve semenskega
posevka. Zavezanci so dolžni sporočiti organu, pristojnemu
za registracijo sort kmetijskih rastlin, vse spremembe že
posredovanih podatkov v 30 dneh od njihovega nastanka.

Organ, pristojen za registracijo sort kmetijskih rastlin,
na podlagi podatkov iz prvega odstavka tega člena vzpostavi
in vodi evidenco o sklenjenih pogodbah o razmnoževanju
semena v tujini.

9. člen
(inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe
izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetij-
stvo, in predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor semena in
sadik kmetijskih rastlin.

10. člen
(prehodna določba)

Ne glede na določbo drugega odstavka 8. člena te
uredbe je končni rok za posredovanje podatkov o pogodbe-
nem razmnoževanju semena, posejanega v jesenski setvi
leta 2000 in v spomladanski setvi leta 2001 do 15. junija
2001.

11. člen
(končna določba)

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

Št. 331-17/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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2031. Uredba o ureditvi trga z žiti

Na podlagi 5. člena v zvezi s 126. členom zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o ureditvi trga z žiti

I. POGLAVJE:
Splošni določbi

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa:
– ukrep neposrednih plačil za izravnavo stroškov pride-

lave krušnih žit, drugih žit, stročnic in oljnic,
– intervencijsko ceno za pšenico, rž, ječmen in koruzo,
– ukrep intervencijskega nakupa in prodaje pšenice,

rži, ječmena in koruze,
– ukrepa podpore trženju pšenice in rži: pokrivanje

dela stroškov analiz kakovosti pšenice in rži ter podporo
skladiščenju pšenice in rži,

– kakovost žit, ki so predmet intervencijskega nakupa, in
– način nadzora nad izvajanjem ukrepov po tej uredbi.

2. člen
(tržno leto)

Za kmetijske pridelke iz prejšnjega člena te uredbe se
tržno leto začne 1. julija tekočega leta in konča 30. junija
naslednjega leta.

II. POGLAVJE:
Ukrep neposrednih plačil za izravnavo stroškov

pridelave

3. člen
(uvedba)

Do neposrednih plačil za izravnavo stroškov pridelave
(v nadaljnjem besedilu: neposredna plačila) je upravičeno
kmetijsko gospodarstvo, ki prideluje poljščine iz drugega
odstavka tega člena na lastnih ali najetih površinah v Repu-
bliki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: pridelovalec).

Višine neposrednih plačil v letu 2001:
– 54.000 SIT/ha za krušna žita: pšenico, rž, piro in ajdo;
– 30.000 SIT/ha za druga žita: koruzo (za zrnje, silaž-

no koruzo), tritikalo, oves, ječmen, proso;
– 30.000 SIT/ha za stročnice: krmni grah, krmni bob,

sojo in sladko lupino;
– 30.000 SIT/ha za oljnice: sončnice in oljne buče;
– 70.500 SIT/ha za oljno ogrščico.
Pridelovalec lahko za mešanico žit iz prve in druge

alinee ali za mešanico stročnic in žit iz prve, oziroma druge
in tretje alinee prejšnjega odstavka uveljavlja neposredno
plačilo v višini 30.000 SIT/ha.

Pridelovalec lahko neposredna plačila pridobi, če:
– posamezno poljščino iz drugega odstavka tega člena

ali mešanico iz prejšnjega odstavka prideluje na površini, ki
ni manjša od 0,10 ha,

– površine, za katere uveljavlja neposredna plačila za
izravnavo stroškov pridelave, poseje najkasneje do 31. maja
v tekočem koledarskem letu,

– površine, za katere uveljavlja neposredna plačila, ob-
deluje kot dober gospodar v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča.

Najmanjša skupna površina, za katero lahko uveljavlja
neposredna plačila, znaša 0,30 ha.

Pridelovalec lahko vloži le en zahtevek za neposredna
plačila na posamezno površino kmetijskega zemljišča.

Če pridelovalec uveljavlja neposredna plačila, mora
zahtevke za uveljavljanje neposrednih plačil vložiti v roku od
1. junija do 30. junija tekočega leta.

Sredstva za neposredna plačila iz tega člena se zagoto-
vijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postav-
ke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 5536
– Neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0. Če skupna višina
zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže
obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višine neposrednih
plačil iz drugega odstavka tega člena sorazmerno zmanjšajo.

Postopek uveljavljanja neposrednih plačil določi Vlada
Republike Slovenije s posebnim predpisom.

III. POGLAVJE:
Intervencijska cena

4. člen
(višina)

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) nakupuje pšenico,
rž, ječmen in koruzo po intervencijski ceni, ki znaša za pšenico
21,50 SIT/kg, za rž, ječmen in koruzo pa 17,00 SIT/kg.
Intervencijska cena se nanaša na pšenico, rž, ječmen in koru-
zo standardne kakovosti iz 26. člena te uredbe, fco intervencij-
sko skladišče iz prvega odstavka 11. člena te uredbe.

5. člen
(mesečno povečanje intervencijske cene)

Intervencijska cena se v tekočem letu mesečno pove-
čuje z namenom, da se izravnajo stroški skladiščenja, in
sicer na naslednji način:

Mesečno povečanje intervencijske cene
(v SIT/kg)

pšenica, rž, ječmen koruza

julij - 0,80
avgust - 0,80
september 0,20 -
oktober 0,40 -
november 0,60 -
december 0,80 0,20
januar 0,80 0,40
februar 0,80 0,60
marec 0,80 0,80
april 0,80 0,80
maj 0,80 0,80
junij 0,80 0,80

6. člen
(obračun cene glede na kakovost)

Cena, ki jo agencija plača pridelovalcu, se ugotovi
glede na neto količino pšenice (preračunano na 14% vlage
in 2% primesi), na neto količino rži (preračunano na 14%
vlage in 5% primesi), na neto količino ječmena (preračuna-
no na 14% vlage in 5% primesi) ali na neto količino koruze
(preračunano na 14% vlage in 5% primesi).

Če ugotovljena kakovost pšenice, rži, ječmena in koru-
ze odstopa od standardne kakovosti iz 26. člena te uredbe,
se cena, ki jo agencija plača pridelovalcu, glede na interven-
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cijsko ceno, zviša oziroma zniža v skladu s tretjim, četrtim,
petim, šestim, sedmim in osmim odstavkom tega člena.

Za pšenico, ki odstopa od pšenice s hektolitrsko maso
76 kg/100 l, se cena, ki jo agencija plača pridelovalcu,
glede na intervencijsko ceno za vsakih 0,10% odstopanja
zniža oziroma zviša za 0,05%.

Za rž, ki odstopa od rži s hektolitrsko maso 72 kg/
100 l, se cena, ki jo agencija plača pridelovalcu, glede na
intervencijsko ceno za vsakih 0,10% odstopanja zniža oziro-
ma zviša za 0,05%.

Za ječmen, ki odstopa od ječmena s hektolitrsko maso
64 kg/100 l, se cena, ki jo agencija plača pridelovalcu,
glede na intervencijsko ceno za vsakih 0,10% odstopanja
zniža oziroma zviša za 0,05%.

Za pšenico, ki odstopa od pšenice z vsebnostjo suro-
vih beljakovin 11,5%, se cena, ki jo agencija plača pridelo-
valcu, glede na intervencijsko ceno izračuna na podlagi
Tabele 1 iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

Za pšenico, ki odstopa od pšenice s številom padanja
220, se cena, ki jo agencija plača pridelovalcu, glede na
intervencijsko ceno izračuna na podlagi Tabele 2 iz Priloge 3.

Za rž, ki odstopa od rži s številom padanja 200, se
cena, ki jo agencija plača pridelovalcu, glede na intervencij-
sko ceno izračuna na podlagi Tabele 3 iz Priloge 3.

IV. POGLAVJE:
Intervencijski nakup in prodaja pšenice, rži, ječmena

in koruze

7. člen
(pogoji za uvedbo)

Pridelovalci ali združenje pridelovalcev (zadruge), ki ne
uspejo prodati pšenice, rži, ječmena ali koruze tržnim odku-
povalcem, lahko neprodane količine ponudijo agenciji v in-
tervencijski nakup.

Intervencijski nakup se izvaja:
– od 1. septembra do 31. decembra tekočega leta za

pšenico, rž in ječmen, ter
– od 1. decembra tekočega leta do 28. februarja na-

slednjega leta za koruzo.
Predmet intervencijskega nakupa so lahko samo žita iz

prvega odstavka tega člena, ki so bila pridelana v Republiki
Sloveniji v tekočem tržnem letu in ki izpolnjujejo pogoje
glede najmanjše količine iz naslednjega odstavka in glede
minimalne kakovosti iz 27. člena te uredbe.

Najmanjša količina, ki je lahko predmet intervencijske-
ga nakupa, znaša za posameznega pridelovalca oziroma
posamezno združenje:

– 7.500 kg za pšenico, rž, ječmen in
– 10.000 kg za koruzo.

8. člen
(ponudba)

Pridelovalci ali združenje pridelovalcev (zadruge) iz prvega
odstavka 7. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: ponudniki)
ponudijo agenciji v intervencijski nakup pšenico, rž, ječmen ali
koruzo v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo

ter naslov oziroma sedež),
– podatke o pšenici, rži, ječmenu ali koruzi, ki je pred-

met ponudbe (vrsto žita, kraj skladiščenja, količino, kako-
vost in letino žetve),

– pisno izjavo ponudnika, da je pšenica, rž, ječmen ali
koruza pridelana v Republiki Sloveniji z navedbo območja
pridelave.

Ponudniki posredujejo agenciji ponudbe priporočeno
po pošti ali jih vložijo neposredno na agenciji. Ponudba je
veljavna tudi v obliki elektronskega zapisa, če vsebuje vse
podatke iz prejšnjega odstavka.

Ponudnik lahko predlaga prevzem ponujene pšenice,
rži, ječmena ali koruze, ki so predmet ponudbe v lastnem
skladišču.

Agencija preveri ponudbe in v roku petih dni od njiho-
vega prejema obvesti ponudnike o rezultatu njihovega sode-
lovanja. Izbrane ponudnike agencija hkrati obvesti tudi o
lokaciji intervencijskega skladišča in o času dostave v inter-
vencijsko skladišče.

Agencija prevzame ponujeno pšenico, rž, ječmen ali
koruzo najkasneje v roku 60 dni od dneva, ko je bila ponud-
ba prejeta oziroma najkasneje do 31. decembra tekočega
leta za pšenico, rž in ječmen in do 28. februarja naslednjega
leta za koruzo. Agencija lahko sama ali na predlog ponudni-
ka dopolni ali spremeni rok in lokacijo prevzema pšenice,
rži, ječmena ali koruze, vendar mora o tem obvestiti ponu-
dnika najkasneje tri dni pred novim prevzemom.

9. člen
(intervencijski centri)

Agencija določi lokacije intervencijskih centrov ob
upoštevanju intenzivnosti kmetijske pridelave in tržnih zako-
nitosti. Na lokaciji intervencijskih centrov izbere izvajalca
intervencijskega nakupa in določi intervencijska skladišča, v
katerih prevzame pšenico, rž, ječmen ali koruzo, ki so pred-
met intervencijskega nakupa.

10. člen
(izvajalci intervencijskih nakupov)

Agencija izbere izvajalce intervencijskih nakupov za pše-
nico, rž, ječmen ali koruzo na podlagi javnega razpisa, ki
ureja javna naročila.

Izvajalci intervencijskega nakupa morajo imeti zlasti:
– ustrezne skladiščne kapacitete in tehnično opremo

za prevzem, skladiščenje in odpremo pšenice, rži, ječmena
ali koruze,

– ustrezne prometne povezave za prevzem in odpremo
pšenice, rži, ječmena ali koruze.

Podrobnejše pogoje za izbiro izvajalcev intervencijske-
ga nakupa določi agencija z javnim razpisom.

11. člen
(prevzem žit v intervencijskem nakupu)

Ponudnik mora v intervencijsko skladišče dostaviti pše-
nico, rž, ječmen ali koruzo, ki so predmet intervencijskega
nakupa, v roku, ki mu ga določi agencija.

Pri prevzemu so prisotni ponudnik, izvajalec odkupa in
inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (v
nadaljnjem besedilu: inšpektor za kakovost), ki zapisniško
ugotovijo količino pšenice, rži, ječmena ali koruze.

Inšpektor za kakovost odvzame vzorce za analizo kako-
vosti pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki jih pošlje v analizo
neodvisni kontrolni instituciji.

Agencija na podlagi javnega razpisa izbere neodvisno
kontrolno institucijo za opravljanje analiz kakovosti pšenice, rži,
ječmena ali koruze, ki so predmet intervencijskega nakupa.

Pšenica, rž, ječmen ali koruza se lahko prevzamejo v
skladišču ponudnika, če so izpolnjeni pogoji iz prve alinee
drugega odstavka 10. člena. Pri prevzemu so prisotni ponu-
dnik, predstavnik agencije in inšpektor za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov in živil (v nadaljnjem besedilu: inšpektor
za kakovost), ki zapisniško ugotovijo količino pšenice, rži,
ječmena ali koruze. Inšpektor za kakovost v skladišču ponu-
dnika odvzame vzorce za analizo kakovosti žit, ki jih pošlje v
analizo neodvisni kontrolni instituciji.
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12. člen
(dokončni prevzem)

Agencija opravi dokončni prevzem pšenice, rži, ječme-
na ali koruze v intervencijska skladišča, ko so opravljene
analize kakovosti iz prejšnjega člena, če se na podlagi oprav-
ljenih analiz ugotovi, da izpolnjujejo minimalne pogoje glede
kakovosti iz 27. člena te uredbe.

Agencija izroči kopijo poročila o rezultatih opravljene
analize ponudniku. Če se ponudnik ne strinja z rezultati
analize, mora agencija zagotoviti ponovne analize kakovosti,
stroške v zvezi s ponovnimi analizami pa nosi stranka, za
katero se postopek neugodno konča.

Če pšenica, rž, ječmen ali koruza, na podlagi opravlje-
nih analiz kakovosti, ne ustrezajo minimalnim pogojem ka-
kovosti iz 27. člena te uredbe, mora ponudnik takšno pšeni-
co, rž, ječmen ali koruzo odpeljati na svoje stroške. V tem
primeru ponudnik nosi tudi vse stroške opravljenih analiz.

13. člen
(potrdilo o prevzemu)

Izbranemu ponudniku, katerega pšenica, rž, ječmen ali
koruza izpolnjuje pogoje iz tega poglavja, agencija izda potr-
dilo o prevzemu, ki vsebuje:

– datum preverjanja količine in kakovosti pšenice, rži,
ječmena ali koruze,

– podatke o ugotovljeni kakovosti pšenice, rži, ječme-
na ali koruze,

– podatke o prevzetih količinah pšenice, rži, ječmena
ali koruze.

Agencija izda potrdilo o prevzemu v petih dneh od
dneva prevzema.

Na podlagi potrdila o prevzemu iz prejšnjega odstavka
ponudnik posreduje agenciji račun.

14. člen
(stroški intervencijskega nakupa)

Stroške prevoza pšenice, rži, ječmena ali koruze do
intervencijskega skladišča, krije ponudnik, če lokacija inter-
vencijskega skladišča ni oddaljena več kot 25 km od kraja,
kjer je bilo žito skladiščeno v času ponudbe. Če je ta razdalja
več kot 25 km, krije stroške za prevoz nad 25 km agencija.

Če ta uredba ne določa drugače, agencija krije stroške
analiz kakovosti pšenice, rži, ječmena ali koruze, vendar
največ do višine 4.800,00 tolarjev na posamezno analizo,
vendar mora analiza kakovosti vključevati ugotavljanje količi-
ne vlage, primesi, hektolitrske mase, surovih beljakovin in
števila padanja. Če so ti stroški višji, krije razliko med višino,
ki jo krije agencija in dejanskimi stroški analize, ponudnik.

Agencija krije tudi ostale stroške prevzema: tehtanja,
vnosa v silos, skladiščenja in odprema žit.

15. člen
(rok plačila v intervencijskem nakupu)

Agencija plača pšenico, rž, ječmen ali koruzo, ki so
predmet intervencijskega nakupa, v tridesetih dneh od dne-
va prejema računa iz drugega odstavka 13. člena te uredbe
oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financi-
ranje.

16. člen
(evidence agencije)

Agencija mora o zalogah in o kakovosti pšenice, rži,
ječmena ali koruze, ki so predmet intervencijskega nakupa
voditi ločeno evidenco v računalniški obliki, ki vsebuje po-
datke o prevzemu, skladiščenju in odpremi iz posameznega
intervencijskega skladišča.

17. člen
(evidence in poročila intervencijskih skladišč)

Intervencijska skladišča morajo voditi evidenco o zalo-
gah in o kakovosti pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki so
predmet intervencijskega nakupa, ki jih skladiščijo, in sicer
ločeno za posamezno vrsto žita. Ta evidenca mora vsebovati
podatke o prevzemu, skladiščenju in odpremi pšenice, rži,
ječmena ali koruze iz intervencijskega skladišča ter podatke
o ugotovljeni kakovosti.

Intervencijska skladišča morajo agenciji do desetega v
mesecu na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
posredovati mesečno poročilo o zalogah pšenice, rži, ječ-
mena ali koruze, ki so predmet intervencijskega nakupa.

Intervencijska skladišča morajo agenciji do 31. marca
v tekočem letu za preteklo leto na obrazcu iz Priloge 2, ki je
sestavni del te uredbe, posredovati letno poročilo o zalogah
pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki so predmet intervencij-
skega nakupa. Letno poročilo mora biti potrjeno s strani
inšpektorja za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v
nadaljnjem besedilu: kmetijski inšpektor), ki vpiše ugotovi-
tve na podlagi opravljenega pregleda.

O morebitnih ugotovljenih odstopanjih morajo interven-
cijska skladišča podati obrazložitev, ki je sestavni del letne-
ga poročila.

18. člen
(intervencijska prodaja)

Agencija prodaja pšenico, rž, ječmen ali koruzo, ki so
predmet intervencijskega nakupa,na podlagi javnega razpi-
sa, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

19. člen
(javni razpis)

Javni razpis za prodajo pšenice, rži, ječmena ali koruze
iz intervencijskih skladišč določa:

– količine in kakovost pšenice, rži, ječmena ali koruze,
ki so predmet intervencijske prodaje,

– ceno pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki so predmet
prodaje,

– intervencijska skladišča, kjer se skladišči pšenica,
rž, ječmen ali koruza,

– zadnji rok za oddajo ponudb na javni razpis.
Prodajna cena pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki so

predmet intervencijske prodaje, ne sme biti nižja od inter-
vencijske cene za žito iste kakovosti, ki velja na dan zadnje-
ga dne za oddajo ponudbe na javni razpis oziroma ne sme
biti nižja od intervencijske cene za pšenico, rž, ječmen ali
koruzo v decembru, če se izvaja prodaja po 1. januarju
naslednjega leta.

Podrobnejše pogoje za prodajo pšenice, rži, ječmena
ali koruze iz intervencijskih skladišč določi agencija z javnim
razpisom.

20. člen
(ocena pred nakupom)

Pšenica, rž, ječmen ali koruza se prodaja po načelu
videno-kupljeno.

21. člen
(ponudba za nakup)

Zainteresirani kupci posredujejo agenciji ponudbe za
nakup priporočeno po pošti ali jih vložijo na agenciji.

Zainteresirani kupci morajo v ponudbi za nakup pšeni-
ce, rži, ječmena ali koruze, ki so predmet intervencijske
prodaje, navesti:

– podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo
ter naslov oziroma sedež),
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– intervencijsko skladišče, na katero se nanaša po-
nudba,

– ponujeno količino in ponujeno ceno.
Ponudba je veljavna le, če ji zainteresirani kupec priloži

potrdilo o zagotovljeni varščini v višini 1.500 SIT/t. Za var-
ščine se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo
finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo svoje
obveznosti v postopkih javnega naročanja.

Agencija vloge, katerim dokazilo o zagotavljanju varšči-
ne ni priloženo, zavrne. Ponudb za nakup po prispetju oziro-
ma vložitvi na agencijo ni mogoče dopolnjevati ali preklicati.

22. člen
(obvestilo ponudnikom)

Agencija izmed pravočasnih in popolnih ponudb v roku
15 dni od zadnjega dne za oddajo ponudb izbere najugo-
dnejše ponudbe in zainteresirane kupce, najkasneje v treh
delovnih dneh od dneva izbire, obvesti o rezultatu njihovega
sodelovanja.

Z izbranimi kupci agencija sklene pogodbe o prodaji
pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki so predmet intervencij-
ske prodaje.

Zainteresiranim kupcem, ki niso bili izbrani, se hkrati z
obvestilom iz prvega odstavka tega člena sprosti varščina.

23. člen
(rok plačila v intervencijski prodaji)

Izbrani kupci morajo plačati nakupljeno pšenico, rž,
ječmen ali koruzo pred odpremo iz intervencijskega skladi-
šča, vendar najkasneje v tridesetih dneh od sklenitve po-
godbe o nakupu.

V primeru, da ponudniki ne plačajo pogodbenih količin
pšenice, rži, ječmena ali koruze v roku iz prejšnjega odstav-
ka, agencija razdre pogodbe, ponudnikom pa se varščina
ne vrne. Zapadle varščine se vplačajo v proračun Republike
Slovenije.

V. POGLAVJE:
Kakovost pšenice, rži, ječmena in koruze, ki so

predmet intervencijskega nakupa

24. člen
(kontrola kakovosti)

Kontrola kakovosti obsega vzorčenje in analizo kako-
vosti pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki so predmet inter-
vencijskega nakupa in se izvaja po metodah, določenih s
predpisom, ki ureja kakovost žit in metode določanja kako-
vosti žit.

25. člen
(splošne zahteve glede kakovosti)

Pšenica, rž, ječmen ali koruza, ki so predmet interven-
cijskega nakupa, morajo biti:

– zrele, zdrave in nepoškodovane,
– čiste in ustrezne kakovosti za trženje,
– ustrezne barve, značilne za določeno vrsto žita,
– brez tujega vonja in okusa,
– brez živih insektov.

26. člen
(standardna kakovost)

Pšenica, rž, ječmen ali koruza standardne kakovosti,
na katero se nanaša intervencijska cena iz 4. člena te ured-
be morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

pšenica rž ječmen koruza

Vsebnost vlage (%) 14,00 14,00 14,00 14,00
Količina surovih
beljakovin (%) 11,50 - - -
Hektolitrska masa
(kg/100 l) 76 72 64
Število padanja 220 200 - -
Delež primesi (%) 2 5 5 5

27. člen
(minimalna kakovost žit)

Pšenica, rž, ječmen ali koruza, ki so predmet interven-
cijskega nakupa morajo poleg splošnih zahtev iz 25. člena
te uredbe izpolnjevati naslednje minimalne zahteve glede
kakovosti:

pšenica rž ječmen koruza

Vsebnost vlage (%) 14,5 14,5 14,5 14,5
Količina surovih
beljakovin (%) 10,30 - - -
Število padanja 195 150 - -

VI. POGLAVJE:
Nadzor nad izvajanjem intervencijskega nakupa in

prodaje

28. člen
(nadzor v intervencijskih skladiščih)

Kmetijski inšpektor izvaja v intervencijskih skladiščih skozi
vse leto nenapovedane inšpekcijske preglede. Vsako interven-
cijsko skladišče mora pregledati vsaj enkrat na leto.

Kmetijski inšpektor izbere na podlagi evidenc agencije za
pregled količine, ki predstavljajo vsaj 5% skupnih količin žit, ki
so predmet intervencijskega nakupa, uskladiščenih v posa-
meznem intervencijskem skladišču.

Kmetijski inšpektor pri pregledu preveri:
– izpolnjevanje pogojev za intervencijska skladišča iz 10.

člena te uredbe;
– ustreznost skladišča;
– ali intervencijsko skladišče vodi evidence v skladu z 17.

členom te uredbe;
– pogoje skladiščenja;
– količine in kakovost pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki

so navedene v zadnjem mesečnem poročilu intervencijskega
skladišča;

– poreklo pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki so predmet
intervencijskega nakupa;

– lastnosti posamezne partije, ki se uskladišči v skladišču
ali prevzame na licu mesta na podlagi rezultatov analiz;

– prisotnost količin pogodbeno prevzete pšenice, rži, ječ-
mena ali koruze, ki se skladiščijo v intervencijskem skladišču;

– skladnost podatkov na deklaracijah (datum prevzema
blaga, datum oddaje, količine, zaloge na koncu meseca).

29. člen
(zapisnik o pregledu)

Kmetijski inšpektor o opravljenem pregledu napiše zapi-
snik, ki mora poleg ugotovitev iz tretjega odstavka prejšnjega
člena vsebovati tudi:

– naziv in naslov intervencijskega skladišča,
– opis pogojev skladiščenja,
– količine pšenice, rži, ječmena ali koruze, navedene v

evidenci agencije, količine žit v evidenci intervencijskega skla-
dišča in morebitna odstopanja med tema evidencama,
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– količine pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki so bile ugo-
tovljene pri pregledu izbranih količin in morebitna odstopanja.

Kmetijski inšpektor nemudoma posreduje zapisnik agen-
ciji, ki v primeru ugotovljenih odstopanj uskladi svoje evidence
z ugotovitvami iz zapisnika.

Intervencijsko skladišče je odgovorno za vsa odstopanja
med količinami pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki jih ugotovi
kmetijski inšpektor, in količinami, navedenimi v evidenci inter-
vencijskega skladišča.

VII. POGLAVJE:
Pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti pšenice in rži v

tržnem odkupu

30. člen
(upravičenci in višina)

Upravičenci do ukrepa pokrivanja dela stroškov analiz
kakovosti pšenice in rži so pravne osebe, samostojni podjetniki
posamezniki (v nadaljnjem besedilu: tržni odkupovalci), ki so na
podlagi analiz o kakovosti odkupili pšenico ali rž letine 2001
neposredno od pridelovalcev iz prvega odstavka 3. člena te
uredbe. Z analizo, ki jo opravi neodvisna kontrolna institucija,
mora biti ugotovljena vsaj: vlaga, primesi, hektolitrska masa,
beljakovine in število padanja.

Analize kakovosti pšenice in rži iz prejšnjega odstavka se
krije največ do višine 4.800 tolarjev na posamezno analizo.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– odkupna cena pšenice oziroma rži ne sme biti nižja od

intervencijske cene iz 4. člena te uredbe;
– odkup mora biti izvršen na podlagi analize kakovosti, ki

jo opravi neodvisna kontrolna institucija, ki je registrirana za to
dejavnost;

– kontrola kakovosti se mora izvajati v skladu s to uredbo.
Upravičenci uveljavljajo sredstva iz drugega odstavka tega

člena na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe in mu
je potrebno priložiti:

– kopije obračunov odkupa pšenice in rži, iz katerih mora-
jo biti razvidni podatki o:

– prodajalcu oziroma pridelovalcu,
– datumu odkupa in neto odkupljeni količini,
– odkupni ceni za standardno kakovost,
– doseženi odkupni ceni glede na ugotovljeno kakovost;
– kopije računov za opravljene analize, ki jih tržnemu

odkupovalcu izstavi pooblaščena strokovna institucija oziroma
neodvisna kontrolna institucija, ki je registrirana za to dejav-
nost;

– kopije prevzemnic in priložen kakovostni izvid.
Zahtevki se vložijo od 1. oktobra do 31. oktobra 2001 na

naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska cesta št. 160, Ljubljana.

Sredstva za pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti pše-
nice in rži iz drugega odstavka tega člena se zagotovijo iz
proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 6636 – Ukrepi
za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg). Če skupna višina
zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže
obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina sredstev za pokri-
vanje dela stroškov analiz kakovosti pšenice in rži iz drugega
odstavka tega člena sorazmerno zmanjša.

VIII. POGLAVJE:
Podpora skladiščenju pšenice in rži

31. člen
(upravičenci in višina)

Upravičenci do podpore skladiščenja pšenice in rži so
tržni odkupovalci, ki imajo odkupljene količine pšenice in rži
pridelane v Republiki Sloveniji v letu 2001.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– tržni odkupovalci imajo odkupljene količine pšenice in

rži delno ali v celoti na zalogi v lastnih oziroma najetih skladi-
ščih,

– podpore se obračunajo za povprečno zalogo v teko-
čem mesecu, za obdobje skladiščenja od 1. avgusta teko-
čega leta do 28. februarja naslednjega leta,

– stanju zalog pšenice oziroma rži mora upravičenec
voditi točne evidence in hraniti originalne dokumente o na-
kupu in prodaji oziroma porabi teh žit,

– minimalna količina, za katero je mogoče uveljaviti
podporo, je 250.000 kg pšenice in rži skupaj.

Višina podpore skladiščenju pšenice in rži znaša
0,20 SIT/kg mesečno.

Upravičenci uveljavljajo sredstva iz prvega odstavka te-
ga člena na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe
in mu je potrebno priložiti:

– kopije obračunov odkupa pšenice in rži, iz katerih
morajo biti razvidni podatki o prodajalcu oziroma prideloval-
cu, datumu odkupa in neto odkupljeni količini;

– izjavo o lastništvu oziroma dokazilo o najemu skladi-
ščnih kapacitet (original);

– poročilo o stanju zalog pšenice na zadnji dan v me-
secu na katerega se nanaša zahtevek.

Zahtevki se vložijo najkasneje do petnajstega v mesecu
za pretekli mesec, na naslov: Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta št.
160, Ljubljana.

Sredstva za podporo skladiščenju pšenice in rži prej-
šnjega odstavka tega člena se zagotovijo iz proračuna Re-
publike Slovenije, iz proračunske postavke Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 6636 – Ukrepi za
stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg). Če skupna višina
zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže
obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore skla-
diščenju pšenice in rži sorazmerno zmanjša.

IX. POGLAVJE:
Prehodna določba

32. člen
Ne glede na določbe III. do VI. poglavja te uredbe, v

letu 2001 naloge agencije na področju intervencijskega
nakupa in prodaje smiselno izvaja Zavod Republike Sloveni-
je za blagovne rezerve (v nadaljevanju: zavod), naloge in-
špektorja za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil
pa neodvisna kontrolna institucija, ki jo na podlagi javnega
razpisa izbere zavod.

O izvedbi intervencijskega nakupa in prodaje zavod
sklene pogodbo z agencijo.

Podrobnejše pogoje in postopek izvedbe intervencij-
skega nakupa pšenice, rži, ječmena ali koruze letine 2001
določi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v so-
glasju z ministrom za gospodarstvo.

X. POGLAVJE:
Končna določba

33. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 331-09/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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2032. Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem,
moštom in vinom

Na podlagi 5., 6., 19., 20., 74., 101. in 117. člena v
zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in

vinom

I. POGLAVJE:
Vsebina

1. člen
(vsebina)

Ta uredba ureja za vinsko grozdje, mošt, vino in druge
proizvode iz grozdja in vina:

– obseg vinogradov,
– tržno cenovne ukrepe,
– pospeševanje promocije vina,
– organizacije proizvajalcev in združenja organizacij pro-

izvajalcev,
– zbirke podatkov.

2. člen
(kakovost in drugi pogoji)

Grozdje, mošt, vino in drugi proizvodi iz grozdja in vina
morajo glede kakovosti, enoloških postopkov in sredstev,
vpisov v evidence in registre ter označevanja izpolnjevati vse
pogoje določene z zakonom, ki ureja vino in drugih proizvo-
dih iz grozdja in vina in predpisi izdanimi na njegovi podlagi.

Za izvajanje te uredbe se uporabljajo podatki, ki se
vodijo v registru pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem
besedilu: register) in v tržno informacijskem sistemu.

Vinsko leto po tej uredbi je obdobje od 1. avgusta do
31. julija naslednjega leta.

II. POGLAVJE:
Urejanje obsega vinogradov

3. člen
(obseg vinogradov)

Obseg vinogradov se ureja s pospeševanjem obnove
vinogradov s ciljem prestrukturiranja vinogradništva in dode-
ljevanjem kvot za obnovo vinogradov, če je interes za obno-
vo vinogradov večji od predpisanih kvot za obnovo.

4. člen
(prestrukturiranje vinogradništva)

Za prestrukturiranje vinogradništva, predvsem zaradi
izboljševanja vinogradniške strukture, uvajanja tržno zanimi-
vih sort vinskega grozdja, izboljšanja tehnoloških zasnov v
vinogradih, uvajanja sort, ki so ekološko in tehnološko bolj
primerne za določene vinogradniške površine, minister, pri-
stojen za kmetijstvo, (v nadaljnjem besedilu: minister) na
osnovi razpisa dodeli podporo za obnovo vinogradov na
absolutnih vinogradniških površinah.

Minister s sklepom dodeli podporo pridelovalcem groz-
dja in vina, vpisanim v register. Medsebojne pravice in ob-
veznosti se uredijo s pogodbo med vlagateljem in Agencijo
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
agencija). Vlagatelj mora poleg pogojev, določenih s to ured-
bo, izpolnjevati pogoje, določene z vsakoletnim razpisom za
dodelitev podpore za obnovo vinogradov. Če je v posamez-
nem letu interes za pridobitev sredstev večji od obsega
razpoložljivih sredstev, določenih s proračunom, imajo pre-
dnost pri dodelitvi podpore za obnovo vinogradov organiza-
cije proizvajalcev.

Skupna višina sredstev, namenjenih podpori za obno-
vo vinogradov v letu 2001, znaša 625,000.000 SIT. Sred-
stva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, iz pro-
računske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano 5538: programi podpor za prestrukturiranje kme-
tijstva. Če vloge za obnovo vinogradov presegajo obseg
razpoložljivih sredstev, se višina podpor lahko uskladi z raz-
položljivimi sredstvi.

5. člen
(kvote za obnovo vinogradov)

Če je letna napoved obnove vinogradov, ki jo pridelo-
valci grozdja in vina izvršijo v register, po obsegu površin
večja od predpisanega največjega letnega obsega obnove,
se obnova lahko omeji tako, da imajo prednost pri dodelitvi
kvote za obnovo:

– pridelovalci grozdja in vina, ki so člani organizacij
proizvajalcev, oziroma

– mladi kmetje, pridelovalci grozdja in vina, oziroma
– pridelovalci grozdja in vina, ki pridelujejo vino, po

katerem je povpraševanje večje od ponudbe.
Natančnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše

minister.

III. POGLAVJE:
Tržno cenovni ukrepi

6. člen
(podpora skladiščenju)

Za uravnavanje ponudbe in povpraševanja z vinom slo-
venskega geografskega porekla se, če je to potrebno, orga-
nizacijam proizvajalcev vina dodeli podpora za skladiščenje
vina zadnjega vinskega leta.

Vloga za dodelitev podpore skladiščenju se vloži na
agencijo, po prijavi pridelka v register, in sicer na predpisa-
nem obrazcu, ki je priloga 1 k tej uredbi in njen sestavni del.
Vlogi mora biti priložena odločba o ocenitvi vina, ki jo je
opravila pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina, iz
katere je razvidno, da je vino primerno za promet.

Agencija na osnovi pravočasne, popolne vloge dodeli
podporo s sklepom. Pritožbe zoper sklepe se vlagajo na
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), v roku 15 dni od vročitve sklepa.

Medsebojne pravice in obveznosti uredita agencija in
vlagatelj s pogodbo.

Pogodba se sklene za čas trajanja skladiščenja, ki ne
sme biti krajši od 270 dni in lahko traja do 29. novembra
naslednjega vinskega leta. Izjemoma, če se vino izvozi, se
na željo podpisnika pogodbe, ki vino skladišči, pogodba
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prekine predčasno, vendar ne prej kot po 150 dneh trajanja
pogodbe za skladiščenje. Kadar želi podpisnik pogodbe za
skladiščenje vina predčasno prekiniti pogodbo mora na
agencijo poslati pisno izjavo, v kateri navede predčasni da-
tum in razlog prekinitve pogodbe. Takšno prekinitev pogod-
be uredita vlagatelj in agencija z aneksom k osnovni po-
godbi.

Minimalna količina, za katero se sklepa pogodba, je
50 hl vina s slovenskim geografskim poreklom, ki se skladi-
šči na območju Republike Slovenije. Vino mora ostati neu-
stekleničeno ves čas trajanja pogodbe, v kletarski evidenci
mora biti označeno, v kateri posodi je vino, za katerega je
sklenjena pogodba za skladiščenje. Navedbe v kletarski
evidenci in registru morajo biti ves čas trajanja pogodbe
usklajene z dejanskim stanjem v kleti in pogodbenimi obvez-
nostmi vlagatelja.

Če podpisnik pogodbe izvaja na vinu, ki je predmet
pogodbe, enološke postopke, morebitne spremembe vo-
lumna ne smejo znašati več kot 3%. Menjava posode oziro-
ma lokacije skladiščenja vina se sme izvesti le ob predho-
dnem soglasju agencije.

Višina podpore v letu 2001 znaša 0,03 SIT/liter vina/
dan skladiščenja.

Predvidena skupna višina podpor v letu 2001 znaša
280,000.000 SIT.

Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6636 – ukrepi
za stabilizacijo trga. Če skupna zahtevana višina podpor za
namen iz tega člena preseže obseg razpoložljivih sredstev,
se lahko višina podpore, določena s tem členom, ustrezno
zmanjša.

Agencija izplača vlagatelju pogodbeni znesek na pod-
lagi pogodbe v 30 dneh po prejemu ustreznega zapisnika
kmetijske inšpekcije (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija), da-
tiranega največ 10 dni pred iztekom s pogodbo določenega
roka skladiščenja, iz katerega je razvidno, da je vino, ki je
predmet pogodbe, dejansko v lasti vlagatelja in se skladišči
v skladišču, navedenem v pogodbi.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v skladu
s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.

Če podpisnik pogodbe prekinja pogodbo predčasno,
zaradi namena izvoza vina, skladno s petim odstavkom tega
člena, mora o tem obvestiti agencijo. Po sklenitvi aneksa z
agencijo o predčasni prekinitvi pogodbe mora podpisnik
pogodbe poleg zapisnika inšpekcije dostaviti na agencijo
potrjen obrazec ECL (enotna carinska lista, v nadaljnjem
besedilu: ECL), ki dokazuje, da je bilo vino, za katerega je
bila sklenjena pogodba o skladiščenju, izvoženo. Obrazec
ECL mora podpisnik pogodbe predložiti agenciji v roku 5
dni od njegovega prejema.

7. člen
(obvezna destilacija)

Zaradi preprečevanja neusklajenosti med ponudbo in
povpraševanjem ter zaradi preprečevanja negativnega vpliva
prevelikih količin pridelka oziroma prevelikega izplena sti-
skanja grozdja na kakovost vina, se s to uredbo uvaja ukrep
obvezne destilacije vina, ki je rezultat prevelikega pridelka
grozdja v vinogradu oziroma prevelikega izplena stiskanja
grozdja.

Če se v postopku pridelave grozdja in vina prekoračita
predpisan hektarski pridelek grozdja oziroma izplen stiska-
nja grozdja, kot ju določa predpis, ki ureja kakovost grozdja,
mošta in vina, in sicer glede na pogoje, predpisane za
namizno vino, ki ni deželno vino s priznano geografsko
oznako, mora pridelovalec količino vina, ki predstavlja razli-
ko med dejansko dobljeno količino grozdja oziroma vina in
največjo dovoljeno količino grozdja oziroma vina (v nadalj-
njem besedilu: presežna količina), obvezno destilirati.

Zavezanec za destilacijo je pridelovalec, ki je prekora-
čil predpisan hektarski pridelek oziroma predpisan izplen,
ali tisti, ki je od pridelovalca pridelek, ki vsebuje presežno
količino pridelka, odkupil in prijavil v register.

Destilacijo presežne količine mora zavezanec za desti-
lacijo izvesti na svoj račun, najkasneje en mesec po prijavi
pridelka, ki vsebuje presežni pridelek, v register.

O datumu in kraju destilacije mora zavezanec za desti-
lacijo pisno obvestiti inšpekcijo najmanj 10 dni pred izvedbo
destilacije presežne količine. O izvedbi destilacije naredi
inšpekcija zapisnik, iz katerega so razvidni podatki o vino-
gradu, kjer je bil pridelek presežen, in o količinah pridelka
ter o presežnih količinah. Z zapisnikom inšpekcije zaveza-
nec za destilacijo uredi – ustrezno zmanjša – prijavo pridel-
ka v registru, kar je pogoj za pridobitev ocene katerega koli
vina tega pridelovalca.

Zavezanec za destilacijo mora destilat, pridobljen v
skladu s tem členom, hraniti še vsaj dve leti po izvedbi
destilacije.

8. člen
(krizna destilacija)

Ukrep krizne destilacije uvede minister z odredbo, ka-
dar se na trgu z vinom v Republiki Sloveniji vzpostavi izrazito
neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po vinu s
slovenskim geografskim poreklom. V odredbi minister dolo-
či največjo skupno količino vina in vrste vina, namenjenega
krizni destilaciji, roke za vlaganje zahtevkov ter podrobnejša
navodila za izvajanje tega ukrepa.

Šteje se, da se je na trgu vzpostavilo izrazito neravno-
vesje med ponudbo in povpraševanjem, če primerjava pov-
prečnih prodajnih cen vina pri pridelovalcih, ki se vodi v
tržno informacijskem sistemu agencije, pokaže, da so de-
janske cene za posamezno vrsto vina padle za najmanj 40%
od povprečne cene zadnjih dveh let, za enako vrsto vina,
glede na geografsko poreklo oziroma kakovost. Pri izračunu
cen se upošteva uradno izračunan indeks rasti maloprodaj-
nih cen.

Podporo za krizno destilacijo lahko uveljavljajo organi-
zacije proizvajalcev za največ 40% njihovega povprečnega
pridelka, ki se izračuna na podlagi povprečja zadnjih dveh
let.

Najmanjša količina, za katero se lahko uveljavlja krizna
destilacija, je 10 hl vina.

Z ukrepom krizne destilacije se lahko destilira vino, za
katero pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina
predhodno ugotovi ustreznost za promet. O kraju in času
destilacije mora biti najmanj 15 dni prej obveščena inšpek-
cija, ki o destilaciji naredi zapisnik. Zapisnik je predpogoj za
dodelitev sredstev in hkrati ureditev kletarske evidence in
podatkov v registru.
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Podpora na liter destiliranega vina s slovenskim geo-
grafskim poreklom znaša v letu 2001: 40 SIT/liter kakovo-
stnega vina in 30 SIT/liter namiznega vina, ki se destilira.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s
proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano 6636 – ukrepi za stabilizacijo trga. Če skupna
višina sredstev za namen iz tega člena v tekočem letu prese-
že obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore
sorazmerno zmanjša.

9. člen
(podpora za uporabo zgoščenega grozdnega mošta)

Podpora za uporabo zgoščenega grozdnega mošta na-
mesto saharoze je namenjena pospeševanju uporabe zgo-
ščenega grozdnega mošta, s ciljem zmanjševanja količin
vina na eni strani in dviga kakovosti vina na drugi strani.
Podpora se dodeli le za izvajanje obogatitve za vino, za
katerega je izdana odločba o dovolitvi obogatitve.

Podporo uveljavljajo pridelovalci vina, vpisani v regi-
ster, ki uporabljajo zgoščen grozdni mošt s slovenskim geo-
grafskim poreklom za obogatitev vina, ob upoštevanju pred-
pisanih pogojev glede geografskega porekla vina.

Vlagatelj vloži zahtevek na obrazcu, ki je priloga 2 k tej
uredbi in je njen sestavni del. Obrazcu morata biti priloženi
odločba o ocenitvi mošta, ki je bil surovina za zgoščevanje,
in odločba o ocenitvi zgoščenega grozdnega mošta. Če
vlagatelj ni pridelovalec zgoščenega grozdnega mošta, mo-
ra vlogi priložiti tudi račun o nakupu zgoščenega grozdnega
mošta, iz katerega je razviden pridelovalec.

Zahtevek za dodelitev podpore mora biti vložen na
agencijo med 1. septembrom in 15. novembrom v letu
uporabe zgoščenega grozdnega mošta za obogatitev. O
zahtevku odloči agencija z odločbo. Pritožbo zoper odločbo
se vloži na ministrstvo v roku 15 dni od vročitve odločbe.

Agencija izplača vlagatelju podporo v 30 dneh po vro-
čitvi odločbe oziroma v roku, kot ga določajo predpisi, ki
urejajo proračunsko financiranje.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– pridelovalec zgoščenega grozdnega mošta mora zgo-

ščevanje prijaviti v register pred oddajo vloge;
– grozdni mošt, ki je surovina za zgoščevanje, mora

izpolnjevati vse predpisane pogoje za predelavo v vino in ne
sme biti predhodno obogaten, kar mora biti razvidno iz
odločbe o ocenitvi mošta;

– minimalna količina, za katero se dodeli podpora, je
50 kg zgoščenega grozdnega mošta z vsebnostjo 650 g
sladkorja/kg ali primerljivo količino sladkorja na kg pri upo-
rabi druge tehnologije;

– za vino je izdana odločba pooblaščene organizacije
za oceno vina, iz katere je razvidno, da je obogatitev vina
dovoljena.

Višina podpore za uporabo zgoščenega grozdnega
mošta v letu 2001 znaša 100 SIT/kg zgoščenega grozdne-
ga mošta s slovenskim geografskim poreklom z vsebnostjo
650 g sladkorja/kg. Pri morebitni drugačni vsebnosti slad-
korja v zgoščenem grozdnem moštu se sorazmerno spre-
meni višina subvencije na kg zgoščenega grozdnega mošta.
Sredstva v skupni višini 30,000.000 SIT se zagotovijo iz
proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6636 – ukre-

pi za stabilizacijo trga. Če skupna višina zahtevkov za namen
iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih
sredstev, se lahko višina podpore iz tega člena sorazmerno
zmanjša.

IV. POGLAVJE:
 Pospeševanje promocije vina

10. člen
(podpora za promocijo vina)

Podpora za promocijo vina se dodeljuje s ciljem pospe-
ševanja prepoznavnosti kakovostnega vina z zaščitenim ge-
ografskim poreklom, pridelanega v Republiki Sloveniji.

Na osnovi realizacije potrjenih programov organizacij
proizvajalcev se dodeli podpora za promocijo vina in sicer v
višini 80% dejansko vloženih sredstev za promocijo vina
posamezne organizacije proizvajalcev.

Vlogo za pridobitev podpore za promocijo vloži organi-
zacija proizvajalcev na agencijo v obliki poročila o izvajanju
programa promocije. Poročila o izvajanju programa promo-
cije je organizacija proizvajalcev dolžna posredovati agenciji
sproti, in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Agencija odloči o vlogi z odločbo. Pritožbe zoper odloč-
be se vlagajo na ministrstvo, v roku 15 dni od vročitve
odločbe.

Agencija izplača vlagatelju podporo v 30 dneh po vro-
čitvi odločbe.

Program promocije je sestavni del programa dela orga-
nizacije proizvajalcev iz 17. in 18. člena te uredbe.

Poročilo o programu promocije mora vsebovati:
– sedež in naslov organizacije proizvajalcev,
– točen izračun zahtevka,
– skupna poročila o stroških iz naslova promocije; do-

kazila o stroških mora organizacija proizvajalcev hraniti in
dati na zahtevo inšpektorja na vpogled še 5 let po prejemu
podpore,

– izvozno carinsko deklaracijo, ki potrjuje izvoz vina v
istem obračunskem obdobju,

– potrdilo pooblaščene organizacije za oceno vina o
slovenskem poreklu izvoženega vina.

Točen izračun zahtevka iz prejšnjega odstavka tega
člena se naredi tako, da se upošteva vsa vložena sredstva v
promocijo vina. Dobljeni znesek se pomnoži s faktorjem
0,8. Če tako dobljena vrednost presega 60 SIT/liter neuste-
kleničenega kakovostnega vina z zaščitenim geografskim
poreklom ali 80 SIT/liter ustekleničenega kakovostnega vi-
na z zaščitenim geografskim poreklom, ki je bilo v obdobju
izvajanja programa, ki ga obsega poročilo, dejansko izvože-
no, se delež podpore sorazmerno zmanjša, in sicer tako, da
ne presega v tem odstavku določenih zneskov.

Vsak strošek za promocijo se lahko uveljavlja le enkrat,
ne glede na dejansko trajanje izvajanja promocije.

Sredstva za navedene podpore se zagotovijo iz prora-
čuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrs-
tva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6636 – ukrepi za
stabilizacijo trga in sicer v skupni višini do 300,000.000
SIT. Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lah-
ko višina podpore iz tega člena sorazmerno zmanjša.
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V. POGLAVJE:
 Organizacije proizvajalcev

11. člen
(namen)

Organizacije proizvajalcev ustanovijo pridelovalci groz-
dja oziroma vina oziroma njihove zadruge, z namenom orga-
niziranja pridelave in prodaje vina s slovenskim geografskim
poreklom, uvajanja okolju prijaznih in stroškovno ugodnih
tehnologij pridelave ter usklajevanja ponudbe in povpraše-
vanja na trgu.

12. člen
(priznavanje organizacij proizvajalcev)

Minister v treh mesecih od prejema vloge za priznanje
in pet letnega programa dela, prizna organizacijo proizvajal-
cev z odločbo, če vlagatelj za priznanje izpolnjuje s to ured-
bo določene pogoje in če je njegova vloga popolna ter
pravočasna.

13. člen
(dokazila za registracijo)

Vloga je popolna, če so ji priložena naslednja dokazila:

– o minimalnem številu članov in minimalnem obsegu
proizvodnje (izjave članov o članstvu),

– pravila delovanja organizacije proizvajalcev,

– celotni izpis iz registracije pravne osebe,

– zadnja bilanca stanja in bilanca uspeha pravne ose-
be, razen v primeru novoustanovljenih pravnih oseb, v tem
primeru pa napoved bilance.

14. člen
(pravočasnost vloge)

Vloga je pravočasna, če je prispela na ministrstvo do
15. septembra tistega leta, pred katerim želi biti pravna
oseba priznana kot organizacija proizvajalcev.

15. člen
(pogoji za priznanje)

Vlagatelj izpolnjuje pogoje za priznanje, če ima vsaj
minimalni promet, ustrezno strukturo prometa ter program
dela in pravila, ki dokazujejo trajnost in uspešnost poslova-
nja organizacije proizvajalcev.

16. člen
(pogoji za priznanje – nadaljevanje)

Pogoj za delovanje organizacije proizvajalcev glede šte-
vila članov in najmanjšega obsega letnega prometa so, da
mora organizacija proizvajalcev imeti:

– v prvem letu poslovanja: najmanj tri člane prideloval-
ce grozdja oziroma vina in najmanj 400,000.000 SIT pro-
meta letno, ali pa najmanj dvajset članov pridelovalcev groz-
dja oziroma vina in 100,000.000 SIT prometa letno,

– v drugem letu poslovanja: najmanj tri člane pridelo-
valce grozdja oziroma vina in najmanj 450,000.000 SIT
prometa letno, ali pa najmanj dvajset članov pridelovalcev
grozdja oziroma vina in 115,000.000 SIT prometa letno,

– v tretjem letu poslovanja: najmanj tri člane prideloval-
ce grozdja oziroma vina in najmanj 500,000.000 SIT pro-

meta letno, ali pa dvajset članov pridelovalcev grozdja oziro-
ma vina in 130,000.000 SIT prometa letno.

Kot promet iz prejšnjega odstavka se upošteva le pro-
met, ustvarjen s prodajo vina s slovenskim geografskim po-
reklom, pridelan kot grozdje ali vino svojih članov.

Pri izračunu vsakoletnega najmanjšega letnega obsega
prometa se za leto 2001 upošteva zneske navedene v tem
členu, v naslednjih letih pa se kot najmanjši letni obseg
prometa upošteva zneske navedene v tem členu, povečane
v skladu z uradno izračunanim indeksom rasti maloprodajnih
cen, in sicer za obdobje od dneva uveljavitve te uredbe do
dneva vlaganja zahtevka za priznanje.

Prodaja grozdja oziroma vina s slovenskim geograf-
skim poreklom mora predstavljati organizaciji proizvajalcev
vrednostno najmanj 51% prometa.

17. člen
(program dela)

Organizacija proizvajalcev posluje v skladu s petletnim
programom poslovanja, ki ga predloži v potrditev ministru
skupaj z vlogo za priznanje oziroma do 15. 9. tistega leta,
pred katerim želi imeti priznanje. Program poslovanja se
lahko letno dopolnjuje. Prošnje za dopolnitve programa se
vlagajo in odobravajo na enak način kot letni program.

Minister s sklepom odloči o ustreznosti programa do 1.
decembra tistega leta, v katerem je bil program dela predlo-
žen ministru.

18. člen
(vsebina programa dela)

Minister potrdi ustreznost programa dela, če program
dokazuje, da organizacija proizvajalcev lahko trajno in učin-
kovito posluje v skladu z nameni iz 11. člena te uredbe.

Program mora vsebovati opis realnega stanja in poslo-
vanja organizacije proizvajalcev, še zlasti:

– opis stanja,
– cilje (kratkoročni, dolgoročni),
– število članov in njihov obseg pridelave grozdja oziro-

ma vina,
– načrt proizvodnje (količine),
– trženje (predvidene cene grozdja oziroma vina po

posameznih kategorijah, prodajna strategija, tržne verige,
promocija),

– kadre,
– opremo in druga sredstva (kapaciteta in stanje),
– morebitne predvidene investicije,
– časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa,
– pričakovane poslovne rezultate,
– gibanje sredstev operativnega sklada.
Organizacija proizvajalcev mora program dela izdelati v

skladu z navodili, ki jih predpiše minister.

19. člen
(pravila organizacije proizvajalcev)

Organizacija proizvajalcev sprejme pravila, v katerih so
navedene obveznosti članov do organizacije proizvajalcev,
predvsem o:

– obsegu in načinu pridelave,
– poročanju o proizvodnji, prodaji celotnega pridelka

preko organizacije proizvajalcev ter morebitni neposredni
prodaji člana,
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– plačevanju članskega prispevka in prispevka za fi-
nanciranje programov,

– trajanju članstva, pravilih pristopa in izstopa iz organi-
zacije proizvajalcev,

– načinu odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil
ter

– kaznih za morebitne kršitelje.

Člani organizacije proizvajalcev lahko sami tržijo mošt
ali vino na domu (prodaja neposrednemu potrošniku), ven-
dar le v takšnem obsegu, kot jim to dovoljujejo pravila orga-
nizacije proizvajalcev, v nobenem primeru pa ne več kot
10% količine svoje pridelave mošta ali vina.

Proizvajalec je lahko član samo ene organizacije proiz-
vajalcev, registrirane za pridelavo in prodajo grozdja oziroma
mošta oziroma vina.

Članstvo v organizaciji proizvajalcev je trajno, če pa to
ni mogoče, mora biti odpovedni rok za izstop določen tako,
da ne ovira že planiranega poslovanja organizacije proizva-
jalcev.

20. člen
(operativni sklad)

Organizacije proizvajalcev ustanovijo namenski finan-
čni sklad (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad).

Sredstva operativnega sklada se uporabljajo za financi-
ranje izvajanja programov dela. Operativni sklad se financira
s prispevki članov organizacij proizvajalcev, ki so določeni v
pravilih organizacije proizvajalcev. Sredstva operativnega
sklada se vodi na posebnem, ločenem računu.

21. člen
(letno poročilo o izvajanju programa)

Organizacija proizvajalcev do 31. januarja, oziroma naj-
kasneje do 28. februarja naslednje leto, poroča ministrstvu
na predpisanem obrazcu o izpolnjevanju programa dela,
pridelavi, prometu, aktivnih članih.

Organizacija proizvajalcev v letnem poročilu predloži
tudi obračun gibanja sredstev operativnega sklada, bilanco
stanja, bilanco uspeha in porabo sredstev po namenih upo-
rabe in glede na vir sredstev.

Neustrezno poročilo minister zavrne s sklepom. V pri-
meru očitno nenamernih napak ali pomanjkljivosti, minister
pozove organizacijo proizvajalcev – vlagatelja k popravku
letnega poročila, vendar samo enkrat.

22. člen
(odvzem priznanja organizacij proizvajalcev)

Minister odvzame oziroma prekliče priznanje organiza-
cije proizvajalcev z odločbo, če ta ne izpolnjuje vseh predpi-
sanih zahtev, in sicer:

– če se program dela ne izvaja na predviden način, še
posebej, če porabljena sredstva operativnega sklada odsto-
pajo za več kot 20% od načrtovanih;

– če ne dostavlja pravočasno pet letnih programov de-
la oziroma če programi niso popolni oziroma ustrezni;

– v primeru zmanjšanja števila članov pod minimalno
določeno število;

– v primeru zmanjšanja prometa pod predpisan obseg;

– če organizacija proizvajalcev ne sporoča zahtevanih
podatkov;

– če do predpisanega datuma ne pošlje ustreznega
letnega poročila o izvajanju programa dela;

– če se spremenijo pravila delovanja organizacije pro-
izvajalcev tako, da

– organizacija proizvajalcev ne more več opravljati na-
log, za katere je ustanovljena;

– če je organizacija proizvajalcev pridobila podpore
ministrstva na nezakonit način oziroma jih je nenamensko
uporabila.

Od dneva vročitve odločbe o odvzemu oziroma prekli-
cu iz prejšnjega odstavka, organizacija proizvajalcev ni več
upravičena do proračunskih sredstev ministrstva, namenje-
nih organizacijam proizvajalcev.

23. člen
(sofinanciranje dejavnosti organizacije proizvajalcev)

Ministrstvo sofinancira dejavnosti organizacij proizva-
jalcev in njihovih članov, ki se izvajajo v skladu s programom
dela in so določene s to uredbo.

V skladu s programom dela organizacij proizvajalcev se
v skladu s posebnimi predpisi oziroma razpisi lahko sofinan-
cira tudi:

– integrirana in ekološka pridelava grozdja in vina čla-
nov organizacije proizvajalcev;

– podpora obnovi in posodobitvi pridelovalnih kapaci-
tet za pridelavo vina.

24. člen
(združenje organizacij proizvajalcev)

Organizacije proizvajalcev prostovoljno ustanovijo zdru-
ženja organizacij proizvajalcev za enak namen, kot je dolo-
čen s to uredbo za organizacije proizvajalcev, razen skupne-
ga trženja grozdja, mošta oziroma vina.

Vsi postopki in pravila za priznanje in poslovanje zdru-
ženja organizacij proizvajalcev so enaki kot za organizacije
proizvajalcev.

25. člen
(razširitev pravil za vse pridelovalce)

Organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij pro-
izvajalcev je reprezentativna, če to ugotovi minister z odloč-
bo, izdano na podlagi vloge za ugotovitev reprezentativnosti.
Minister odloči o reprezentativnosti na podlagi izpolnjevanja
pogojev, določenih s to uredbo.

Organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij pro-
izvajalcev je lahko reprezentativno za:

– vinorodni okoliš ali

– vinorodno deželo ali

– celotno območje Republike Slovenije,

če pridela in trži najmanj 75% pridelka z navedenega
območja, za katerega želi postati reprezentativna.

Če je organizacija proizvajalcev ali združenje organiza-
cij proizvajalcev reprezentativno, lahko poda predlog za raz-
širitev pravil ukrepov tudi na nečlane, kar sporoči ministr-
stvu. Če je razširitev pravil nujna zaradi učinkovitosti uresni-
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čevanja tržne ureditve, minister predlaga Vladi Republike
Slovenije, da izda predpis, ki določa razširitev pravil organi-
zacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev za
vse pridelovalce.

VI. POGLAVJE:
 Zbirke podatkov

26. člen
(tržno informacijski sistem)

Minister s predpisom določi zavezance za posredova-
nje podatkov, način določanja povprečnih prodajnih cen pri
pridelovalcih, vsebino podatkov, način poročanja in repre-
zentativne trge za spremljanje cen.

27. člen
(seznam organizacij proizvajalcev)

Na osnovi odločb o priznanju organizacij proizvajalcev,
združenj organizacij proizvajalcev ter reprezentativnih orga-
nizacij proizvajalcev vodi ministrstvo seznam organizacij pro-
izvajalcev.

VII. POGLAVJE:
Kazenska določba

28. člen
(nenamenska uporaba, nezakonit način pridobitve)
Če prejemnik podpore iz 4., 6., 8., 9., 10., 23. ali 30.

člena te uredbe sredstva uporabi nenamensko ali jih pridobi
na nezakonit način, jih je dolžan vrniti z zamudnimi obrestmi
in v obdobju naslednjih dveh koledarskih let, ne more prido-
biti kakršnih koli proračunskih sredstev ministrstva.

VIII. POGLAVJE:
 Prehodne in končne določbe

29. člen
(podpora ustanavljanju organizacij proizvajalcev)

Ministrstvo od leta 2002 do leta 2005 namenja podpo-
ro ustanavljanju organizacij proizvajalcev.

Višina podpore znaša:
– 5,000.000 SIT na leto za organizacije proizvajalcev,

ki imajo več kot 50 članov oziroma več kot 700,000.000
SIT prometa letno;

– 3,000.000 SIT na leto za vse druge organizacije
proizvajalcev.

Podpora se isti organizaciji proizvajalcev lahko dodeli
največ dvakrat. Podpora se dodeli na osnovi vloge na agen-
cijo, ki ob izpolnjevanju s to uredbo določenih pogojev
podporo dodeli z odločbo. Pritožba zoper odločbo se vlaga
na ministrstvo v roku 15 dni od vročitve.

Agencija izplača vlagatelju podporo v 30 dneh po vro-
čitvi odločbe.

30. člen
(prehodno obdobje do ustanovitve organizacij

proizvajalcev)
Do ustanovitve organizacij proizvajalcev, vendar naj-

pozneje do 31. decembra 2003, lahko uveljavljajo podpo-
re, ki so namenjene izključno organizacijam proizvajalcev,
tudi pridelovalci, vpisani v register.

31. člen
(druga prehodna obdobja)

Določba 5. člena te uredbe se ne uporablja do določi-
tve največjega predpisanega letnega obsega obnove vino-
gradov.

Določbe te uredbe, ki urejajo ukrep obvezne destilaci-
je iz 7. člena te uredbe, se pričnejo uporabljati z uveljavitvijo
predpisa, ki bo določal največje hektarske pridelke in najve-
čji izplen stiskanja grozdja.

Minister v letu 2001 uvede ukrep krizne destilacije iz 6.
člena te uredbe, če cene vina, po kateri vino prodaja pride-
lovalec padejo pod:

– 60 SIT/ liter kakovostnega vina z zaščitenim geograf-
skim poreklom,

– 40 SIT/liter deželnega vina s priznano geografsko
oznako.

Pri čemer se pri izračunu povprečne cene ne upošte-
vajo cene vina dosežene ob izvozu vina.

Določbe te uredbe, ki urejajo podporo, namenjeno pro-
mociji vina, se v letu 2001 uporabljajo od 1. avgusta 2001 in
samo za aktivnosti promocije, izvedene po 1. juniju 2001.

S 1. avgustom 2001 se za vino preneha uporabljati
predpis, ki ureja podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in
živil za zunanji trg.

Podpora namenjena promociji vina iz 10. člena te ured-
be se do 31. decembra 2003 dodeli tudi na osnovi progra-
ma, ki ga izdela pridelovalec, vpisan v register. Program
mora biti najmanj triletni. Obsegati mora: količine in vrste
proizvodov, namenjene izvozu, določitev ciljnih trgov proda-
je, načina prodaje, predviden učinek promocije na cene
vina pri izvozu ter predviden, stroškovno ovrednoten pro-
gram aktivnosti promocije. Dokazila, ki jih morajo posredo-
vati pridelovalci vina, ter drugi pogoji za pridobitev podpore
promociji so navedeni v 10. členu te uredbe.

32. člen
(uveljavitev)

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

Št. 331-16/2001-1
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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2033. Uredba o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za izdajo licence za opravljanje
prevoznih storitev v železniškem prometu, njen
odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja
tujih licenčnih organov

Na podlagi osmega odstavka 16. člena zakona o želez-
niškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99 in 11/01) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev

za izdajo licence za opravljanje prevoznih
storitev v železniškem prometu, njen odvzem ali

podaljšanje in postopek obveščanja tujih
licenčnih organov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa postopek za ugotavljanje izpolnje-

vanja pogojev za izdajo licence, začasni odvzem, preklic
veljavnosti ali podaljšanje licence in postopek obvešča-
nja tujih licenčnih organov.

2. člen
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– prevozne storitve v železniškem prometu so pre-

voz potnikov in/ali blaga v notranjem in mednarodnem
železniškem prometu;

– prevoznik je pravna oseba, katere pretežna dejav-
nost je opravljanje prevoznih storitev v železniškem pro-
metu in ki zagotavlja vleko vlakov;

– licenca je dokument, s katerim je prevozniku priz-
nana sposobnost, da opravlja vse ali posamezne vrste
prevoznih storitev v železniškem prometu;

– licenčni organ tuje države je organ, ki je v tuji
državi pristojen za izdajanje licenc;

– železniško vozilo je vsako vozilo, ki se na lastnih
kolesih z lastnim pogonom ali brez njega premika po
železniških tirih (vlečna in vlečena vozila ter motorna vozi-
la za posebne namene).

II. POSTOPEK UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA
POGOJEV ZA IZDAJO LICENCE

3. člen
Postopek za izdajo licence se začne z vložitvijo pi-

sne vloge prevoznika pri Direkciji za železniški promet (v
nadaljnjem besedilu: direkcija).

4. člen
(1) Vloga za izdajo licence mora vsebovati:
– firmo prevoznika in njegov sedež;
– podatke o vrsti storitve, ki jo namerava prevoznik

opravljati v železniškem prometu (prevoz potnikov in/ali
blaga);

– opis vrste železniških vozil, s katerimi bo prevoznik
opravljal v prejšnji alinei navedene storitve, in načina vzdr-
ževanja teh vozil;

– opis načina zagotavljanja vleke vlakov;
– opis naprav, s katerimi bo prevoznik opravljal v

drugi alinei navedene storitve;
– opis ukrepov, s katerimi bo prevoznik zagotavljal

varnost in kakovost v drugi alinei navedenih storitev;

– podatke o ključnih tehničnih delavcih in o drugih
strokovnih delavcih prevoznika, ki bodo odgovorni za
opravljanje ponujene storitve v železniškem prometu in za
zagotavljanje varnosti ter kakovosti opravljanja navedene
storitve;

– podatke o razpoložljivih finančnih sredstvih skupaj
z dobroimetjem v banki ter odobrenem limitu in posojilih;

– podatke o obratnem kapitalu;
– podatke o stroških poslovanja, skupaj s stroški

nabave ali predplačili za vozila, zemljišča, stavbe, napra-
ve in vozni park, ter finančni načrt kritja teh stroškov in
podatke o možnostih izpolnjevanja finančnih obveznosti v
naslednjih dvanajstih mesecih;

– podatke o bremenih poslovnih sredstev (hipoteka,
lizing);

– podatke o načinu kritja odgovornosti za škodo,
nastalo pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet licence
(zavarovanje in/ali sredstva in premoženje, ki so/je na
voljo za varščino, namenjeno plačilu nastale škode);

– ime in sedež morebitnega pooblaščenca;
– dokumente, s katerimi prevoznik dokazuje izpol-

njevanje pogojev za izdajo licence;
– seznam priloženih dokumentov in drugih dokazil.
(2) Direkcija lahko zahteva tudi druge dokumente in

pojasnila, ki ji omogočijo, da odloči o izpolnjevanju pogo-
jev, ki jih mora prevoznik izpolnjevati za pridobitev licence
in za odpravo dvomov o izpolnjevanju teh pogojev.

5. člen
(1) Direkcija izda licenco prevozniku, ki je registriran

v Republiki Sloveniji in ki lahko dokaže, da izpolnjuje
naslednje pogoje:

– da ni v stečajnem postopku;
– da član njegove uprave ni bil obsojen na zaporno

kazen v trajanju enega leta ali več zaradi storitve kaznive-
ga dejanja zoper gospodarstvo ali zaradi storitve kaznive-
ga dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa;

– da izpolnjuje zahteve, ki se nanašajo na njegovo
finančno sposobnost;

– da je zmožen kriti morebitno odškodnino, ki izhaja
iz odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pri opravlja-
nju njegove dejavnosti;

– da izpolnjuje zahteve, ki se nanašajo na njegovo
strokovno usposobljenost.

(2) Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz:
– prve alinee prejšnjega odstavka mora prevoznik

predložiti potrdilo pristojnega sodišča;
– druge alinee prejšnjega odstavka mora prevoznik

predložiti izpisek iz kazenske evidence;
– četrte alinee prejšnjega odstavka mora prevoznik

predložiti izjavo zavarovalnice ali drug dokument, ki izka-
zuje način in zmožnost kritja škodnih zahtevkov, ki bodo
nastali kot posledica opravljanja dejavnosti, ki je predmet
licence.

6. člen
(1) Finančna sposobnost prevoznika je podana, če

prevoznik dokaže, da bo v obdobju dvanajstih mesecev
lahko izpolnjeval svoje obveznosti iz naslova dejavnosti,
za katero želi pridobiti licenco.

(2) Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz prejšnje-
ga odstavka mora prevoznik predložiti:

– revidirano bilanco stanja za preteklo poslovno le-
to, za prevoznike, ki ne morejo predložiti letne bilance,
pa začetno bilanco oziroma poročilo o premoženju, ki ji
mora biti priloženo poročilo o obremenitvah stvarnega in
finančnega premoženja prevoznika;
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– poslovni načrt za tekoče leto in po potrebi za na-
slednje leto;

– potrdilo, ki dokazuje poravnavo davčnih obvezno-
sti in ga na prevoznikovo zahtevo izda davčni urad, kjer je
prevoznik vpisan v davčni register kot davčni zavezanec.
Potrdilo ne sme biti starejše od trideset dni, šteto od
dneva, ko ga prevoznik predloži direkciji.

7. člen
(1) Strokovna usposobljenost prevoznika je podana,

če prevoznik dokaže, da:
– ima ali bo imel organizirano poslovodstvo z zna-

njem in/ali izkušnjami, potrebnimi za varen in zanesljiv
nadzor nad izvajanjem prevoznih storitev v železniškem
prometu, ki so predmet licence;

– je njegovo osebje, odgovorno za varnost, še pose-
bej vozniki, povsem usposobljeno za svoje področje de-
la;

– lahko njegovo osebje, vozni park in organiziranost
zagotavljajo visoko raven varnosti.

(2) Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz prejšnje-
ga odstavka mora prevoznik predložiti:

– akte, ki določajo njegovo organiziranost;
– dokumente, ki dokazujejo, da njegovi delavci iz-

polnjujejo pogoje, ki jih določa zakon o varnosti v železni-
škem prometu (Uradni list RS, št. 85/00, v nadaljnjem
besedilu: ZVZP);

– dokumente o železniških vozilih, ki dokazujejo, da
železniška vozila izpolnjujejo pogoje, ki jih določa ZVZP;

– druge akte in/ali dokumente, ki dokazujejo, da
njegova organiziranost in njegovi delavci zagotavljajo va-
ren in zanesljiv nadzor nad delom ter pravilno in pravoča-
sno ukrepanje za zagotavljanje varnosti v železniškem
prometu.

8. člen
(1) Če prevoznik začenja z izvajanjem storitev, ki so

predmet licence, lahko direkcija na predlog prevoznika
izda licenco, v kateri je določeno, da bo njegovo finan-
čno sposobnost preverila kasneje. Direkcija ob izdaji li-
cence določi rok, po katerem mora prevoznik izpolnjevati
vse zahteve finančne sposobnosti. Rok, ki ga določi di-
rekcija, ne more biti daljši od enega leta od dne, ko je
prevoznik pričel z izvajanjem železniških prevoznih stori-
tev.

(2) Če direkcija po preteku roka iz prejšnjega od-
stavka ugotovi, da prevoznik ne izpolnjuje pogoja finan-
čne sposobnosti, prekliče veljavnost licence in jo odvza-
me.

III. ROK ZA IZDAJO LICENCE IN NJENA VELJAVNOST

9. člen
Direkcija mora o dodelitvi licence odločiti brez nepo-

trebnega odlašanja, vendar najkasneje v treh mesecih po
predložitvi vseh potrebnih podatkov.

10. člen
(1) Licenca velja od izdaje do preklica njene veljav-

nosti.
(2) Prevoznik – imetnik licence mora vsakih pet let

najkasneje tri mesece pred potekom tega roka direkciji
ponovno predložiti podatke o izpolnjevanju pogojev, ki so
potrebni za dodelitev licence.

(3) Če obveznosti iz prejšnjega odstavka ne izpolni,
mu direkcija prekliče veljavnost licence.

(4) Če direkcija na podlagi predloženih podatkov
ugotovi, da prevoznik ne izpolnjuje pogojev za licenco, ki
mu je bila dodeljena, mu jo lahko začasno odvzame ali
prekliče njeno veljavnost.

IV. POSTOPEK ZA ZAČASNI ODVZEM LICENCE ALI ZA
PREKLIC NJENE VELJAVNOSTI

11. člen
Prevoznik – imetnik licence mora, dokler licenca

velja, izpolnjevati pogoje in zahteve, ki jih mora izpolnje-
vati za njeno izdajo. Če direkcija ugotovi, da teh pogojev
ne izpolnjuje, mu lahko licenco začasno odvzame ali pre-
kliče njeno veljavnost in jo odvzame.

12. člen
(1) Direkcija lahko kadarkoli pozove prevoznika, da ji

dokaže, da izpolnjuje pogoje za izdajo licence.
(2) Direkcija lahko prevozniku, če v celoti ne izpol-

njuje pogojev za izdajo licence, licenco začasno odvza-
me in prevozniku naloži, da ugotovljene pomanjkljivosti v
določenem roku odpravi. Če direkcija ugotovi, da je pre-
voznik pomanjkljivosti odpravil in da ponovno izpolnjuje
pogoje in zahteve za dodelitev licence, mu jo vrne. Če
direkcija ugotovi, da prevoznik pomanjkljivosti ni odpravil,
prekliče veljavnost licence in jo odvzame.

13. člen
(1) Če prevoznik preneha z izvajanjem prevoznih sto-

ritev v železniškem prometu za šest mesecev ali jih ne
začne izvajati šest mesecev po dodelitvi licence, mu di-
rekcija licenco začasno odvzame.

(2) Prevoznik, ki mu je bila licenca začasno odvzeta
zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direkciji v
roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni, predložiti podatke o
izpolnjevanju pogojev za izdajo licence. Če direkcija ugo-
tovi, da prevoznik izpolnjuje pogoje za izdajo licence, mu
licenco vrne. Če direkcija ugotovi, da prevoznik ne izpol-
njuje pogojev za izdajo licence, prekliče veljavnost licen-
ce in jo odvzame.

14. člen
(1) Direkcija mora preveriti, če prevoznik izpolnjuje

pogoje za izdajo licence, če resno dvomi, da jih prevoz-
nik še izpolnjuje.

(2) Če direkcija na podlagi preverjanja izpolnjevanja
pogojev za izdajo licence ugotovi, da jih prevoznik ne
izpolnjuje več, prekliče veljavnost licence in jo odvzame.

V. POSTOPEK OBVEŠČANJA TUJIH LICENČNIH
ORGANOV IN KOMISIJE EVROPSKE SKUPNOSTI

15. člen
Če direkcija utemeljeno sumi, da prevoznik – imet-

nik licence, ki jo je izdal licenčni organ tuje države, ne
izpolnjuje pogojev za dodelitev licence, ki jih določajo
mednarodne pogodbe, katerih podpisnica je Republika
Slovenija, mora to nemudoma sporočiti licenčnemu orga-
nu druge države.

16. člen
Direkcija mora o izdaji licence, njenem začasnem

odvzemu ali o preklicu njene veljavnosti in njenem odvze-
mu nemudoma obvestiti Komisijo Evropske skupnosti.
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VI. KONČNA DOLOČBA

17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 391-05/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2034. Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in
finančnega nadzora nad izvajanjem programa
postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje –
Hrastnik

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o posto-
pnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o pravilih za opravljanje tehničnega in

finančnega nadzora nad izvajanjem programa
postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje –

Hrastnik

1. člen
S to uredbo se določajo:
– obseg storitev nadzora,
– organizacija in način opravljanja nadzora, ter
– kritje stroškov izvajanja nadzora
pri izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika

Trbovlje – Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: program) in pora-
be proračunskih in lastnih sredstev, ki jih določa zakon o
postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju re-
gije (v nadaljnjem besedilu: zakon).

2. člen
Storitve nadzora nad izvajanjem programa obsegajo

predvsem:
1. nadzor nad pripravo tehnične dokumentacije za iz-

vajanje zapiralnih del,
2. nadzor nad fizičnim izvajanjem vseh zapiralnih del,
3. nadzor nad tem ali se dela izvajajo v skladu s spreje-

tim program za programsko obdobje, letnimi programi ter ali
se dela izvajajo skladno z dokumentacijo, za katero je bilo
izdano dovoljenje,

4. nadzor nad količinami porabljenega in obračunane-
ga materiala in dela,

5. nadzor nad ustrezno kvaliteto materiala in del,
6. nadzor nad dinamiko izvajanja del in sprejetimi roki

iz terminskih planov,
7. nadzor nad porabo planiranih sredstev za kadrov-

sko-socialni program, ki mora biti usklajen tudi s porabo po
programu za razvojno prestrukturiranje zasavske regije na
podlagi zakona tako, da ne bo prišlo do podvajanja planira-
nih sredstev za te namene,

8. nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito
rabo proračunskih in lastnih sredstev za izvajanje zapiralnih
in ostalih aktivnosti, ki so določene s programom,

9. nadzor nad pravilnostjo ločenega računovodskega
evidentiranja zapiralnih in ostalih aktivnosti skladno s progra-
mom,

10. potrjevanje vsakokratnih izstavljenih situacij za čr-
panje proračunskih sredstev ter izdelavo poročila o opravlje-
nih zapiralnih del ob zaključku poslovnega leta. Potrjena
obračunska situacija predstavlja analitično podlago za plači-
lo opravljenih del,

11. ostale storitve, ki jih lahko v letnih aneksih k po-
godbi dogovorita ministrstvo, pristojno za energetiko in izva-
jalec storitev nadzora.

Sestavni del storitev nadzora je tudi zaključno poročilo
ob zaključku programskega obdobja zapiranja, ki ga pripravi
izvajalec storitev nadzora. Izvajalec storitev nadzora je dol-
žan najkasneje do prvega marca tekočega leta pripraviti in
posredovati Vladi Republike Slovenije v sprejem tudi poroči-
lo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktiv-
nostmi za preteklo poslovno leto.

Izvajalec storitev nadzora je pri opravljanju tehničnega
dela nadzora dolžan sodelovati z Republiškim rudarskim
inšpektoratom.

3. člen
Nadzor bo opravljala neodvisna strokovna institucija,

ki bo izbrana na javnem razpisu z možnostjo mednarodne
udeležbe. Razpis in izbor izvajalca nadzora nad progra-
mom zapiranja bo opravilo ministrstvo, pristojno za energe-
tiko.

Na razpis se lahko s skupno ponudbo prijavijo tudi
neodvisne strokovne institucije, ki so posamično usposob-
ljene le za izvajanje tehničnega oziroma finančnega nadzo-
ra.

Izbrani izvajalec bo sklenil z ministrstvom, pristojnim za
energetiko, pogodbo za izvajanje nadzora za celotno pro-
gramsko obdobje s tem, da se bodo v okviru tega pogodbe-
nega roka sklepali vsakoletni aneksi s podrobnejšimi opisi
potrebnih del in nalog ter podrobnejšo določitvijo dinamike
letnih stroškov za opravljanje nadzora. Vsota letnih zneskov
za opravljanje nadzora določenih v aneksih ne sme preseči
cene za izvajanje storitev nadzora, ki je določena v osnovni
pogodbi.

Finančna sredstva za plačilo storitev nadzora so zago-
tovljena v okviru proračunskih sredstev, ki jih določa zakon
za izvedbo programa zapiranja v posameznem programskem
obdobju zapiranja. Za ta znesek se zmanjšajo s programom
določena sredstva Javnemu podjetju RTH, d.o.o. (v nadalj-
njem besedilu: javno podjetje) za izvedbo programa.

4. člen
Izvajalec nadzora mora biti neodvisna strokovna institu-

cija. Strokovnjaki izvajalca nadzora morajo imeti ustrezno
strokovno usposobljenost in pooblastila za izvajanje storitev
po zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99), zakonu o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86, 5/90,
Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93,
71/93, 40/94, 69/94, 29/95, 59/96, 23/97, 83/98,
45/99, 42/00 in 52/00) ter ustrezna znanja o finančnem
nadzoru podjetij.

Izvajalec nadzora ne sme biti v programskem obdobju
nadzora izvajalec ostalih storitev, podizvajalec ali dobavitelj
javnega podjetja; ne sme izvajati kakršnekoli druge storitve
za javno podjetje. Dejavnost izvajalca nadzora ne sme kon-
kurirati ali predstavljati substitut glavne dejavnosti javnega
podjetja; niti ne sme imeti kakršen koli drug, posredni ali
neposredni interes, razen storitev določenih s pogodbo o
nadzoru, pri poslovanju javnega podjetja ter pri zapiranju ali
od zapiranja javnega podjetja.
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5. člen
Izvajalec nadzora poroča in pripravlja strokovne podla-

ge ministrstvu, pristojnemu za energetiko, za odločanje v
zvezi s programom.

Javno podjetje bo brezplačno zagotavljalo izvajalcu nad-
zora vse organizacijske pogoje za delo na lokaciji izvajanja
nadzora (pisarniški prostor, administrativno pomoč, dostop
do objektov in naprav, pregled tehnične in poslovne doku-
mentacije) in nudilo vso administrativno pomoč pri delu.

6. člen
Ministrstvo, pristojno za energetiko, opravi javni razpis,

izbere izvajalca nadzora in sklene z njim ustrezno pogodbo
po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance,
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 310-18/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2035. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Krška vas–Obrežje

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89, Uradni list RS - stari,
št. 26/90 in 3/91 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93,
71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku

Krška vas–Obrežje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89, Uradni list
RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99) in srednje-
ročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89,
11/99, Uradni list RS št. 72/95, 13/96, 11/99) ter pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91,
Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98,
61/98, 10/99, 59/00, 27/01) sprejme lokacijski načrt za
avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje, vključno z medna-
rodnim mejnim prehodom Obrežje (v nadaljevanju: lokacij-
ski načrt).

Lokacijski načrt sta izdelala Urbanistični inštitut Repu-
blike Slovenije, Ljubljana, Trnovski pristan 2 in URBI, d.o.o,
Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, številka projekta
UI 1883, URBI 53.

2. člen
Lokacijski načrt se nanaša na območje avtoceste in

mednarodnega mejnega prehoda Obrežje ter na lego, po-
tek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in
ureditev.

Lokacijski načrt vsebuje tekstualni in grafični del.
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
a) uredbo o lokacijskem načrtu,
b) obrazložitev lokacijskega načrta z naslednjo vse-

bino:
– splošni podatki o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev variantnih tras avtoceste in variantnih

rešitev mednarodnega mejnega prehoda Obrežje,
– skladnost odseka avtoceste in mednarodnega mej-

nega prehoda s prostorskimi sestavinami planskih aktov
Republike Slovenije in Občine Brežice,

– funkcija območja: določitev ureditvenega območja
avtoceste, poteka avtoceste, priključkov, spremljajočih ob-
jektov in mednarodnega mejnega prehoda Obrežje ter na-
čin odlaganja trajnih viškov materiala in lokacije stranskih
odvzemov,

– rešitve komunalne in energetske infrastrukture,
– prostorske ureditve in varovanje okolja,
– varovanje pred požarom,
– seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup z

navedbo naslovov, namembnosti objektov, katastrske ob-
čine in parcelne številke,

– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje ureditve-
nega območja lokacijskega načrta in parcel izven ureditve-
nega območja, tangiranih zaradi prestavitev in novogradenj
komunalnih vodov,

– ocena stroškov za izvedbo avtoceste in mednaro-
dnega mejnega prehoda,

– etape izvajanja gradbenih del,
c) soglasja in mnenja pristojnih organov in organiza-

cij.
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana Republike Slovenije,
M 1:250000,

– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in druž-
benega plana Občine Brežice, M 1:25000,

– pregledno situacijo M 1:25000,
– pregledno ureditveno situacijo, M 1:5000,
– pregledno situacijo avtoceste in komunalnih naprav,

M 1:5000,
– pregledni vzdolžni profil, M 1:5000/500,
– karakteristične prečne profile, M 1:100,
– ureditveno situacijo, M 1:1000,
– idejne rešitve komunalnih naprav, M 1:1000,
– načrt gradbenih parcel, M 1:2000, s priloženo po-

trjeno katastrsko situacijo (listi v merilih M 1:2500, 1:2880
in 1:1000),

– tehnični elementi za zakoličenje: situacija
M 1:20000, koordinate meje območja lokacijskega na-
črta.

Poročilo o vplivih na okolje je sestavni del lokacijske-
ga načrta in vsebuje naslednje vsebinske sklope:

– uvodna pojasnila,
– značilnosti posega v okolje,
– opis zatečenega stanja okolja, pričakovanih vplivov

in okoljevarstvenih ukrepov ter ocena sprejemljivosti pose-
ga z vidika vplivov na okolje,

– družbena sprejemljivost posega,
– pojasnila glede celovitosti in usklajenosti,
– povzetek s sklepno oceno sprejemljivosti,
– grafični del in priloge (posnetki ničelnega stanja).
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II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-

cele oziroma dele parcel za naslednje ureditve:
– avtocesta z vsemi spremljajočimi objekti in ureditva-

mi (AC),
– mednarodni mejni prehod Obrežje s spremljajočimi

objekti in ureditvami (MMP).
Prikazane so tudi parcele izven ureditvenega območja

lokacijskega načrta, na katerih bodo posegi zaradi prestavi-
tev in novogradnje komunalnih naprav zaradi gradnje AC in
MMP.

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-
cele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

k. o. Cerina:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
Parcele številka 252, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6,

276/7, 276/8, 276/13, 276/14, 276/15, 276/16,
276/17, 276/18, 276/20, 276/21, 276/22, 276/23,
276/24, 276/26, 276/27, 276/36, 276/37, 276/42,
276/43, 276/44, 276/46, 282/2, 282/3, 282/4,
282/8, 282/9, 282/10, 282/11, 282/12, 282/13,
282/15, 282/17, 282/18, 282/19, 282/20, 282/21,
284/1, 284/2, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287/1,
287/2, 288, 289, 290, 313, 316/1, 316/2, 318/2,
319/2, 320/2, 323/1, 323/42, 326/25, 326/26, 329/8,
329/57, 329/58, 329/59, 329/60, 329/61, 329/62,
335/3, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 335/14,
335/15, 335/16, 335/17, 335/18, 335/19, 335/20,
335/21, 335/22, 335/23, 335/24, 335/25, 335/26,
335/27, 335/44, 335/45, 335/46, 335/47, 335/48,
335/49, 335/50, 335/51, 335/55, 335/56, 335/88,
335/89, 335/92, 335/93, 335/98, 335/102, 335/103,
335/104, 335/111, 335/112, 335/115, 335/116,
335/118, 335/119, 335/120, 335/121, 335/122,
335/123, 335/124, 335/126, 335/127, 335/128,
335/129, 335/130, 335/131, 335/132, 335/133,
335/134, 335/135, 335/136, 335/137, 335/138,
335/139, 335/140, 335/141, 335/142, 335/143,
335/144, 335/145, 335/149, 335/150, 335/151,
335/154, 335/155, 335/164, 335/179, 343/1, 343/3,
343/4, 344/1, 344/2, 347/2, 348/1, 348/2, 348/3,
348/5, 350/1, 350/48, 350/49, 355/2, 355/3, 379/2,
379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9,
379/10, 379/11, 379/12, 379/13, 379/14, 379/15,
379/17, 379/18, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22,
379/23, 380/12, 380/13, 380/23, 380/24, 380/26,
380/35, 380/38, 380/40, 381/52, 381/66, 381/67,
381/69, 381/70, 381/72, 381/78, 381/79, 381/80,
381/81, 381/82, 1596/1, 1596/2, 1596/3, 1596/4,
1596/5, 1596/7, 1598/1, 1598/4, 1598/6, 1599/2,
1602/1, 1602/3, 1603, 1604, 1605/1, 1605/2, 1606,
1607, 1608/2, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616.

Elektrika – novi:
Parcele številka 276/13, 276/14, 276/16, 276/20,

276/26, 282/2, 282/9, 282/10, 284/1, 285/1, 285/2,
286/1, 287/2, 288, 289, 290, 313, 323/1, 1602/3,
1603, 1605/1, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616.

TT vodi – obstoječi:
Parcele številka 276/3, 276/4, 276/5, 276/6,

276/7, 276/8, 276/14, 276/18, 276/20, 276/21,
276/22, 276/23, 276/24, 276/26, 276/36, 276/37,
276/42, 276/44, 276/46, 282/2, 282/3, 282/9,
282/10, 282/11, 282/17, 282/18, 284/1, 285/1,
285/2, 313, 316/1, 316/2, 318/2, 319/2, 320/2,

326/2, 326/25, 329/60, 329/61, 329/62, 335/48,
335/49, 335/88, 335/111, 335/112, 335/115,
335/116, 335/118, 335/119, 335/120, 335/121,
335/122, 335/123, 335/124, 335/126, 335/127,
335/128, 335/129, 335/130, 335/131, 335/134,
335/136, 335/138, 335/143, 335/144, 335/151,
335/164, 350/49, 379/3, 379/4, 379/11, 379/12,
379/13, 379/15, 379/17, 379/19, 379/20, 379/21,
379/22, 380/14, 380/16, 380/17, 380/18, 380/19,
380/20, 380/21, 380/22, 380/23, 380/24, 380/25,
381/52, 381/64, 381/66, 381/67, 381/68, 381/70,
1596/1, 1598/1, 1602, 1603, 1604, 1605/1, 1605/2,
1607, 1608, 1608/2, 1614, 1615/1, 1616.

TT vodi – novi:
Parcele številka 276/6, 276/7, 276/8, 276/14,

276/15, 276/20, 276/21, 276/22, 276/23, 276/24,
276/26, 276/36, 276/37, 276/42, 282/2, 282/9,
282/10, 282/21, 286/1, 288, 289, 313, 316/1, 316/2,
318/2, 335/131, 379/3, 379/4, 379/7, 379/8, 379/9,
379/10, 379/11, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22,
380/14, 1596/1, 1598/1, 1598/4, 1599/2, 1602/1,
1603, 1605/1, 1607, 1608/2, 1614, 1615/1.

k. o. Čatež:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
Parcele številka 2/1, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6/1,

*18/5, *23/1, *23/2, *23/3, *26/2, *28, *31/2, *31/3,
*32/1, 33/2, 33/3, *34, *35, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4,
35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12,
35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/19, 35/21,
35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/28,
35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35,
35/36, 35/37, 35/38, 35/39, 35/40, 35/41, 35/42,
35/43, 35/44, 35/45, 35/46, 35/47, 35/48, 35/49,
35/50, 35/51, 35/52, 35/53, 35/54, 35/55, 35/56,
35/57, 35/58, 36/1, 36/2, 39/1, *40/1, *40/2, 41,
52/1, 52/2, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 53/1, 53/2, 53/3,
60/1, 60/2, 63/2, 64/1, 64/2, 64/4, 64/5, 64/6, 65,
66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 67, 68/1,
68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4,
70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12,
70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18, 70/19,
70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 70/25, 71/3,
71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 74/1,
74/3, 74/6, 74/9, 74/10, 74/11, 78, 79/3, 79/4, 80/1,
80/2, 87, 94/3, 99/1, 100, 142, 143, 150/1, 150/3,
150/5, 150/9, 150/10, 150/12, 150/13, 150/14, 155,
*157, *158, *160, *162, *187, 208, 218, 1880, 1882/1,
1882/2, 1882/3, 1882/4, 1882/5, 1882/6, 1882/9,
1882/10, 1882/11, 1883/2, 1883/3, 1883/6, 1883/7,
1883/8, 1883/9, 1883/12, 1883/14, 1883/15,
1885/5, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901.

Kanalizacija – novi:
Parcele številka 70/1, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14,

70/17, 70/21, 74/11, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 1882/1,
1882/10, 1897, 1898.

Elektrika – obstoječi:
Parcele številka 27/1, 28/1, 29/1, 30/2, 33/1,

33/2, 52/8, 54/1, 54/2, 54/3, 54/6, 57, 58, 60/1,
145, *163, 1883/8, 1901.

Elektrika – novi:
Parcele številka 2/1, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6/1,

*23/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/2, 33/1, 33/2, 35/1, 35/2,
35/3, 35/4, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11,
35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/22,
35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/29, 35/30, 35/48,
35/50, 36/1, 52/1, 52/8, 53/2, 54/1, 54/2, 54/3,
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54/6, 57, 60/1, 60/2, 64/1, 64/2, 64/6, 66/6, 66/8,
70/1, 70/4, 70/6, 70/8, 70/11, 70/12, 70/13, 70/17,
70/18, 70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24,
74/3, 74/6, 74/10, 79/4, *145, *163, *187, 1882/1,
1882/2, 1882/5, 1882/6, 1882/10, 1883/2, 1883/6,
1883/8, 1883/12, 1897, 1898, 1900, 1901.

TT vodi – obstoječi:
Parcele številka 26/2, 31/2, *31/3, 33/2, 33/7, *34,

35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9,
35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16,
35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/28, 35/29,
35/30, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37,
35/38, 35/39, 35/40, 35/41, 35/42, 35/43, 35/44,
35/45, 35/46, 35/47, 35/48, 35/49, 35/50, 35/52,
35/56, 35/57, 36/1, 36/2, 40/2, 52/1, 52/5, 52/7,
52/8, 53/2, 60/1, 60/2, 64/2, 64/4, 64/5, 65, 70/3,
70/9, 70/15, 74/1, 74/3, 74/6, 74/9, 150/5, *157,
*158, 206, 313, 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/6,
1882/11, 1883/3, 1883/6, 1883/7, 1883/8,
1883/9,1897, 1899, 1900, 1901, 1905.

TT vodi – novi:
Parcele številka *17, *18/1, *18/5, *23/1, 33/2, *34,

35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9,
35/10,35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16,
35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/29, 35/30,
35/32, 35/33, 35/48, 35/49, 35/50, 35/54, 35/55,
35/56, 36/1, 52/1, 52/8, 53/2, 60/1, 60/2, 70/1,
70/3, 70/4, 70/6, 70/17, 70/18, 70/20, 70/21, 70/22,
70/23, 70/24, 72/1, 72/3, 72/4, 74/3, 74/6, 74/9,
74/10, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 88/1, 91, 94/1, 94/2,
99/1, 100, 150/5, *157, *158, *160, 1882/1, 1882/2,
1882/3, 1882/5, 1882/6, 1882/10, 1882/11, 1883/2,
1883/3, 1883/6, 1883/8, 1883/14, 1897, 1899, 1900,
1901, 1905.

Vodovod obstoječi:
Parcele številka 66/5, 66/8, 68/1, 68/2, 70/3,

70/4, 70/8, 70/13, 70/15, 70/17, 71/3, 71/4, 72/1,
72/2, 74/1, 74/6, 74/9, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 143,
187, 1882/1, 1882/2, 1882/10, 1882/11, 1897, 1898.

Vodvod – novi:
Parcele številka *16, *31/3, *34, 64/4, 70/1, 70/12,

70/13, 70/17, 70/21, 71/3, 71/4, 72/1, 72/2, 72/3,
72/4, 101/1, 102/6, 1882/1, 1882/2, 1882/11,
1883/3, 1883/8, 1884/7, 1897, 1898, 1905.

k. o. Krška vas:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
1823/1, 1823/2, 1825/1, 1826/1, 1828/3,

1832/19, 1832/21, 1832/23, 1833/1, 1833/2, 1834,
1837/2, 1839, 1840, 1841/1, 1842, 1847, 1848, 3316/1,
3470/2, 3474/1, 4109, 4257, 4258, 4259, 4261, 4262,
4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4269, 4270, 4271, 4272,
4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281,
4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290,
4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301,
4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323,
4324, 4325, 4326, 4329, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338,
4339, 4340, 4348, 4349, 4350, 4351, 4356, 4357, 4358,
4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4379, 4397, 4795.

Elektrika – obstoječi:
4315, 4316, 4317, 4357, 4795.
Elektrika – novi:
4315, 4316, 4317, 4357, 4795.
TT vodi – obstoječi:
4257, 4258, 4259, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265,

4266, 4267, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274,

4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282,
4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4340,
4348, 4349, 4350, 4351, 4356, 4357, 4379, 4397,
4795.

TT vodi – novi:
4257, 4258, 4289, 4357, 4795.
Vodovod – obstoječi:
4329, 4338, 4339, 4348, 4795.
Vodovod – novi:
4325, 4326, 4329, 4348, 4349, 4795.

k. o. Nova vas:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
*25, 177/3, 194/1, 195, 221/2, 221/3, 221/4,

225/3, 226, 231/1, 231/28, 231/30, 231/31, 231/33,
231/62, 2014, 2015, 2111.

Kanalizacija – novi:
221/3, 231/1, 231/31, 231/33, 231/62, 2015.
Elektrika – novi:
225/3, 226, 231/28, 231/31, 2014, 2015.
TT vodi – obstoječi:
*25, 221/2, 221/3, 225/3, 226, 231/28, 231/31,

231/33, 2014, 2015, 231/28, 231/31.
TT vodi – novi:
*25, 221/3, 225/3, 231/1, 231/31, 231/33, 2015.
Vodovod – obstoječi:
231/1, 231/31, 231/33, 231/62.
Vodovod – novi:
*25, 221/2, 221/3, 223/2, 225/3, 226, 231/28,

231/31, 231/33, 1993/2, 2014, 2015, 2111.

k. o. Velika dolina:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
Parcele številka *97/3, 98/2, *100, *202, 202/8,

202/9, 202/10, 202/15, 202/16, 202/20, 202/25,
202/28, 202/30, 202/50, 202/51, 202/52, 202/53,
202/55, 202/59, 202/74, 202/75, 202/80, 202/82,
202/83, 202/85, 202/86, *220, *226, 234/1, 234/2,
235, 238, 239, 244, *272, *273, *274, *278, 291/3,
291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10,
291/23, 291/24, 291/25, 291/26, 291/27, 291/28,
291/29, 291/30, 291/31, 291/32, 291/33, 291/34,
291/35, 291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/41,
291/42, 291/43, 291/44, 291/45, 291/46, 291/47,
291/48, 291/49, 291/51, 291/52, 291/53, 291/54,
291/55, 291/56, 291/57, 291/62, 291/63, 291/64,
291/65, 291/66, 291/67, 291/68, 291/69, 291/70,
291/71, 291/72, 291/73, 291/74, 291/75, 291/76,
291/80, 291/81, 291/82, 291/88, 291/89, 291/90,
291/91, 291/92, 291/93, 291/94, 291/106, 291/110,
291/111, 291/112, 291/118, 291/119, 291/120,
291/121, 291/122, 291/123, 291/124, 291/125,
291/128, 291/129, 291/130, 291/131, 291/132,
291/133, 291/134, 291/135, 291/136, 291/141,
291/142, 291/143, 291/144, 291/148, 291/149,
291/151, 291/152, 291/156, 291/157, 291/158,
291/159, 291/160, 291/166, 291/167, 291/168,
291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173,
291/186, 291/187, 291/188, 291/189, 291/190,
291/191, 291/192, 291/193, 291/194, 291/195,
291/196, 291/197, 291/198, 291/203, 293/1, 294,
296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 297, 299/17,
299/18, 299/19, 299/20, 299/21, 299/24, 299/25,
300/1, 300/2, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8,
300/9, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/14,
300/15, 300/16, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20,
300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25, 300/26,
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300/27, 300/36, 300/37, 300/38, 300/39, 300/40,
300/41, 300/42, 300/43, 300/44, 300/45, 300/46,
300/47, 300/51, 300/52, 300/55, 300/56, 300/59,
300/63, 300/64, 300/65, 300/66, 300/67, 300/68,
300/69, 300/70, 300/71, 300/72, 300/73, 300/74,
300/75, 300/76, 300/77, 300/78, 300/79, 300/80,
300/81, 300/82, 300/83, 300/84, 300/85, 300/86,
300/87, 300/88, 300/93, 300/94, 300/95, 300/96,
300/97, 300/98, 300/99, 300/100, 300/101,
300/102, 300/103, 300/104, 300/105, 300/106,
300/107, 300/108, 300/109, 300/110, 300/111,
300/112, 300/114, 300/115, 300/116, 300/117,
301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/8, 301/9,
301/10, 301/11, 301/12, 301/13, 301/14, 301/15,
301/16, 301/21, 301/27, 301/28, 301/33, 301/37,
301/38, 301/39, 301/40, 301/45, 301/46, 301/47,
301/48, 301/49, 301/50, 301/51, 301/52, 301/53,
301/56, 301/57, 301/63, 301/65, 301/120, 306/1,
306/2, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1, 308/2, 308/3,
308/4, 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/10,
*316, 325, 330/2, 333, 942/3, 997/1, 997/2, 997/3,
997/4, 997/5, 997/6, 999/1, 999/2, 999/3, 999/4,
1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6,
1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002/1, 1002/2,
1002/3, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/1, 1005/2,
1006/2, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6,
1010/7, 1010/8, 1010/9, 1010/10,1010/12, 1010/13,
1010/14, 1010/15, 1010/16, 1010/17, 1010/18,
1010/19, 1010/20, 1010/21, 1010/22, 1010/23,
1013/1, 1013/2, 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1015/2,
1015/3, 1015/4, 1026/3, 1026/5, 1042/7, 1045/1,
1045/2, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1050/1,
1050/3, 1050/5, 1050/7, 1050/8, 1061/1, 1061/2,
1064/1, 1064/2, 1073/1, 1073/2, 1073/4, 1073/5,
1075, 1077/1, 1078/1, 1079, 1080/1, 1080/2,
1080/3, 1084/2,1085/1, 1085/2, 1087/1, 1087/2,
1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1089/2,
1089/3, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1093/1, 1093/2,
1094/2, 1094/3, 1096/2, 1096/3, 1099/1, 1099/2,
1099/3, 1099/4, 1100/1, 1100/2, 1102/1, 1102/2,
1102/3, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1107, 1110/1,
1110/2, 1110/3, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1112,
1113, 1114/1, 1114/2, 1114/3, 1114/4, 1114/5,
1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1118/2, 1119,
1120/1, 1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/5, 1128/1,
1128/2, 1128/3, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1130/1,
1130/2, 1131/3, 1132/3, 1132/5, 1133/1, 1133/2,
1133/3, 1133/4, 1135/2, 1135/3, 1135/7, 1136/2,
1137, 1138/1, 1142/2, 1142/3, 1150/2, 1274/8,
1890/30, 1890/31, 1890/35, 1890/67, 1890/69,
1890/70, 1890/96, 1890/97, 1890/122, 1890/123
1890/135, 1890/136, 1891/1, 1891/3, 1891/54,
1891/55, 1891/56, 1891/57, 1891/58, 1891/59,
1891/60, 1891/61, 1891/62, 1891/63, 1891/99,
1894/1, 1894/2, 1894/3, 1894/4, 1894/19, 1894/20,
1894/21, 1897/3, 1904/1, 1906/1, 1907/1, 1911/6,
1913/1, 1913/4, 1914, 1915, 1916, 1917/1, 1918,
1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925/1, 1925/2,
1928, 1929, 1940.

Kanalizacija – obstoječi:
Parcele številka 1045/1, 1045/2, 1914.
Kanalizacija – novi:
Parcele številka 202/8, 202/50, *252, *272,

291/37, 291/38, 291/40, 291/52, 291/61, 291/74,
291/135, 291/148, 291/159, 291/167, 291/168,
291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173,
291/186, 291/187, 291/195, 291/197, 291/198,

999/4, 1001/4, 1003/1, 1005/1, 1045/1, 1045/2,
1118/2, 1891/1, 1914, 1918, 1919, 1921, 1922,
1925/1.

Elektrika – novi:
Parcele številka *220, *226, *275, 288/4, 288/14,

288/62, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11,
291/12, 291/13, 291/14, 291/15 291/16, 291/19,
291/21, 291/22, 291/41, 291/42, 291/43, 291/44,
291/45, 291/46, 291/47, 291/48, 291/49, 291/53,
291/54, 291/55, 291/56, 291/73, 291/75, 291/76,
291/77, 291/78, 291/81, 291/82, 291/83, 291/84,
291/85, 291/86, 291/108, 291/117, 291/120,
291/121, 291/122, 291/123, 291/131, 291/137,
291/139, 291/143, 291/146, 291/150, 291/153,
291/170, 291/186, 291/187, 291/188, 291/198,
291/201, *316, *317, 942/8, 981/3, 981/4, 981/6,
981/9, 981/20, 981/23, 981/26, 996, 1000/1,
1002/1, 1002/2, 1002/3, 1006/1, 1006/3, 1010/1,
1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6, 1010/7,
1010/8, 1010/9, 1010/10, 1010/22, 1010/23, 1011,
1012, 1048/1, 1048/2, 1050/5, 1083/2, 1084/1,
1084/2, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1093/2, 1094/2,
1094/3, 1123/1, 1133/1, 1133/2, 1274/8, 1890/96,
1890/97, 1894/1, 1904/1, 1913/1, 1914, 1917/1,
1917/4, 1921, 1922, 1925/1.

TT vodi – obstoječi:
Parcele številka 202/28, 202/8, 217, *220, 291/3,

291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/65, 291/131,
291/135, 291/148, 291/159, 291/167, 291/168,
291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173,
291/193, 291/194, 291/195, 296/1, 296/2, 296/3,
300/2, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9,
300/10, 300/11, 300/12, 300/36, 300/37, 300/38,
300/39, 300/44, 300/46, 300/47, 300/48, 300/49,
300/51, 300/52, 300/55, 300/56, 300/96, 300/99,
300/100, 300/101, 300/104, 300/108, 300/115,
300/116, 300/117, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4,
301/5, 301/8, 301/9, 301/10, 301/11, 301/12,
301/13, 301/14, 301/15, 301/17, 301/21, 301/27,
301/28, 301/33, 301/36, 301/37, 301/38, 301/39,
301/40, 301/45, 301/46, 301/47, 301/48, 301/52,
301/53, 301/56, 301/57, 301/63, 301/65, 301/120,
307/1, 308/1, 308/2, 997/1, 997/2, 997/3, 997/6,
999/1, 999/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/6,
1002/1, 1002/2, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/1,
1006/2, 1010/10, 1010/16, 1010/17, 1010/18,
1010/19, 1010/21, 1010/22, 1013/1, 1013/2,
1014/1, 1045/1, 1045/2, 1046/2, 1048/1, 1048/2,
1048/3, 1048/4, 1050/1, 1050/3, 1050/5, 1050/7,
1050/8, 1061/1, 1061/2, 1064/1, 1064/2, 1073/1,
1073/2, 1073/4, 1073/5, 1075, 1078/1, 1079,
1080/1, 1080/3, 1082, 1083/2, 1084/2, 1085/2,
1087/1, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089/2, 1089/3,
1090/2, 1090/3, 1090/4, 1093/1, 1093/2, 1094/2,
1094/3, 1096/2, 1096/3, 1099/1, 1099/2, 1099/3,
1100/1, 1102/1, 1102/3, 1110/2, 1111/1, 1111/2,
1114/5, 1117/1, 1118/2, 1119, 1127/1, 1127/3,
1127/5, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1129/1, 1129/2,
1129/3, 1130/2, 1131/3, 1132/5, 1133/1, 1133/2,
1133/3, 1135/3, 1135/7, 1136/2, 1890/96, 1890/97,
1890/122, 1890/123, 1891/1 1894/3, 1907/1, 1914,
1915, 1917/1, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924,
1925/1, 1929.

TT vodi – novi:
Parcele številka 202/8, 202/28, 202/50, *220,

*226, 291/3, 291/41, 291/53, 291/64, 291/73,
291/76, 291/81, 291/82, 291/121, 291/122,
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291/123, 291/131, 291/188, 296/1, 296/2, 296/3,
300/2, 300/38, 300/39, 300/43, 300/44, 300/45,
300/46, 300/99, 300/100, 300/101, 300/103,
300/106, 300/108, 301/1 301/2, 301/50, 301/57,
308/6, *316, 999/1, 999/2, 1000/1, 1000/3, 1001/1,
1001/3, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1003/1, 1005/1,
1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6, 1010/7,
1010/8, 1010/9, 1010/10, 1010/23, 1013/1, 1042/7,
1045/2, 1048/3, 1048/4, 1050/7, 1050/8, 1061/1,
1064/1, 1073/1, 1073/4, 1073/5, 1075, 1078/1,
1079, 1080/1, 1085/2, 1088/2, 1102/2, 1118/2,
1127/1, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1133/1, 1133/2,
1136/2, 1894/3, 1907/1, 1914, 1917/1, 1918, 1919,
1920, 1921, 1922, 1924, 1925/1, 1929, 1940.

Vodovod – obstoječi:
Parcele številka 202/3, 202/30, 202/83, 202/85,

288/4, 291/24, 291/26, 291/28, 291/37, 291/38,
291/39, 291/40, 291/62, 291/68, 291/69, 291/70,
291/71, 291/72, 291/73, 291/90, 291/91, 291/92,
291/94, 291/111, 291/131, 291/132, 291/135,
291/142, 291/144, 291/148, 291/159, 291/167,
291/168, 291/169, 291/170, 291/171, 291/172,
291/173, 291/188, 291/189, 291/190, 291/191,
291/193, 291/194, 291/195, 1925/2.

Vodovod – novi:
Parcele številka 202/8, 202/9, 202/10, 202/28,

202/83, 202/85, 291/7, 291/24, 291/28, 291/37,
291/38, 291/40, 291/41, 291/42, 291/43, 291/44,
291/45, 291/46, 291/47, 291/48, 291/49, 291/51,
291/62, 291/72, 291/73, 291/75, 291/76, 291/90,
291/91, 291/92, 291/94, 291/111, 291/120,
291/121, 291/122, 291/123, 291/128, 291/131,
291/132, 291/135, 291/148, 291/159, 291/167,
291/168, 291/169, 291/170, 291/171, 291/172,
291/173, 291/186, 291/187, 291/188, 291/189,
291/190, 291/191, 291/192, 291/193, 291/194,
291/195, 291/197, 1925/2.

Avtocesta z mejnim prehodom Obrežje:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
Parcele številka 5/1, 12/2, 36/2, 37, 39/1, 39/2,

39/3, 40/1, 40/2, 40/3,40/8, 40/9, 40/10, 40/12,
40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17,40/18, 40/20,
40/21, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1,
44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/3,46/1, 46/2, 46/3, 47/1,
47/2, 47/3, 48/1, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 49/1, 49/2,
49/3, 50/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2,
52/3, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 60/1, 60/2, 61/1,
61/2, 61/3, 64/1, 64/2, 64/3, 66/1, 66/2, 66/3, 66/7,
66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 85, 86/3,
86/4, 86/5, 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7,
88/8, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 91/1, 92/3, 92/5, 94/2,
95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 111, 112, 113, 114,
117, 118/1, 119, 124, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2,
128/3, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 131/3, 134/1,
134/2, 134/3, 134/4, 135/1, 135/2, 135/3, 135/5,
135/6, 135/7, 138/1, 138/2, 138/3, 139/3, 139/4,
142, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 148/1, 148/2,
148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 152/1, 152/2,
153/1, 155/2, 156/1, 158, 183/1, 185/1, 185/2,
185/3, 190/1, 190/2, 190/3, 1891/4, 1891/5, 1891/9,
1891/10, 1893/4, 1893/6, 1893/7, 1893/8, 1893/11,
1893/13, 1893/17, 1893/18, 1893/19, 1893/20,
1893/21, 1893/22, 1893/23, 1893/24, 1893/25,
1893/26, 1893/27, 1926, 1927/1, 1927/2, 1927/3,
1927/4.

Kanalizacija – novi:
Parcele številka 12/2, 33, 36/2, 37, 39/1, 39/2,

39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 40/10, 40/16, 42/1, 43/1,
44/1, 45/1, 46/1, 46/3, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1,48/3,
48/4, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 54,
55, 56, 60/1, 61/1, 61/2, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 85,
86/3, 86/4, 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5, 89/2, 92/3,
94/2, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 128/3, 130/2,
131/1, 131/2, 134/1, 134/2, 134/3, 135/2, 135/5,
135/6, 138/1, 139/3, 143/1, 143/2, 148/1, 148/3,
148/4, 148/5, 148/6, 149, 1891/10, 1893/6, 1893/7,
1893/8, 1893/13, 1893/14, 1893/17, 1893/22, 1926,
1927/4.

Elektrika – novi:
Parcele številka 12/2, 36/2, 37, 39/1, 39/2, 39/3,

40/1, 40/2, 40/3, 40/9, 40/13, 40/15, 40/18, 40/21,
42/1, 43/1, 43/2, 44/1, 44/3, 45/1, 45/2, 46/1, 47/1,
48/1, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/3, 51/2, 51/3, 52/1,
53/1, 54, 55, 56, 60/1, 61/1, 61/2, 61/3, 64/1, 66/2,
66/4, 66/11, 66/12, 66/13, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5,
88/6, 88/7, 88/8, 89/2, 89/3, 92/3, 92/5, 94/2, 95/1,
95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 112, 113, 114, 117,
118/1, 119, 124, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2, 128/3,
130/1, 130/2, 131/2, 134/3, 134/4, 135/1, 135/2,
135/3, 135/5, 135/6, 135/7, 138/1, 138/2, 138/3,
143/1, 143/3, 143/4, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4,
148/5, 148/6, 149, 152/1, 153/1, 155/2, 183/1,
185/1, 185/2, 185/3, 190/3, 1891/4, 1891/5, 1891/9,
1893/7, 1893/8, 1893/11, 1893/13, 1893/18,
1893/19, 1926, 1927/2.

TT vodi – obstoječi:
Parcele številka 43/2, 48/5, 124, 125/1, 125/2,

128/2, 128/3, 130/1, 130/2, 131/2, 131/3, 134/1,
134/3, 134/4, 135/1, 135/3, 135/5, 135/6, 135/7,
138/1, 138/2, 138/3, 143/1, 148/1, 148/2, 152/1,
185/1, 190/1, 190/3, 1891/1, 1891/3, 1893/8,
1893/11, 1893/13, 1926, 1927/2.

TT vodi – novi:
Parcele številka 12/2, 36/2, 37, 39/1, 39/2, 39/3,

40/2, 42/1, 43/1, 43/2, 44/1, 45/1, 46/1, 46/2, 46/3,
47/1, 48/1, 48/5, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/2, 50/3,
51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54, 55, 56, 57, 60/1, 66/11,
66/12, 66/13, 66/14, 87/1, 87/2, 88/6, 88/7, 88/8,
89/3, 95/1, 128/3, 130/1, 130/2, 131/2, 134/3,
134/4, 135/1, 135/3, 135/5, 135/6, 138/1, 139/3,
143/2, 148/1, 148/2, 148/4, 148/6, 152/1, 185/1,
190/1, 1891/10, 1893/6, 1893/7, 1893/8, 1893/11,
1893/13, 1893/18, 1893/19, 1926, 1927/1, 1927/3,
1927/4.

Vodovod – novi:
Parcele številka 12/2, 36/2, 39/1, 39/2, 39/3,

40/1, 40/2, 40/3, 40/14, 40/15, 40/17, 40/18, 40/21,
42/1, 42/2, 43/1, 43/2,43/3, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2,
46/1, 47/1, 48/1, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 49/1, 49/2,
49/3, 50/1, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54, 60/1,
61/1, 64/1, 66/3, 66/7, 66/11, 66/12, 85, 86/3, 86/4,
87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5, 88/7, 89/1, 90/1, 91/1,
92/3, 92/5, 94/2, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 128/1,
128/3, 130/1, 131/1, 131/2, 131/3, 134/3, 134/4,
135/3, 135/5, 135/6, 138/1, 139/3, 142, 143/2,
148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 153/1,
190/1, 1891/9, 1891/10, 1893/6, 1893/7,1893/8,
1893/13, 1893/18, 1893/19, 1926.

Toplovod – novi:
Parcele številka 40/1, 40/3, 40/14, 42/1, 43/1,

44/1, 45/1, 46/1, 47/1,48/1, 49/1, 49/3, 55, 56,
60/1, 60/2, 61/1, 64/1, 66/11, 66/12, 66/13, 87/2,
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88/6, 88/7, 88/8, 89/3, 92/3, 94/2, 95/1, 95/2,
1893/7, 1926.

Jarek od čistilne naprave do Save:
Parcele številka 1/21, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5,

10/6, 10/7, 10/8, 10/10, 13/29, 13/30, 13/31, 13/32,
13/33, 13/34, 13/35, 13/43, 13/49, 13/50, 13/51,
13/52, 13/55, 13/56, 13/57, 13/58, 13/59, 13/60,
13/61, 13/62, 13/93, 13/94, 13/95, 13/107, 13/109,
13/114, 13/115, 13/120, 13/123, 13/130, 1893/1,
1913/2.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA

4. člen
Funkcija območja

Ureditveno območje lokacijskega načrta iz 3. člena te
uredbe se namenja za:

– avtocesto z vsemi spremljajočimi objekti in ureditva-
mi: deviacije cest in poti, viadukti, mostovi, nadvozi, podvo-
zi, priključka Brežice in Obrežje, vodnogospodarske uredi-
tve, infrastrukturne objekte in vode, ureditve obcestnega
prostora vključno z rekultivacijo zemljišč;

– oskrbni center Čatež – jug (tip 4), oskrbna postaja
Mokrice – sever (tip 3), bencinski servis Mokrice – jug (tip
2), počivališče Čatež – sever (tip 1);

– mednarodni mejni prehod Obrežje.

5. člen
Avtocesta

Trasa avtoceste
Odsek avtoceste Krška vas–Obrežje je dolg 12,3 km.
Avtocesta prevzema funkcijo sedanje hitre ceste H1, ki

se razširi v štiripasovno avtocesto z normalnim profilom
26,60. Dograditev je na celotnem poteku na severni strani
sedanje hitre ceste, manjši posegi na južno stran so pri
deviacijah cest, ki križajo avtocesto, pri priključkih, sprem-
ljajočih objektih, regulacijah in komunalnih vodih.

V km 0,0 na ravninskem območju Krškega polja se
odsek Krška vas–Obrežje naveže na odsek Smednik–
Krška vas. Trasa poteka po ravninskem območju do reke
Krke, ki jo preči z mostom, preide na pobočje Šentviške
gore, poteka na severnem obrobju starega naselja Čatež
delno v pokritem ukopu, se z viaduktom nad regionalno
cesto R3-675 spusti na Čateško polje, poteka po polju do
naselja Prilipe ter dalje v ožini med Savo ter hribovjem
Kležnika in Cirnika mimo naselij Podgračeno in Ribnica.
Vzhodno od naselja Ribnica preide trasa ponovno na ravni-
no med grajskim kompleksom Mokrice ter naselji Jeseni-
ce, Obrežje in Nova vas. Po ravnini poteka vse do konca
odseka na državni meji.

Največji vzdolžni sklon trase je 4,53% (Čatež), naj-
manjši horizontalni radij je 720 m, uporabljen najmanjši
parameter prehodnice je A = 120.

Računska hitrost je 100 km/h na območju Čateža in
120 km/h na preostalem delu odseka.

Projektirani normalni prečni profil avtoceste je 26,60 m.
Prečni profil obsega:

– vozni pasovi 4 × 3,75 m,
– odstavna pasova 2 × 2,50 m,
– robna pasova 2 × 0,50 m,
– bankini 2 × 1,30 m,
– srednji ločilni pas 3 m.
Na objektih se ohrani enaka širina vozišča kot na odprti

trasi.

Priključka
Na odseku sta dva izvennivojska priključka:
– Priključek Brežice je vzhodno od obstoječega pri-

ključka na H1 v obliki polovične deteljice, navezuje se na
regionalno cesto R III-675 in na delno rekonstruirano lokal-
no cesto L 024140.

– Priključek Obrežje je vzhodno od obstoječega pri-
ključka na H1 v obliki polovične deteljice; severno od avto-
ceste se navezuje na regionalno cesto R III-675, južno od
avtoceste na lokalno cesto L 024201. Z novo povezovalno
cesto 1-16 ob severnem obrobju avtoceste se na priključek
navezuje načrtovani gospodarski terminal Obrežje.

Severna in južna polovica priključka sta zasnovani sku-
paj z oskrbno postajo Mokrice sever in bencinskim servisom
Mokrice – jug.

Prometna povezava avtoceste z mednarodnim mejnim
prehodom Obrežje (MMP)

Izvoz z avtoceste na južni tovorni terminal MMP in uvoz
na avtocesto s severnega tovornega terminala sta vzhodno
od naselja Obrežje. Obe priključni rampi (1-18a in 1-18b) in
nova povezovalna cesta 1-18 z nadvozom 4-6 nad avtoce-
sto omogočata tudi direktno povezavo načrtovanega gospo-
darskega terminala Obrežje in gospodarske cone Sloven-
ska vas s tovornim terminalom MMP. Cesta 1-18b povezuje
parkirišča za uslužbence MMP z javnim cestnim omrežjem,
namenjena je tudi vračanju zavrnjenih tovornjakov pri izsto-
pu iz Republike Slovenije.

Križišča
– Križišče regionalnih cest R II-419, R I-219 in R III-675

pri mostu čez Savo: križišče bo ob izgradnji avtoceste ostalo
nespremenjeno, spremenili se bodo le semaforski programi.

– Južno krožišče v priključku Brežice: štirikrako kroži-
šče bo povezovalo avtocestni priključek z deviacijo 1-6 na
lokalno cesto Čatež–Terme Čatež (L 024140) in z deviacijo
1-6A na regionalno cesto Čatež–Dvorce (R III-675). Zunanji
premer krožišča je 40 m. Ob južni strani deviacije 1-6A je
pločnik.

– Severno krožišče v priključku Brežice: štirikrako kro-
žišče bo povezovalo avtocestni priključek z deviacijo 1-6 na
lokalno cesto Čatež–Terme Čatež (LO24140). Severni krak
krožišča ni predmet tega lokacijskega načrta. Uredi se so-
časno z gradnjo planiranega novega mosta čez Savo. V prvi
fazi se lahko uporabi za (začasno) navezavo vzhodnega dela
Topliške ceste. Zunanji premer krožišča je 40 m. Ob sever-
ni strani krožišča je dvosmerna kolesarska steza s pločni-
kom, skupne širine 2,80 m (povezava Čatež–Terme Čatež).

– Križišče pri “Mokriški lipi”: štirikrako križišče deviacije
1-15 z lokalno cesto LO24201 (smeri Podgračeno in Nova
vas) ter z lokalno cesto LO24204 (smer grad Mokrice).

– Južno križišče v priključku Obrežje: T-križišče na de-
viaciji 1-15 s priključnima rampama na južni strani avtoce-
ste.

– Severno križišče v priključku Obrežje: štirikrako križi-
šče deviacije 1-15 s priključnima rampama na severni strani
avtoceste in priključitvijo deviacije 1-16 (povezava priključka
z gospodarskim terminalom Obrežje).

– Križišče deviacije 1-15 z regionalno cesto R III-675 v
naselju Jesenice.

– Krožišče na Obrežju: krožišče s 5 kraki na severni
strani avtoceste povezuje avtocesto s tovornim terminalom
mednarodnega mejnega prehoda Obrežje in planiranim go-
spodarskim terminalom Obrežje (GTO). V okviru tega loka-
cijskega načrta je določena izgradnja 4 priključnih cest (de-
viacije 1-16, 1-18, 1-18A, 1-18C), peti krak se gradi v
sklopu ureditev GTO. Zunanji premer krožišča je 50 m.
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6. člen
Spremljajoči objekti

Oskrbni center Čatež – jug
V funkciji avtoceste ostane sedanji oskrbni center Ča-

tež – jug na južni strani avtoceste, ki se ga ustrezno naveže
na avtocesto.

Prek vzhodnega dela nadvoza 4-2 je omogočen dovoz
vozilom s severnega pasu avtoceste (osebna vozila in avto-
busi) do novega parkirišče na platoju oskrbnega centra Ča-
tež – jug. Vozila s tega parkirišča, ki je fizično ločeno od
sedanjega platoja, lahko nadaljujejo vožnjo izključno v smeri
Ljubljane. Bencinska črpalka za ta vozila ni dostopna.

Med novim parkiriščem in sedanjim platojem je prehod
za intervencijska vozila.

Počivališče Čatež – sever
Objekti sedanje oskrbne postaje Čatež – sever se rušijo

zaradi gradnje severnega pasu avtoceste. Funkcijo porušene
oskrbne postaje Čatež – sever bo prevzel bencinski servis
Zaloke – sever na odseku avtoceste Smednik–Krška vas.

Na preostalem delu obstoječega platoja se uredijo par-
kirni prostori in dovozna cesta do nadvoza 4-2 (povezava s
platojem oskrbnega centra Čatež – jug).

Bencinski servis Mokrice – jug
V sklopu priključka Obrežje se bencinska črpalka na

južni strani obstoječe hitre ceste H1 preuredi v bencinski
servis Mokrice – jug ob avtocesti v skladu s 14. členom te
uredbe in ustrezno prometno naveže na avtocesto.

Oskrbna postaja Mokrice – sever
V sklopu priključka Obrežje se bencinska črpalka na

severni strani obstoječe hitre ceste H1 preuredi v oskrbno
postajo Mokrice – sever ob avtocesti v skladu s 14. členom
te uredbe in ustrezno prometno naveže na avtocesto.

V sklopu oskrbne postaje se izza varovalne ograje uredi
bencinska črpalka za lokalni promet (osebna, tovorna vozila
in kmetijska mehanizacija) z dovozom po deviaciji 1-16.

7. člen
Mednarodni mejni prehod Obrežje (MMP)

MMP je razdeljen na tri dele oziroma ploščadi, na kate-
rih se odvija pretok potnikov in blaga z nadzorovano policij-
sko in carinsko kontrolo. V območju MMP pri izhodu iz
države je območje brezcarinske prodajalne.

Izstopni in vstopni del ploščadi za blagovni promet (B in
C) sta povezana z načrtovanim nadvozom 4-5 vzhodno od
naselja Obrežje.

A) Ploščad za pretok potnikov (vstopni in izstopni del)
Na ploščadi so naslednji objekti in ureditve nadstrešni-

ca (1):
– kontrolne kabine (carina, policija) na dvignjenih povr-

šinah med voznimi pasovi (2 in 3),
– prometna ureditev za zavračanje avtobusov (4),
– pregled avtobusov – nadkrita ploščad (objekt 5),
– parkirišča za vozila zaposlenih (6),
– parkirišča za interventna in službena vozila (7),
– policijska kontrola na izstopni ploščadi iz države (8),
– skupni objekt carine, policije in menjalnice na vsto-

pni ploščadi v državo (8 +9+11),
– izstopni del ploščadi je s podzemnim hodnikom po-

vezan z objektom carin in policije na vstopnem delu ploščadi
(12),

– sanitarni objekt (10).

B) Ploščad za blagovni promet (tovorni promet) –
izstopni del

Na ploščadi so naslednje ureditve in objekti za kontrolo
pretoka blaga s tovornimi vozili:

– parkirišče (13),
– objekt carine in špedicijskih služb za blagovni promet

(objekt 15),
– sanitarni objekt (16),
– carinska kontrola in tehtnica z nadstreškom (17),
– policijska kontrola z nadstreškom (18),
– prometna ureditev za zavračanje vozil (19).

C) Ploščad za blagovni promet (tovorni promet) – vsto-
pni del

Na ploščadi so naslednji objekti in ureditve za kontrolo
pretoka blaga s tovornimi vozili:

– kontrolne kabine – policija (20),
– tehtnica z nadstreškom (21),
– prometna ureditev za zavračanje vozil in vračanje na

tehtnico (22),
– parkirišče (23),
– parkirišče tovornih vozil – nevarne snovi (25),
– parkirišče tovornih vozil – živina (26),
– parkirišče tovornih vozil – rastline (27),
– objekt za veterinarski pregled (28),
– objekt za fitosanitarni pregled (29),
– zaprto skladišče za necarinjeno blago (30),
– odprto skladišče za necarinjeno blago (31),
– carinski pregled tovornih vozil – nadkrita ploščad

(32),
– carinska uprava (33), objekt špedicij (33A) je izven

območja lokacijskega načrta,
– kontrolni objekt za detajlni pregled vozil (34),
– zapornica na kartico (35),
– prometna ureditev za zavračanje vozil (36),
– večnamenski objekt: sanitarni del, transformatorka

postaja in kotlovnica (37),
– ograjeno parkirišče (38),
– parkirišča za vozila zaposlenih (39),
– razširitev za izredne tovore (40).

D) Brezcarinska cona
– prostocarinska prodajalna (41),
– parkirišče (42).
(številke v oklepajih so oznake objektov in ureditev iz

grafičnega dela lokacijskega načrta).

8. člen
Deviacije in dovozne ceste

Vse prekinjene povezave v prostoru zaradi gradnje av-
toceste in mednarodnega mejnega prehoda se ponovno
vzpostavijo.

Zaradi ureditve priključkov na avtocesto se izvedejo
tudi deviacije in rekonstrukcije odsekov sedanjega cestne-
ga omrežja.

Za povezavo mednarodnega mejnega prehoda z jav-
nim cestnim omrežjem in načrtovanimi obmejnimi gospodar-
skimi conami bodo zgrajene nove ceste.

V tem členu uredbe so prikazane deviacije obstoječih
cest in poti ter potrebne nove ceste in poti s podatki o legi,
dolžini in normalnem prečnem profilu. Dimenzije normalnih
prečnih profilov deviacij je dopustno v soglasju z upravljav-
cem prilagoditi obstoječi ureditvi državnih in ostalih cest ter
poti.

Investitorja avtoceste in mednarodnega mejnega pre-
hoda Obrežje sta dolžna urediti tudi dostope, ki nadomešča-
jo prekinjene obstoječe poti in v tej uredbi niso določeni,
bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku sprejemanja loka-
cijskega načrta in izdaje lokacijskega dovoljenja.
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Tabela 1: Seznam deviacij in dovoznih cest

Oznaka Opis Km AC Širina v m Dolžina v m

1-1 nadomešča obstoječo poljsko pot, prečka AC v podvozu 3-1, 0.040 4,0+2 × 1,0 270
speljana prek obrambnega nasipa pred visoko vodo Save; +2,0 pot

z dvig. niveleto
asfalt, pot za divjad v podvozu makadam v podvozu

1-1a navezuje prekinjeno poljsko pot ob S robu AC na dev. 1-1; 0,00 3,0 150
makadamska utrditev

1-2 nadomešča poljsko pot, prečka AC v nadvozu 4-1; asfaltirana 0,9 5,0+2 × 1,0 320
5,5 na nadvozu

1-2a povezuje poljske poti ob S robu AC, dostop do lovilca olj LO1-Z; 055 – 0,9 3,0 445
makadamska utrditev

1-2b povezuje poljske poti ob S robu AC do dev. 1-3a; 0,90 – 1,50 3,0 510
makadamska utrditev

1-3a povezuje poljske poti ob S robu AC, med dev. 1-2b in 1-4, 1,50 – 1,70 3,0 300
dostop do lovilca olj LO2-Z; makadamska utrditev

1-4 povezuje poljske poti ob S in J robu AC, pod viaduktom 5-1 1,7 3.0 180
na levem bregu Krke; makadamska utrditev

1-5 dev. lokalne ceste L024130 in povezava z območjem Čateški grič 2,5 4,0+2 × 1,0 560
z nadvozom 4-2; asfalt

1-5a povezava S dela AC z oskr. postajo Čatež – jug prek nadvoza 4-2a; 2,55 5,90+2 × 1,0 390
asfalt

1-5b povezava Rimske ceste z dev. 1-5a prek pokritja; asfalt 2,75 – 2,95 4,0 205

1-5c dev. Rimske ceste, povezava sedanje trase z dev. 1-5b; asfalt 2,95 – 3,03 5,0 320

1-6 Rekonstrukcija in trasna korekcija RIII-675 od križišča pri mostu S 3,08 – 4,06 6,60+1 × 1,0 1240
od AC do južnega krožišča pri priključku Brežice; povezava južnega +1,55 pločnik;
krožišča s severnim prek nadvoza 4-3 in lokalno cesto L021440; od km 1,04
asfalt – 1,22

+ 2,8 kolesarska steza

1-6a deviacija RIII-675, povezava južnega krožišča pri priključku Brežice 3,7 – 3,8 5,9+2 × 1,0 155
s sedanjo traso v Dvorcah; asfalt

1-6b Deviacija Topliške ceste (L021440), povezava s severnim krožiščem 3,8 – 4,01 5,0+2 × 0,5 185
pri priključku Brežice; asfalt

1-7 nadomešča podvoz poljske poti pod H1, s podvozom 3-3 povezuje 4,3 3,0, v podvozu 750
poljske poti S in J od AC, prečka AC v podvozu 3-3; 4,0+2 × 1,0+2,0 pot
makadamska utrditev z dvig. niveleto

1-7a deviacija poljske poti na S strani AC s podvozom 3-3; makadam 4,1 – 4,3 3,0 390

1-7b deviacija poljske poti na J strani AC med podvozom 3-3 in deviacijo 4,3 - 5,6 3,0 1400
1-9 ter do lovilca olj LO6-Z; makadam

1-8 deviacija poljske poti med podvozoma 3-4 in deviacijo 1-9 na 4,9 3,0 m, v podvozu 810
S strani AC; makadamska utrditev; nasip na J strani varuje podvoz 4,0+2 × 1,0 +2,0 pot
pred zalednimi vodami. z dvig. niveleto

1-9 povezava RIII-675 na J strani AC s Čateškim poljem na S strani AC 5,5 – 5,6 5,9+2 × 1,0 230
s podhodom 3-5 združeno z regulacijo Prilipskega potoka; asfaltna podvoz
utrditev, 2,0 m pas v podvozu za prehod divjadi ima makadamsko 5,9+2,0
utrditev
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Oznaka Opis Km AC Širina v m Dolžina v m

1-9a Deviacija poljske poti, povezava RIII-675 z zemljiščem med odvodnim 5,6 – 5,65 90
jarkom iz Term Čatež, Savo in mrtvico Save, dostop do LO8-Z;
makadamska utrditev

1-10 Deviacija poljske poti, povezava RIII-675 na J strani AC pod 5,95 – 6,15 3,0 200
viaduktom 6-2 z območjem med Savo in mrtvico Save na S strani AC,
dostop do LO9-B; makadam

1-11 Deviacija poljske poti, povezava naselja Podgračeno z območjem 7,3 4,0, v podvozu 330
ob Savi na S strani AC s podvozom 3-6 združeno z regulacijo potoka 4,0+0,75
Drašček; makadamska utrditev skupaj s koritom

potoka 8,55

1-12 Deviacija lokalne ceste, povezava dela naselja Ribnica na S strani 8,4 – 9,15 4,0+2 × 1,0 podvoz 865
AC z RIII-675 in na deviacijo 1-13 v po podvozu 3-7 združeno z 5,9+2,0
regulacijo Grajskega potoka; asfalt, utrditev poti za divjad v podvozu skupaj s koritom
makadam potoka 12,6

1-13 Deviacija poljske poti, povezava naselja Ribnica na J strani AC 9,1 4,0+2 × 1,0 podvoz 150
z območjem na S strani AC prek podvoza 3-8 združeno z regulacijo 4,0+2,0+1,0
potoka; asfalt, steza za divjad v podvozu makadam skupaj s koritom

potoka 9,0

1-14 rekonstrukcija RIII-675, prečka AC v podvozu 3-9 združeno 10,4 5,9+2 × 1,0 podvoz 290
z regulacijo Dolinskega potoka; asfalt, steza za divjad v podvozu 5,9+2,0
makadam skupaj s koritom

potoka 16,2

1-14a Deviacija poljske poti ob S robu AC, povezava S dela Ribnice 9,14 – 10,0 4,0 890
z Jesenicami dostop do kmetijskih zemljišč in do lovilca olj LO16-Z;
asfalt

1-14b Deviacija prekinjene dostopne poti na S strani AC, dostop do lovilca 10,3 – 10,6 3,0 405
olj LO18-Z; makadam

1-15 povezava RIII-675 z lokalno cesto L024201 z nadvozom 4-4 10,8 5,0+2 × 1,0 880
(v sklopu priključka Obrežje); asfalt (80m) in

6,6+1,55+1,0

1-15a rekonstrukcija L024201 v območju križišča z dev. 1-15 in L024204; 10,9 5,9+2 × 1,0 90
asfalt

1-16* povezava priključka Obrežje z GTO na severni strani AC, asfalt 10,8 – 11,65 6,6+2 × 1,0 860

1-17 rekonstrukcija RIII-675 z nadvozom 4-5 nad AC; asfalt 11,5 5,9+2 × 1,55 280

1-17a Deviacija lokalne ceste ob J robu AC v Obrežju in priključek na 11,4 – 11,6 5,0+2 × 1,0 200
RIII-675; asfalt

* Opomba: sestavni del investicije avtoceste je izgradnja dela deviacije 1-16 in sicer od deviacije 1-15 do lokalne bencinske
črpalke na severnem robu oskrbne postaje Mokrice – sever; preostali del deviacije 1-16 je predmet gospodarskega
terminala Obrežje in se lahko izvede ob izgradnji le-tega.

Območje mednarodnega mejnega prehoda obrežje km AC Širina v m Dolžina v m
Opis

1-18 povezovalna cesta od krožišča S od AC do RIII-675 J od AC 11,65 – 11,8 6,6+2 × 1,0 530
z nadvozom 4-6 za transporte v okviru MMP in povezavo obmejnih
gospodarskih con; asfalt

1-18a povezovalna cesta na S strani AC od tovornega terminala MMP do 11,65 – 11,8 6,0+2 × 1,0 210
krožišča s cestami 1-16 in 1-18 S od AC; asfalt

1-18b povezovalna cesta na J strani AC do parkirišča za uslužbence MMP; 11,75 – 12,25 6,6+2 × 1,0 650
navezava na dev. 1-18, in južno izvozno rampo na tovorni terminal,
namenjena tudi za zavrnjene tovornjake in avtobuse pri izstopu iz RS;
asfalt
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Območje mednarodnega mejnega prehoda obrežje km AC Širina v m Dolžina v m
Opis

1-18c Povezovalna cesta do čistilne naprave Mlake in dalje ob regulaciji 11,65–12,1ČN 4,0 540 do ČN
7-15 do Save, nadomešča tudi prekinjeno poljsko pot; makadam 1240 ob

regulaciji

Opomba: stacionaža AC in dimenzije so približne.

9. člen
Objekti na avtocesti
Vsa obstoječa izvennivojska križanja na hitri cesti H1 se nadomestijo z novimi objekti, izjema je obstoječi podhod v km

1,460, ki se na predlog lokalne skupnosti opusti. Podvozi bodo imeli svetlo višino 4,50 m.
Podhod na območju MMP Obrežje bo imel svetlo višino 2,50 m, ostali podhodi pod avtocesto, ki se podaljšujejo na

obstoječih lokacijah, bodo imeli zagotovljeno večjo svetlo površino kot je obstoječa.
Na odseku je šest nadvozov, trije podvozi, šest podhodov, dva viadukta, en most na avtocesti in dva mostova na

deviacijah. Podatki o objektih so v tabeli 2.

Tabela 2: Seznam objektov na avtocesti in v območju MMP

Oznaka Opis km AC (ca.) Širina v m (ca.) Višina v m (ca.)

3-1* podhod dev. 1-1 0,04 7,80 3,50
4-1 nadvoz dev. 1-2 0,9 7,80 4,70
5-1 most čez Krko 1,7 – 1,86 13,95 + 13,95

sanacija obstoječega
mosta

4-2 nadvoz dev. 1-5 2,5 7,00 4,70
4-2a nadvoz dev. 1-5a 2,55 7,00 4,70
8-1 pokriti ukop 2,86 – 2,97 4,70

6-1 viadukt Čatež 3,05 – 3,16 13,95 + 14,75
4-3 nadvoz dev. 1-6 3,8 7,80 4,70
3-3 podhod dev. 1-7 4,3 7,80 3,35
3-4 podhod dev. 1-8 4,9 7,80 3,10
3-5 podhod dev. 1-9

združen z regulacijo 7-1 5,6 14,20 3,50
5-2 most čez Prilipski potok 0,025 na dev.1-9 5,00 2,78
5-3 most čez Prilipski potok 0,017 na dev. 1-9a 5,00 1,80
6-2 viadukt Mrtvica (Prilipe) 6,03 – 607 27,72
3-6 podhod dev. 1-11

združen z regulacijo 7-6 7,3 8,55 3,50
3-7 podvoz dev. 1-12

združeno z regulacijo7-8 8,4 – 8,7 12,60 4,50
3-8 podvoz dev. 1-13

združeno z regula. 7-10 9,1 9,00 4,50
3-9 podvoz dev. 1-14 10,4 16,20 4,50
4-4 združeno z regula. 7-12

nadvoz dev. 1-15 10,8 9,15 4,70
4-5 nadvoz dev. 1-17 11,5 8,45 4,70
4-6 nadvoz dev. 1-18 11,8 8,10 4,70
3-10 podhod na območju MMP 12,1 6,00 2,50 – 3,50

* Opomba: podhod 3-1 deviacije 1-1 je v funkciji do izgradnje hidroelektrarne Brežice, ko se zasuje, prehod čez
avtocesto bo možen po nadvozu 4-1 deviacije 1-2.

10. člen
Deponije trajnih viškov materiala

Trajni viški nevgradljivega materiala na obravnavanem odseku bodo obsegali približno 43.000 m3. Material se bo
uporabil pri ureditvi obcestnega prostora v območju priključkov Brežice in Obrežje.

Vgradnja viškov materiala je, na podlagi predhodno izdelanih ustreznih študij, možna tudi v visokovodne nasipe reke Krke.

11. člen
Pridobivanje kamnitega materiala za gradnjo

Za gradnjo odseka avtoceste bo potrebno pridobiti približno 627.000 m3 kamnitega materiala.
Material bo možno pridobiti iz obstoječih gramoznic na levem bregu Save, gramoznice Boršt in ostalih obstoječih

kamnolomov v bližini obravnavanega odseka avtoceste ter iz predvidene akumulacije HE Mokrice.
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IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

12. člen
Splošno

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste s
spremljajočimi objekti in mednarodnega mejnega prehoda
mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajin-
sko oblikovanje iz tega lokacijskega načrta. Vsebovati mora
tudi krajinsko ureditveni načrt.

Pri izdelavi PGD in PZI je treba zagotoviti kakovostno
arhitekturno zasnovo pomembnejših premostitvenih objektov
na avtocesti (most čez Krko, nadkritje na Čatežu, viadukt na
Čatežu, nadvoza priključkov Brežice in Obrežje), objektov v
sklopu oskrbnih postaj in počivališč ter objektov na območju
mednarodnega mejnega prehoda Obrežje. Oblikovanje ob-
jektov mora biti v skladu z izhodišči lokacijskega načrta ter
mora upoštevati vrednote in urbano-krajinske značilnosti pro-
stora. Posebej pomembno je skladno oblikovanje objektov v
vidnem stiku z gradom Mokrice (oskrbna postaja Mokrice
sever in bencinski servis Mokrice – jug) in enotna arhitektur-
no oblikovna zasnova objektov na območju mednarodnega
mejnega prehoda Obrežje.

Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
in dovoljenja za izvedbo je treba izdelati podrobnejše krajin-
ske rešitve oblikovanja reliefa, protihrupnih ograj in zasaditev.

Detajlno reliefno oblikovanje in zasaditveni načrti morajo
biti v skladu z izhodišči lokacijskega načrta in morajo upošte-
vati krajinske značilnosti prostora.

V tem lokacijskem načrtu so določena območja posebnih
ureditev kjer bo mogoče, skladno z morebitnimi pobudami, po
sprejetju lokacijskega načrta podrobneje načrtovati posamez-
ne rešitve v obcestnem prostoru avtoceste, ki ne bodo vplivale
na ureditev in funkcioniranje avtocestnega prostora.

Na območju LN so kot območja posebnih ureditev opred-
eljena območja:

– ožje območje Čateža, severno in južno od avtoceste,
od (vključno) opornega zidu ob arheološkem območju Čate-
ški grič (km 2,45) do (vključno) viadukta Čatež (km 3,18),

– bencinski servis Mokrice – jug,
– oskrbna postaja Mokrice – sever,
– območje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje,

vključno z vzhodnim obrobjem naselja Obrežje.

13. člen
Oblikovanje objektov in ureditev ob trasi avtocesti
Protihrupna zaščita
Protihrupna zaščita naselij Čatež, Podgračeno in Obre-

žje se izvede s postavitvijo protihrupnih ograj in nasipov.
Protihrupni nasipi se praviloma izvedejo do višine 1,5 m do
2 m in nadgradijo s protihrupno ograjo. Notranje brežine pro-
tihrupnih nasipov se izvedejo v nagibu največ 2:3. Brežine se
humuzirajo, zatravijo in zasadijo z drevnino tako, da se vizual-
no čim bolje vključijo v območje (fragmentarna zasaditev na
cestni strani z grmovnicami in na zunanji strani, proti poselitvi,
z drevjem in grmovnicami).

Protihrupna ograja praviloma ne presega višine 4 m oziro-
ma je izjemoma visoka 4,5 m. V območjih naselij, kjer je po
izračunu potrebna višja ograja se prekomerno prizadeti objekti
(na podlagi zakonsko predpisanega monitoringa) po pričetku
obratovanja avtoceste po potrebi dodatno zaščitijo s pasivno
protihrupno zaščito skladno z določili 31. člena te uredbe.

Protihrupna ograja na mostu 5-1 čez Krko, ob prekritju
na Čatežu in na viaduktu 6-1 Čatež je transparentna. Transpa-
retna protihrupna ograja je v vplivnih območjih kulturne dedi-
ščine v območju priključka Obrežje in na poteku mimo cerkve
Sv. Jurija na Čatežu. Pri oblikovanju protihrupne zaščite se

upoštevajo usmeritve pristojne službe za varstvo kulturne de-
diščine.

V vseh primerih načrtovanih transparentnih ograj je treba
zagotoviti disperzijo hrupa oziroma zmanjšati odboje hrupa v
območja poselitve.

Protihrupni nasip ob Podgračenem se izvede med km
7.09 do km 7.22 na območju opuščenega odseka obstoječe
hitre ceste H1, tako da se nasipna brežina proti naselju
izvede položno in zasadi z grmovno in drevesno vegetacijo.
Po vrhu nasipa se postavi protihrupna ograja. Na preostalem
delu se opuščena hitra cesta H1 rekultivira na nivo obstoječe-
ga terena.

Protihrupna ograja v Obrežju se namesti na vrhu brežine
ob severnem robu povezovalne ceste 1-16. Na južnem robu
avtoceste se izvede na vrhu opornega zidu kot del konstrukci-
je in oblikovanja opornega zidu.

Oblikovalsko pozornost je treba posvetiti stikom različ-
nih vrst protihrupne zaščite.

Objekti na avtocesti
Premostitveni objekti morajo biti arhitekturno usklajeni s

krajinsko podobo prostora. Protihrupne ograje mora biti del
konstrukcije in oblikovanja objektov.

Stebri konstrukcije novega dela mostu 5-1 čez Krko se
prilagodijo obstoječim.

Protihrupna ograja na nadkritju na Čatežu se oblikuje kot
del vzhodnega in zahodnega portala, posebna pozornost mo-
ra biti posvečena enovitemu oblikovanju ograje nad portalom
in ograje ob avtocesti, predvsem na vidno izpostavljenih ob-
močjih stikov.

Pri izdelavi projekta za viadukt 6-1 Čatež je treba dispozi-
cijo in oblikovanje konstrukcije prilagoditi ureditvi urbanega
prostora pod viaduktom (urbana oprema, avtobusno postajali-
šče, objekt javnega značaja in drugo). Obvezno je sočasno
delo in sodelovanje projektanta viadukta in projektantov uredi-
tev na območju naselje Čatež.

Konstrukcijo viadukta 5-2 Mrtvice (Prilipe) je treba prila-
goditi varovanju območja naravne dediščine.

Priključka
Pri načrtovanju in oblikovanju priključkov je treba upošte-

vati krajinske značilnosti ter vidnost in bližino objektov kultur-
ne dediščine in načrtovati objekte tako, da bo konstrukcija
nadvozov čim bolj transparentna (čim večja svetla širina ob-
jektov, lahka konstrukcija).

Zaščitna ograja
Za preprečitev nekontroliranega dostopa na cestišče

avtoceste se postavi varovalna žična ograja. Ograja se v pote-
ku smiselno prilagaja ureditvi obcestnega prostora, tako da
ne predstavlja vidno izpostavljenega elementa ločitve in omo-
goča dejansko navezovanje ureditev na okoliški prostor. Njen
potek praviloma sovpada z robom odkupljenega zemljišča.
Na območjih ukopov se z roba odkupljenega zemljišča smi-
selno premakne na brežino pod zgornji rob vkopa in vključi v
ureditev.

Protihrupne ograje bodo imele hkrati tudi funkcijo varo-
valne ograje.

Varovalna ograja za dvoživke
Za preprečitev prehajanja dvoživk in malih živali prek

koridorja avtoceste je na odseku med km 4.885 in km 5.585
obojestransko vzdolž avtoceste varovalna ograja z gostejšim
spletom, ki bo zakopana v tla.

Varnostna ograja avtoceste
Vse varnostne ograje na avtocesti se uredijo skladno z

veljavnimi pravilniki in standardi.
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Urejanje pasu med cestišči
Vmesni pas med cestišči, širine 3 m, se zatravi.

14. člen
Oblikovanje spremljajočih objektov

Investitor mora zagotoviti izdelavo kakovostne projektne
rešitve in izvedbo vseh spremljajočih objektov ter njihovo
navezavo na električno, vodovodno, kanalizacijsko in telefon-
sko omrežje.

Oskrbni center Čatež – jug
V funkcijo avtoceste bo vključen sedanji oskrbni center

ob hitri cesti H1 z naslednjim programom:
– bencinska črpalka s trgovino,
– parkirišča za osebne avtomobile, avtobuse in tovor-

njake,
– restavracija, bife, sanitarije,
– motel.
Sedanj plato se proti jugu razširi z novim parkiriščem, ki

je prek nadvoza 4-2a, povezano s severnim pasom avtoceste
in fizično ločeno od sedanjega platoja. Med novim parkiri-
ščem in sedanjim platojem je le prehod za intervencijska
vozila.

Niveleta avtoceste na območju oskrbnega centra bo
znižana glede na niveleto obstoječe ceste za 2–3 m, zato se
izvede novo oziroma ustrezno priključevanje le-tega na avto-
cesto.

Novo parkirišče in priključne rampe bodo posegli v in-
frastrukturo sedanjega platoja, ki jo bo potrebno delno preu-
rediti.

Za rekonstrukcijo neustrezno locirane obstoječe ben-
cinske črpalke in izgradnjo nove na vstopnem delu sedanjega
platoja, si mora lastnik pridobiti soglasje upravljavca avtoce-
ste.

Območje celotne oskrbne postaje bo zavarovano z varo-
valno ograjo, možen bo peš dostop z Rimske ceste do objek-
ta restavracije na obstoječi lokaciji motela Čatež.

Območje se ureja na podlagi posebnega projekta, ki
mora biti skladen z določili tega lokacijskega načrta.

Počivališče Čatež – sever
Objekti sedanje oskrbne postaje Čatež – sever se ruši-

jo, na preostalem delu obstoječega platoja se uredijo sanitari-
je, parkirni prostori za osebna vozila, avto prikolice in avtobu-
se ter dovozna cesta prek nadvoza 4-2a do motela na južni
strani avtoceste.

Celotno območje bo zavarovano z varovalno ograjo,
možna je ureditev peš dostopa (vrata v ograji) do razgledišča
in arheološkega območja na Čateškem griču.

Bencinski servis Mokrice – jug
Bencinski servis je lociran v sklopu priključka Obrežje na

južni strani avtoceste z naslednjim programom:
– bencinska črpalka s sanitarijami, vključuje lahko trgo-

vino in bife,
– parkirišča za osebne avtomobile, avtobuse in tovor-

njake,
– urejena zelenica.
Celotne območje bencinskega servisa bo zavarovano z

varovalno ograjo.
Lega v vplivnem območju gradu Mokrice pogojuje kako-

vostno in celovito oblikovanje objektov in ureditev. Tipski
projekti niso dopustni. Pri arhitekturni zasnovi in oblikovanju
objektov bencinskega servisa je potrebno v okviru omejitev, ki
jih narekuje njihova funkcija, določiti proporce objektov, ki
omogočajo optimalno umestitev v prostor ter razmeram v
prostoru primerno oblikovanje ključnih arhitekturnih elemen-

tov, od katerih so najpomembnejše konstrukcije streh in nad-
streškov. Na primeren način in v sozvočju materialov se obli-
kujejo strešne konstrukcije, kritine in fasade. Vrsta materia-
lov, barve in oblike morajo zagotoviti čim manjšo vidno izpo-
stavljenost v zaledju gradu Mokrice. Pri oblikovanju objektov
in krajinskih ureditvah se upoštevajo usmeritve pristojne služ-
be za varstvo kulturne dediščine.

Celostna prostorska, arhitekturna in krajinska ureditev
se pridobi z natečajem.

S tem lokacijskim načrtom so kot obvezna izhodišča
določene prometne ureditve, lokacija bencinske črpalke in
površine območja urejanja. Arhitekturno oblikovanje objek-
tov, dispozicija in velikost parkirišč, oblikovanje protihrupne
zaščite, krajinsko oblikovanje in zasaditve so predmet nateča-
ja. Območje enovitega urejanja sega do deviacije 1-15 v
sklopu priključka Obrežje. Pri pripravi razpisnega gradiva za
natečaj se upoštevajo določila tega lokacijskega načrta in
usmeritve pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Območje bencinskega servisa se ureja na podlagi po-
sebnega projekta, ki bo skladen z določili tega lokacijskega
načrta in z natečajno rešitvijo.

Oskrbna postaja Mokrice – sever
Oskrbna postaja v sklopu priključka Obrežje na severni

strani avtoceste ima naslednji program:
– bencinska črpalka,
– trgovina, restavracija, terasa in sanitarije,
– parkirišča za osebne avtomobile, avtobuse in tovor-

njake,
– urejena zelenica za rekreacijo.
Območje celotne oskrbne postaje bo zavarovano z varo-

valno ograjo.
Celostna prostorska, arhitekturna in krajinska ureditev se

pridobi z natečajem s ciljem zagotovitve arhitekturno – krajin-
sko enovitega oblikovanja z oskrbno postajo Mokrice – jug.

S tem lokacijskim načrtom so kot obvezna izhodišča
določene prometne ureditve, lokacija bencinske črpalke,
okvirna lokacija in dimenzije objekta restavracije in trgovine
ter površine območja urejanja. Obvezno izhodišče je lokacija
bencinske črpalke izven ograje avtoceste za lokalno oskrbo,
ki se uredi kot sestavni del oskrbne postaje Mokrice – sever,
dostopna pa je po deviaciji 1-16. Med lokalno bencinsko
črpalko in oskrbno postajo Mokrice – sever bo možna peš
povezava.

Arhitekturno oblikovanje objektov, dispozicija in velikost
parkirišč, oblikovanje protihrupne zaščite, krajinsko oblikova-
nje in zasaditve so predmet natečaja, Območje enovitega
urejanja sega do deviacije 1-15 v sklopu priključka Obrežje in
vključno z deviacijo 1-16 na severnem robu oskrbne postaje.

Območje oskrbne postaje se ureja na podlagi projektne
rešitve, ki bo skladna z določili tega lokacijskega načrta in z
natečajno rešitvijo.

15. člen
Oblikovanje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje

(MMP)
Odstranijo se vsi objekti in ureditve sedanjega začasne-

ga MMP.
Novi MMP je eden največjih avtocestnih mednarodnih

mejnih prehodov oziroma vstopnih točk v državo, kar se mora
odražati tudi v kakovosti oblikovanja vseh objektov in ureditev.
Za MMP kot celoto se izvede natečaj za pridobitev arhitekton-
skih in krajinskih rešitev, ki bodo podlaga za oblikovanje
posameznih objektov in območij znotraj območja MMP.

Funkcionalna organizacija celotnega območja MMP je
določena s tem lokacijskim načrtom in prikazana v ureditveni
situaciji 1:1000.



Uradni list Republike Slovenije Št. 34 / 10. 5. 2001 / Stran 3975

V ureditveni situaciji so podane optimalne dimenzije vseh
objektov glede na usklajene programe za izvajanje dejavnosti
vseh obmejnih služb in razpoložljivi prostor na območju MMP.

Objekti v območju MMP s funkcijami, dimenzijami in
gabariti so prikazani v tabeli 3.

S + – 10% tolerancami znotraj območja MMP se pri
pripravi nadaljnje projektne dokumentacije upoštevajo uredi-
tve, določene s tem lokacijskim načrtom.

Investitor je dolžan celotno območje MMP opremiti z
utrjenimi prometnimi površinami, zelenicami, električnim, te-
lefonskim, vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, priklju-
čenim na novo čistilno napravo Mlake.

Interna prometna ureditev je razvidna iz ureditvene situa-
cije 1:1000.

Komunalna ureditev območja je razvidna iz zbirne situa-
cije komunalnih naprav.

 
Oznaka objekta 
v ureditveni 
situaciji  

Funkcija objekta Eta�nost in 
skupna eta�na 
površina 

Dimenzija v m 
š = širina 
d = dol�ina  
v = višina 

Opombe 

1 nadstrešnica  š=68,5; d=60,8; 
v=9,0 

 

2, 3, 17, 18, 20, 
21 

carinska kontrola, 
policijska kontrola 
kontrola tehtnica 

pritlièje 
7,20 m2 vsak 
boks 

š=2,4; d=3,0; 
v=2,8 

 

8 policijska kontrola na 
izstopu iz dr�ave 

pritlièje 
60,0 m2 

š=8,0; d=8,0; 
v=2,8 

 

8, 9, 11 carinska in policijska 
kontrola na vstopu v 
dr�avo 

klet + pritlièje + 
1 nadstropje 
1.400,0 m2 

š=12,0; d=58,8; 
v=7,5 

povezava s 
podzemnim 
hodnikom s 
platojem na 
izstopu iz dr�ave 
(12) 

10 sanitarni objekt pritlièje 
60,0 m2 

š=7,4; d=8,1; 
v=3,5 

 

15 carina, špedicijske 
slu�be 

pritlièje 
599,0 m2 

š=12,0; d=50,4; 
v=5,0 

 

16 sanitarni objekt pritlièje 
78,0 m2 

š=5,4; d=14,4; 
v=3,5 

 

28 veterinarski pregled pritlièje 
1127,0 m2 

š=18,0; d=72,0; 
v=5,0 + 1,1 
dvignj. plo�èad  

 

29 fitosanitarni pregled pritlièje 
426,0 m2 

š=18,0; d=25.0; 
v=5,0 

 

30 skladi�èe za necarinjeno 
blago 

pritlièje 
426,0 m2 

š=38,4; d=60,0; 
v=11,5 

 

32 nadstrešnica za carinski 
pregled 

 š=18,25; 
d=83,0; v=5,7 

 

33 carinska uprava delno podkleten 
+ pritlièje + 1 
nadstropje 
900,0 m2 

š=12,0; d=33,6; 
v=8,5 

 
 

34 kontrolni objekt za 
detaljni pregled vozil 

pritlièje 
346,0 m2 

š=12,0; d=28,8; 
v=8,0 

 

37 veènamenski objekt: 
transformatorska 
postaja, sanitarni objekt, 
kotlovnica 

pritlièje 
136,0 m2 

š=5,4; d=25,2; 
v=5,0 

 

41 Prostocarinska 
prodajalna 

klet + pritlièje + 
1 nadstropje 
1.470 m2 

š=18,3; d=32,8; 
v=9,50 + 0,3 - 
plato nad 
niveleto ceste 

skladi�èe 
tekoèega plina je 
izven objekta, ob 
vzhodni fasadi 

 

Tabela 3: Objekti v območju MMP
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16. člen
Krajinsko oblikovanje

Oblikovanje reliefa
Reliefno oblikovanje nasipov in usekov se izvede v

skladu z geološkimi značilnostmi in obstoječo morfologijo
terena in mora zagotoviti:

– skladnost z značilnostmi širšega prostora oziroma
sedanjih krajinskih vzorcev območja, kar se nanaša tako na
oblikovne, vidne kot na ekološke značilnosti,

– boljše optično vodenje, in
– zakrivanje nezaželenih vedut oziroma odpiranje pro-

stora v smeri zanimivih pogledov.
Med gradnjo je treba zagotoviti:
– čim manjše posege v reliefno zgradbo za potrebe

gradnje začasnih objektov in ureditev;
– odkrivanje tal v čim manjšem obsegu;
– sprotna ozelenitev brežin in urejanje površinskega odto-

ka ter utrditev končno oblikovanih brežin za preprečitev erozije;
– da z odlaganjem materiala med gradnjo ne bodo

zasute naravne depresije in struge vodotokov.
Preoblikovanje reliefa na obravnavanem odseku vklju-

čuje izvedbo usekov in nasipov in sicer pretežno na severni
strani sedanje hitre ceste. Pri izvedbi usekov bodo izvedene
zaokrožitve zgornjega dela brežin in pri izvedbi nasipov zao-
krožitve spodnjega dela. Brežine vkopov in nasipov se izva-
jajo brez vmesnih berm, neporavnano, z ohranitvijo stabilnih
skalnih gmot. Vsi posegi v reliefno zgradbo bodo izvedeni
tako, da bodo novo oblikovane brežine speljane v obstoječi
relief na obrobju posegov.

Vse sanacije reliefa na območjih opuščenih priključkov
in poljskih poti se izvedejo z zasipanjem oziroma izkopom
zgornjih plasti opuščenih cest ter s poravnavo terena in
oblikovanjem površinskega pokrova.

Obsežnejša preoblikovanja reliefa
– km 0,0 – 1,80: na ravninskem delu do reke Krke se

v sklopu cestnega nasipa kot vzdolžne terase mestoma ob
cesti oblikujejo nasipne brežine za zadrževanje divjadi do
širine 8 m;

– km 1.90, 1.92: od premostitve Krke do Čateža so
vkopi v severno pobočje oblikujejo z zaokrožitvijo zgornjih
delov vkopa;

– km 2,44 – 2,60: pri ukopu v južno pobočje Čateške-
ga griča je potrebno upoštevati ohranitev južnega dela
obrambnega zidu poznoantične utrdbe. Ohranitev obzidja je
mogoča z izvedbo opornega zidu;

– km 2.5 – izvedba podpornega zidu ob arheološkem
območju na Čateškem griču;

– km 2,85 – 2,98 – izvedba pokritega vkopa na Čate-
žu. Predvideni vkop se izvede z nadkritjem, na njem se uredi
parkirišče in zasadi vegetacija;

– km 2,7 – 2,9: med severnim robom AC in lokalno
cesto se na mestih, kjer se rušijo objekti, relief poravnava,
uredijo se javne zelene površine ter speljejo pešpoti;

– km 2,9 – 3,0: kot sanacijska ureditev po rušenju
stavb se preoblikuje relief v južnem delu naselja Čatež z
oblikovanjem položne brežine z zasutjem vse do podporne-
ga zidu pod viaduktom v km 3.0 in z upoštevanjem dovoza
do objekta Rimska 25;

– km 4.3 – 4.42, 5.7 – 5.85, 6.2 – 6.44, 6.7 – 6.8,
7.15, 7.46, 8.9 – 9.0, 9.1, 10.32 – 10.36: na severni
strani širitve ceste od priključka Brežice do priključka Obre-
žje so pri strmejših izvedbah nasipov položni izteki spodnjih
delov brežin v naravni relief (naklon ca. 1:3);

– km 7,1 – 7,6 Podgračeno: opuščeni del trase hitre
ceste se sanira z odstranitvijo vozišča, delnim nasipanjem v
sklopu ureditve protihrupnega nasipa in z zasaditvijo;

– km 11.6 (priključek Obrežje in deviacija 1-17): obli-
kovanje nasipov se izvede s položnejšimi, zvezno izpeljanimi
brežinami.

Sanacije reliefa na območjih opuščenih priključkov in
cest se izvedejo z zasipanjem oziroma izkopom zgornjih
plasti cestišča in s poravnavo terena.

Po potrebi se v območju deteljic priključkov nasipajo
trajni viški nenosilnega materiala. Oblikovanje nasipov se
izvede z zvezno izpeljanimi brežinami.

Manjše spremembe reliefne zgradbe so predvidene
tudi v okviru protihrupnih ukrepov, kjer je predvidena izved-
ba protihrupnih nasipov (Podgračeno, Ribnica, Obrežje).

Načrtovanje zasaditev
Z zasaditvami na območju predvidenih posegov je tre-

ba zagotoviti:
– oblikovanje prostora v skladu s krajinskimi vzorci na

obravnavanem odseku: na območjih kmetijskih površin je
zatravitev, ob vodotokih ureditev obrežnega pasu (zasaditev
hidrofilnih drevesnih in grmovnih vrst), pri posegih v gozd
oblikovanje novega gozdnega roba (zasaditev drevesne in
grmovne vegetacije) ter zasaditev obrežne zarasti ob vodo-
tokih in v vlažnih depresijah; pri načrtovanju zasaditve se
upošteva princip dosaditve in čim bolj dosledna uporaba
avtohtonih rastlin, ki uspevajo tudi v ekstremnih rastnih ra-
zmerah;

– oblikovanje kvalitetnih obvodnih biotopov z obvodno
vegetacijo in usmerjanje živali v propuste pod avtocesto;

– optično vodenje voznikov s tem, da se z zasaditvami
zagotovi predpisano preglednost ceste;

– utrjevanje tal na brežinah nasipov in usekov;
– členitev obcestnega prostora s skupinami drevja in

grmovnic na odsekih s protihrupnimi ukrepi tako, da bodo
protihrupne ograje vidno manj moteče za voznike in za pre-
bivalce na ščitenih območjih;

– zakrivanje vidno izpostavljenih protihrupnih barier in
oblikovanje zaključenih ambientov naselij (predvsem Čatež
in Podgračeno ter bencinski servis Mokrice – jug).

Oblikovanje zasaditve
Nove zasaditve se v največji možni meri navezujejo na

obstoječo vegetacijo. Nove skupine drevnine in ureditve
morajo biti v skladu z obstoječim krajinskim vzorcem.

Zatravitev površin je vzdolž celotne trase (brežine nasi-
pov in usekov ter druge površine med voziščem in zaščitno
mrežasto ograj, površine, ki bodo poškodovane med vsemi
načrtovanimi posegi) in na ločilnem pasu.

Zgornje zaokrožitve in posneti robovi usekov in nasipov
se v skladu z ureditveno situacijo lokacijskega načrta zatravi-
jo ali zasadijo z nižjimi grmovnicami oziroma z vegetacijo, ki
oblikuje gozdni rob.

Brežine usekov in nasipov se zatravijo in mestoma za-
sadijo z drevjem in grmovjem, kot je predvideno v ureditveni
situaciji lokacijskega načrta.

Na celotni trasi znašajo odmiki grmovnic od roba cesti-
šča 3 m, odmiki dreves pa 8 m. Košnja trave (vzdrževanje) je
potrebno na oddaljenosti 2 m od roba cestišča.

V pasu med robom ureditev v obcestnem prostoru in
robom ohranjene gozdne vegetacije se zasadi nov gozdni
rob s členjeno razmestitvijo sadik avtohtonih drevesnih in
grmovnih vrst.

Sajenje skupin drevja in grmovnic je na območjih,
kjer trasa poteka prek kmetijskih površin in kjer se v
skupinah pojavlja že obstoječa vegetacija ter v obvodnem
prostoru, kjer obrežna vegetacija spremlja struge poto-
kov in savskih mrtvic. Ob načrtovanju razmestitve in obli-
kovanja skupin drevnine se hkrati upoštevajo zakonitosti
optičnega vodenja.
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Pri načrtovanju zidu ob arheološkem območju na Čate-
škem griču se predvidi izvedba berm – polic med segmenti
zidu; tu se namestijo korita, v katera se zasadijo grmovnice
in plezalke ter prevešave rastline. Širine polic in dimenzije
korit morajo zagotoviti obstoje in razvoj teh rastlin.

Vrstna sestava zasaditve
Uporabijo se predvsem avtohtone drevesne in grmov-

ne vrste listavcev, ki so značilni za območje, po katerem
poteka trasa, z upoštevanjem vegetacijskih značilnosti in
rastnih razmer posameznih mikrolokacij, kar še zlasti velja
za območja, kjer trasa prečka vodotoke in na območju Pri-
lipske mrtvice ter preostalega obvodnega sveta Save. V
okviru opornega zidu na Čateškem griču se predvidi zasadi-
tev avtohtonih grmovnic, plezalk in prevešavih lesnatih rast-
lin.

Za območja spremljajočih objektov se v največji možni
meri uporabijo avtohtone vrste s posebnimi lastnostmi, kot
so barva in tekstura, dovoljena pa je tudi uporaba nekaterih
parkovnih vrst drevnine, ki so po vidnih značilnostih podo-
bne avtohtonim vrstam.

Za travne površine na obcestnem pasu se skladno z
ekspozicijo posameznih predelov obcestnega prostora upo-
rabi travna mešanica za sončne in za senčne lege, ki mora
biti čim bolj odporna na onesnaženje tal. Travni mešanici naj
se primeša seme cvetočih zelišč.

Zatravitve
Zatravijo se površine v ločilnem pasu in vse površine v

obcestnem prostoru, ki ne bodo utrjene z gradbenimi pose-
gi in kjer ni predvidena zasaditev lesnatih rastlin. Največja
območja zatravitev so na območjih, kjer trasa poteka po
robu kmetijskih površin in se drevnina pojavlja le fragmentar-
no, v manjših skupinah.

Vodnogospodarske ureditve in ureditve ob zadrževalni-
kih

Tehnični podatki o načrtovanju sistema odvodnjavanja
in o vodnogospodarskih ureditvah so v 17. in 28. členu te
uredbe, v tem členu so določila v zvezi s krajinskimi uredi-
tvami.

Območja zadrževalnih bazenov se vključijo v širši pro-
stor s pomočjo zasaditve, ki pa ne sme omejevati servisnega
dostopa in izvajanja rednih vzdrževalnih del.

Brežine zadrževalnih bazenov se zatravijo. Pri zasnovi
zasaditve drevnine se uporabijo obstoječe skupine grmovne
in drevesne vegetacije in zasadijo nove skupine, tako da se
zmanjša vidna izpostavljenost bazena.

Servisna cesta in dostop do bazena se izvedeta v ma-
kadamu, trasa ceste pa se čim bolj prilagodi reliefu oziroma
izvede s čim manjšimi nasipi in useki.

Vodnogospodarske ureditve se izvedejo po načelu so-
naravnega urejanja, kar vključuje zasaditev avtohtone drev-
nine v drevesnem in grmovnem sloju in zatravitev obvodne-
ga prostora. Razmestitev sadik drevnine se prilagodi vzorcu
obstoječe obrežne vegetacije v zgornjem in spodnjem toku
posameznih vodotokov.

Sanacije poškodovanih in opuščenih površin
Na opuščenih delih sedanje hitre ceste, priključnih

ramp in odsekov drugih cest se odstrani utrjeno vozišče,
območja se reliefno preoblikujejo in zatravijo oziroma zasa-
dijo v skladu s krajinskimi značilnostmi prostora.

Sanacije poškodovanih objektov in območij naravne in
kulturne dediščine se načrtujejo v skladu z zahtevami v 29.
in 30. členu te uredbe, pri čemer je treba na takih območjih
zagotoviti prednostno izvedbo sanacij in čim hitrejši učinek
načrtovanih ukrepov.

Zidovi
Izvedbe večjih opornih zidov so:
– ob arheološkem območju na Čateškem griču,
– v sklopu ureditve viadukta 6-1 Čatež na severni strani

avtoceste,
– v sklopu viadukta 6-2 na stiku trase avtoceste s Pri-

lipsko mrtvico,
– ob južnem robu avtoceste na poteku skozi naselje

Obrežje zahodno od nadvoza 4-5.
Oporni zid ob Prilipski mrtvici se izvede z oblogo iz

naravnega kamna.
Zid na Čateškem griču se izvede s površinsko obdela-

vo (možna tudi uporaba različnih barvnih tonov), ki bo pou-
darila horizontalne linije in tako optično zmanjšala višino
zidu. Oblikovanje tega zidu je treba uskladiti z usmeritvami
službe, pristojne za varstvo kulturne dediščine.

Oporni zidovi se ozelenijo s plezalkami in/ali pokrovni-
mi rastlinami.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

17. člen
Kanalizacija

Odvajanje meteorne vode
Vsa meteorna voda s cestišča avtoceste in platojev

mednarodnega mejnega prehoda se zbira v ustrezno dimen-
zionirano kanalizacijo in vodi do objektov za prečiščevanje.
Kanalizirana voda se odvaja v zadrževalne bazene in lovilce
olj ter nato v recipient.

Zadrževalni bazeni so dimenzionirani za vsak izpust
posebej. Vsi objekti so dostopni za čiščenje in vzdrževanje.

Tabela 4: Zadrževalni bazeni

Oznaka Vrsta Lokacija (km AC)
Opomba: stacionaža je
približna

LO1-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 0,0 – 0,9 0,6 – severno od AC
LO2-B Armiranobetonski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 0,9 – 1,86 1,7 – severno od AC
LO3-B Armiranobetonski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 1,86 – 2,5 1,9 – južno od AC
LO4-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 2,5 – 3,8 3,8 – južno od AC
LO5-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 3,8 – 4,3 4,25 – južno od AC
LO6-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 4,3 – 4,9 4,8 – južno od AC
LO7-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 4,9 – 5,6 5,55 – severno od AC
LO8-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 5,6 – 6,05 5,65 – severno od AC
LO9-B Armiranobetonski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 6,05 – 6,35 6,1 – severno od AC
LO10-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 6,35 – 7,00 6,7 – južno od AC
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Oznaka Vrsta Lokacija (km AC)
Opomba: stacionaža je
približna

LO11-B Armiranobetonski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 7,00 – 7,27 7,3 – južno od AC
LO12-B Armiranobetonski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 7,27 – 8,40 7,5 – južno od AC
LO14-B Armiranobetonski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 8,40 – 8,92 8,4 – severno od AC
LO15-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 8,92 – 9,15 9,2 – južno od AC
LO16-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 9,15 – 9,9 9,5 – severno od AC
LO17-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 9,9 – 10,38 10,35 – južno od AC
LO18-Z Zemeljski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 10,38 – 11,14 10,4 – severno od AC
LO19-B Armiranobetonski zadrževalnik – odvodnjavanje od km 11,14 do konca severno od AC pri

trase vključno z MMP čistilni napravi Mlake

Meteorne vode iz obstoječega oskrbnega centra Čatež
– jug se odvajajo po posebnem kanalu približne dolžine
430 m prek obstoječih lovilcev olj v Krko. Zaledne vode z
območja Motela Čatež se vodijo s posebnim kanalom
∅ 40 cm, približne dolžine 350 m, v Krko.

Padavinska voda z območja pokritega vkopa Čatež se
vodi s posebnim kanalom ∅ 30 cm približne dolžine 130 m
v LO4-Z.

Padavinska voda z brežin nasipov in usekov odteka v
zemeljske jarke in dalje po terenu v naravne odvodne grape
in vodotoke.

Idejna rešitev odvodnjavanja avtoceste je razvidna iz
grafičnega dela lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih re-
šitev komunalnih naprav).

Fekalna kanalizacija
Obstoječa kanalizacija na območju oskrbnega centra

Čatež – jug, ki je tangirana z izgradnjo avtoceste, se poruši
in nadomesti z novo. Zgradi se (nadomestna) tipska čistilna
naprava z odvodom prečiščene vode po obstoječem kanalu
v Savo. Zmogljivosti čistilne naprave je 150 PE z možnostjo
širitve. Na čistilno napravo se priključijo tudi sanitarije s
počivališča Čatež – sever.

Fekalna kanalizacija oskrbne postaje Mokrice – sever
in bencinskega servisa Mokrice – jug se navezuje na kanal
K-5 (variantno na kanal K-6), ki odvaja odpadne vode v
čistilno napravo Mlake. Čistilna naprava je načrtovana seve-
rovzhodno od območja mednarodnega mejnega prehoda
Obrežje in je namenjena tudi prečiščevanju fekalnih voda
naselij širšega zaledja in obmejnih gospodarskih con.

Vse fekalne in onesnažene meteorne vode z obmo-
čja mednarodnega mejnega prehoda Obrežje se po loče-
nem kanalizacijskem omrežju odvajajo v čistilno napravo
Mlake.

Fekalna kanalizacija ∅ 30 cm bo speljana v čistilno
napravo Mlake in nato v Savo, meteorna kanalizacija ∅ 30
do ∅ 140 cm pa prek zadrževalnika in lovilca olj LO19-B ter
regulacije 7-15 v Savo.

Potrebne so naslednje ureditve križanj kanalizacijske-
ga omrežja:

– K-1 v km 2.74 križa avtocesto fekalna kanalizacija
∅ 300 mm v čistilno napravo Čatež v dolžini
290 m.

– K-2 v km 7.26 križa avtocesto fekalna kanalizacija
∅ 250 mm v čistilno napravo Podgračeno. Fekalni
kanal se položi vzdolž deviacije 1-11 v dolžini
104 m. Čistilna naprava ni predmet tega lokacij-
skega načrta.

– K-3 v km 8.4 križa avtocesto fekalna kanalizacija ∅ 300
mm v čistilno napravo Ribnica. Fekalni kanal se
položi pravokotno na avtocesto v dolžini 42 m. Či-
stilna naprava ni predmet tega lokacijskega načrta.

– K-4 v km 9.1 križa avtocesto fekalna kanalizacija ∅ 300
mm v čistilno napravo Ribnica. Fekalni kanal se
položi vzdolž deviacije 1-13 v dolžini 120 m.

– K-5 v km 11.1 križa avtocesto fekalna kanalizacija
∅ 300 mm zaledja Mala dolina, Velika dolina, Ra-
jec – variantna povezava na kanalizacijo Obrežje,
ki se priključuje na čistilno napravo Mlake. Na ta
kanal je načrtovana tudi priključitev oskrbne posta-
je Mokrice – sever in bencinskega servisa Mokrice
– jug. Skupna dolžina križanja je 300 m.
V primeru kasnitev izgradnje lokalne kanalizacije se
spremljajoča objekta s kanalom ∅ 300 mm dolži-
ne 330 m navezujeta na severni strani avtoceste na
kanal K-6, ki vodi do čistilne naprave.

– K-6 v km 11.7 križa avtocesto fekalna kanalizacija
∅ 300 mm z zaledja Nove vasi in se priključi na
kanalizacijsko omrežje na platoja mednarodnega
mejnega prehoda Obrežje in dalje na čistilno na-
pravo Mlake. Dolžina kanala je 570 m. Obstoječa
kanalizacija na območju Obrežja se prek razbre-
menilnika priključuje na K-6.

Kanalizacijski sistem za odvod fekalne kanalizacije mo-
ra biti v celoti vodotesen.

Kanalizacijsko omrežje je potrebno zgraditi sočasno z
avtocesto in vsemi spremljajočimi ureditvami v obsegu, ki bo
omogočal nadaljnjo izgradnjo kanalizacijskega sistema brez
kasnejših rušenj in prekopavanj že zgrajenih ureditev.

Čistilna naprava Mlake ni predmet tega lokacijskega
načrta. Omogoči se njena priključitev na jarek 7-15, ki je v
območju tega lokacijskega načrta.

Idejna rešitev kanalizacijskega omrežja na območju te-
ga lokacijskega načrta je razvidna iz grafičnega dela lokacij-
skega načrta (zbirna karta idejnih rešitev komunalnih na-
prav).

18. člen
Vodovod

Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih
s to uredbo ter za oskrbo objektov avtoceste in mednaro-
dnega mejnega prehoda z vodo, so potrebne naslednje
ureditve na vodovodnem omrežju:
– V 1 km 1.44: na dolžini ca. 130 m se prestavi obstoje-

či vodovod ∅ 125 na zahodno stran podvoza v
zaščitni betonski cevi ∅ 40 cm. Preložena cev je
DN 150 mm.

– V 2 km 2,43: obstoječi vodovod ∅ 300 mm se presta-
vi in spelje pod avtocesto skozi pohodno kineto
∅ 180 cm. Prestavljena cev križa na južni strani
avtoceste podporni zid in rekonstruirano lokalno
cesto ter se priključi na obstoječo cev. Preložena
cev je enakega profila kot obstoječi vodovod.
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– V 3 km 2,55: poglobitev in preložitev obstoječega lo-
kalnega vodovoda ∅ 100 mm v dolžini ca. 160 m
sočasno z rekonstrukcijo lokalne ceste.

– V 4 Območje oskrbne postaje Čatež – jug: obstoječi
vodovod PE ∅ 90 mm bo prekinjen. Preloži se
vodovodna cev na dolžini ca. 130 m, zgradi se nov
vodomerni jašek. Za oskrbo počivališča na severni
strani, se podaljša obstoječi vodovod prek AC v
dolžini ca. 110 m.

– V 4a km 2,64: za oskrbo sanitarij in čistilne naprave na
severni strani avtoceste se spelje pod avtocesto
vodovodna cev DN 100 na dolžini približno 230 m.

– V 5 Čatež: obstoječa vodovodna cev ∅ 50 mm se za-
radi rušenja objektov na severni strani avtoceste
(km 2,92) ukine.

– V 6 km 3,07 – Čatež: obstoječe križanje vodovoda s
hitro cesto pri cerkvi je prestavljeno pod viadukt
6-1, dolžina prestavitve je ca. 220 m.

– V 6a Obstoječi vodovod DN 200 se na območju priklju-
čitve kraka priključka Brežice na obstoječo cesto
Čatež–Dvorce pod cesto preloži v zaščitno beton-
sko cev na dolžini 60 m.

– V 6b Obstoječi vodovod DN 80 se na območju priključi-
tve kraka priključka Brežice na obstoječo cesto
Čatež – Dvorce pod cesto preloži v zaščitno beton-
sko cev na dolžini 40 m.

– V 7 Priključek Obrežje: zaradi ureditve priključka (krak
A) se prestavi obstoječi vodovod DN 100 mm na
dolžini ca. 420 m.

– V 7a zaradi prestavitve ceste Mokrice–Jesenice (devia-
cija 1-15) se prestavi obstoječi vodovod DN 200
mm na dolžini ca. 280 m.

– V 8 Bencinski servis Mokrice – jug: zaradi ureditve se
prestavi vodovod DN 200 na dolžini ca. 290 me-
trov.

– V 9 Oskrbna postaja Mokrice – sever: za oskrbo s
sanitarno in požarno vodo je načrtovan je vodovod
DN 100 dolžine ca. 300 m ob severni strani oskr-
bne postaje.

– V 10 Km 10,86: obstoječi vodovod 80 mm, ki križa H1,
se zamenja z duktilno cevjo DN 100 mm na dolžini
ca. 250 m.

– V 11 Km 11,16: obstoječa vodovodna cev, ki križa H1,
se zamenja z duktilno cevjo profila DN 150 mm na
dolžini ca. 134 m. Križanje se izvede v zaščitni cevi
∅ 40 cm.

Območje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje
(MMP):

– km 11,45: preloženi vodovod DN 150 križa avtoce-
sto na dolžini 160 m, nadaljuje se vzdolž deviacije 1-17 kot
DN 100 v dolžini 245 m;

– krožna zanka po območju MMP DN 150 ima skupno
dolžino 1175 m. Avtocesto križa zanka v km 11,8 in v km
12,22;

– krožni vod DN 150 dolžine ca. 550 m poteka okoli
severnega dela MMP in se priključuje na vod DN 200. Na
krožni vod DN 150 je priključen tudi vodovod DN 100
dolžine 243 m za oskrbo čistilne naprave Mlake;

– novi vodovod DN 150 za oskrbo MMP in bodočega
gospodarskega terminala se navezuje na obstoječi vodovod
DN 200 pri km 11,42, poteka na južni strani avtoceste
vzdolž deviacije 1-17a do km 11,8, jo prečka kot DN 200,
se obrne proti severu in poteka ob objektu 33a do deviacije
1-16, kjer se začasno zaključi;

– navezava novega cevovoda V12 na cevovod ∅ 200 mm
na južni strani AC, dolžina prestavitve je ca. 766 m.

Vsa križanja z AC in drugimi prometnimi ureditvami se
izvedejo v zaščitnih betonski ceveh ustreznega profila ali
pohodni kineti, skladno s tehničnimi predpisi.

Za oskrbo bodočih lokalnih čistilnih naprav Ribnica in
Podgračeno se v podvoze pod avtocesto vgradijo obbetoni-
rane zaščitne cevi, in sicer:

– za čistilno napravo Podgračeno se zaščitna cev profi-
la 40 cm vgradi v podvoz 3-6,

– za čistilno napravo Ribnica se zaščitna cev profila 40
cm vgradi v podvoz 3-8.

Vse prestavitve, nove povezave in zaščita se načeloma
izvede pred pričetkom gradnje avtoceste in mednarodnega
mejnega prehoda.

Idejna rešitev vodovodnega omrežja je razvidna iz gra-
fičnega dela lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih rešitev
komunalnih naprav).

Investitor MMP Obrežje je dolžan zagotoviti dodatne
kapacitete in izgradnjo tistega dela vodovodnega omrežja, ki
je nujno potreben za oskrbo MMP Obrežje, kolikor bo to
potrebno na podlagi izdelanih študij.

19. člen
Prestavitve električnih vodov

Zaradi gradnje AC in drugih ureditev, določenih s to
uredbo ter upoštevanja tehničnih predpisov križanja so po-
trebne naslednje ureditve na elektroprenosnem omrežju:

– KB 20 kV obstoječe križanje v km 2,74 s 20 kV ka-
blovodom, ki napaja transformatorsko po-
stajo Čatež se izvede v cevni kanalizaciji na
dolžini 62 m.

– KB 20 kV križanje obstoječega kablovoda Čatež vas
– Čatež VGP se prestavi na dolžini 390 m.
tako, poteka ob deviaciji1-6, da prečka de-
viacijo 1-6 in avtocesto v km 3,198 in se na
severni strani Topliške ceste naveže na ob-
stoječo traso kablovoda.

– DV 20 kV 20 kV daljnovod se na odseku Podgračeno
– Ribnica prestavi zaradi tehnično neustrez-
nega poteka tako, da bo v vzporednem po-
teku oddaljen najmanj 40 m od AC. Presta-
vitev v gozd in rekonstrukcija križanja z avto-
cesto se izvede na dolžini 610 m skladno s
tehničnimi predpisi.

– DV 20 kV V km 4,38 se skladno s tehničnimi predpisi
uredi križanje avtoceste z obstoječim da-
ljnovod 20 kV, ki napaja transformatorsko
postajo Cerina na dolžini 136 m.

– NNO Ribnica Prostozračno nizkonapetostno omrežje Ri-
bnica in križanje avtoceste v km 8,77 se
zaradi tehnično neustreznega poteka de-
montira in zamenja s podzemno kabelsko
izvedbo v dolžini 470 m.

– NNO Obrežje km 11,42: križanje obstoječega nizkonape-
tostnega kabla se izvede v cevni kanalizaciji
od transformatorske postaje 20/0,4 kV
Obrežje do obstoječega kabla na severni
strani avtoceste v dolžini 95 m.

Preureditve elektrovodov, ki so v tej uredbi določene
skladno z veljavnimi predpisi zaradi spremembe statusa ob-
stoječe hitre ceste H1 v avtocesto, se v nadaljnjih fazah
projektiranja oziroma gradnje lahko opustijo če bodo to
dopuščali novi predpisi.

Idejna rešitev elektroprenosnega omrežja je razvidna iz
grafičnega dela lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih re-
šitev komunalnih naprav).
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20. člen
Oskrba z električno energijo

Avtocesta, spremljajoči objekti in ureditve
Oskrba z električno energijo se zagotovi iz naslednjih

virov:
Počivališče Čatež – sever, prekritje na Čatežu, avtobu-

sna postaja Čatež, krožišči na pri priključku Brežice se
napajajo iz obstoječe TP Čatež z zemeljskimi kabli.

Oskrbna postaja Mokrice – sever in bencinski servis
Mokrice – jug ter priključek Obrežje se napajajo z zemelj-
skim kablom iz nove transformatorske postaje (TP Mokrice
– BS 20/0,4 kV) na območju oskrbne postaje Mokrice –
 jug. TP se napaja se iz obstoječega 20 kV daljnovoda.

Mednarodni mejni prehod Obrežje (MMP)
Za oskrbo z električno energijo se zgradi v sklopu

objekta 37 nova transformatorska postaja moči 630 kVA z
možnostjo širitve do 1 MVA (TP MMP II). Iz tega vira se bo
napajala tudi čistilna naprava Mlake.

Sedanja transformatorska postaja (TP MMP) se de-
montira z ukinitvijo začasnega MMP in prenese na novo
lokacijo v sklopu MMP (TP MMP I) z močjo 630 kVA.

Vsi visokonapetostni razvodi so v kabelski kanalizaciji.
Javna razsvetljava in drugi skupni porabniki (sanitarni

objekti, energetski objekti) imajo ločen nizkonapetostni raz-
vod.

Ključni objekti in del javne razsvetljave ima tudi agregat-
no napajanje z elektriko.

Idejna rešitev elektroprenosnega omrežja je razvidna iz
grafičnega dela lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih re-
šitev komunalnih naprav).

21. člen
Javna razsvetljava in semaforizacija

Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se uredi.
– ob deviacijah oziroma povezovalnih cest 1-5, 1-5A,

1-5B, 1-5C, 1-6, 1-6A, 1-6B, 1-12 med regionalno cesto
pri odcepu za Cerino in km deviacije 0,3, 1-14, 1-15,
1-15a, 1-16, 1-17, 1-17a, 1-18, 1-18b,

– na počivališču Čatež – sever, dodatnem parkirišču
na oskrbnem centru Čatež – jug, na prekritju na Čatežu, na
avtobusni postaji na Čatežu,

– na izvoznih rampah obeh izvennivojskih priključkov,
– na oskrbni postaji Mokrice – sever in bencinskem

servisu Mokrice – jug,
– na celotnem območju mednarodnega mejnega pre-

hoda Obrežje.
Na avtocesti so pred mednarodnim mejnim prehodom

Obrežje v smeri vožnje utripajoče luči na razdalji 750 m.

Semaforizacija
Signalni časi na obstoječem semaforiziranem križišču

pri mostu na Čatežu se preuredijo skladno z novo prometno
ureditvijo v širšem območju.

Prometne obremenitve ostalih križiščih, ki so tudi do-
bro pregledna, ne zahtevajo semaforizacije. V vsa križišča z
javno razsvetljavo se vgradijo zaščitne cevi za eventualno
kasnejšo semaforizacijo.

22. člen
Telekomunikacijsko (TK) omrežje

Zaradi gradnje avtoceste in spremljajočih ureditev so
potrebne naslednje prestavitve in zaščita obstoječega tele-
komunikacijskega omrežja:

1. Prestavitev in zaščita medkrajevnega kabla K-14 v
dolžini 50 m pri 1-1 dev. poljske poti in 4-1 podvozu
4-1.

2. Prestavitev in zaščita medkrajevnega kabla K-14 v dol-
žini 50 m pri 1-2 dev. poljske poti in 3-1 nadvozu.

3. Prestavitev in zaščita kabla K-14 v skupni dolžini 60 m
pri 1-4 dev. poljske poti in 5-1 mostu čez Krko.

4. Prestavitev in zaščita koaksialnega kabla K-14 in optič-
nega kabla K-240 pri 1-5 dev. lokalne ceste, 4-2
nadvozu in pri pokritem ukopu; prizadeto krajevno ka-
belsko omrežje se nadomesti delno z izgradnjo kabel-
ske kanalizacije in delno z zemeljsko traso kabla.

5. Prestavitev in zaščita kabla K-14 in optičnega kabla pri
1-6 dev. in pri 6-1 viaduktu Čatež; Prizadeti krajevni
kabli ter TK linije se nadomestijo z 4 × 4 in 2 × 2
cevno kabelsko kanalizacijo.

6. Prestavitev in zaščita pri krožišču pri priključku Breži-
ce: izgradnja kabelske kanalizacije v smeri Terme Ča-
tež, prestavitev koaksialnega kabla in zamenjav samo-
nosilnega kabla z zemeljskim.

7. Prestavitev in zaščita pri 1-8 dev. poljske poti in 3-4
podhodu na južni strani AC s prestavitvijo oziroma nad-
omestitvijo kabla K-14 v dolžini 120 m.

8. Prestavitev in zaščita pri 1-9 dev. dostopne poti, 7-01
regulaciji Prilipskega potoka in pri 6-2 viaduktu: samo-
nosilni kabel (TK linija) se na severni strani AC nado-
mesti z zemeljskim v dolžini 520 m, na južni strani AC
se prestavi koaksialni kabel v dolžini 160 m.

9. Prestavitev pri 7-3 reg. potoka Veliki Drnovec: na se-
verni strani AC se nadomesti TK linijo z zemeljskim
kablom v dolžini 800 m.

10. Prestavitev in zaščita pri 7-05 reg. potoka Drašček,
7-06 reg. potoka Orehovec in 3-6 podvozu: obstoječa
TK linija za KKO se nadomesti z zemeljskim kablom v
dolžini 700m na severni strani AC.

11. Prestavitev in zaščita pri 1-12 dev. lok. ceste, 7-08
reg. Grajskega potoka in 3-7 podvoza: na južni strani
AC se prestavi koaksialni kabel v dolžini 140 m, pri
prehodu preko potoka se kabel zaščiti s PE cevjo
∅ 110 mm, pri podvozu se izvede kabelska kanalizaci-
je v dolžini 90 m za krajevni kabel in prestavi optični
kabel v dolžini 25 m.

12. Prestavitev in zaščita pri 1-13 dev. poljske poti in 3-6
podvoza: prestavitev in zaščita koaksialnega kabla v
dolžini 240 m; na severni strani se nadomesti obstoje-
či samonosilni kabel (TK linija) s tel. kablom za KKO v
dolžini 800 m v zemeljski izvedbi.

13. Prestavitev in zaščita pri 1-14a dev. lokalne ceste in
7-11 reg.: prestavitev koaksialnega kabla v dolžini
210m, zemeljska izvedba krajevnega samonosilnega
kabla v dolžini 120 m.

14. Prestavitev in zaščita pri 1-14 dev. stare ceste Mokrice
– Jesenice, 7-12 reg, Dol. potoka in 3-9 podvoza:
prestavitev koaksialnega kabla v dolžini 112 m, križa-
nje z AC v km 10,26 z izvedbo kabelske kanalizacije v
dolžini 50 m; na južni strani AC prestavitev koaksialne-
ga kabla v dolžini 120 m, križanje avtoceste pri km
10,26 z izvedbo kabelske kanalizacije v dolžini 50 m
in zamenjava obstoječih kablov.

15. Prestavitev in zaščita koaksialnega kabla pri 2-2 pri-
ključku Obrežje, 1-15 dev. ceste Mokrice–Jesenice in
nadvozu 4-4: križanje AC s kabelsko kanalizacijo, iz-
vedba kabelske kanalizacije ob priključku Obrežje in
navezava na obstoječi krajevni kabel.

16. Prestavitev in zaščita koaksialnega kabla K-14 v dolžini
210 pri 1-15 dev. nove ceste Mokrice – Jesenice in
pri oskrbni postaji Mokrice sever.
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17. Prestavitev in zaščita pri 1-17 dev. c. Obrežje, 4-5
nadvozu, 1-18 povezovalni cesti, 4-6 nadvozu in 1-16
cesti v gospodarsko cono: križanje z avtocesto je v
kabelski kanalizaciji v profilu P588 in P 607 pri mej-
nem prehodu, med obema lokacijama se zgradi kabel-
ska kanalizacija.

18. MMP Obrežje: Mednarodni koaksialni kabel K-14 se
deviira in uredi.
Potek K 14 prek meje, kakor tudi lokalno policijsko

povezavo bo potrebno uskladiti s hrvaško stranjo.

Vse prestavitve, nove povezave in zaščito je načeloma
treba izvesti pred pričetkom gradnje avtoceste skladno s
pogoji upravljavcev in s tehničnimi predpisi.

Telefonski priključki
Oskrbna postaja Mokrice – sever in bencinski servis

Mokrice – jug ter mednarodni mejni prehod Obrežje se
priključijo na TK omrežje prek ATC Jesenice.

Oskrbni center Čatež – jug je že priključen na TK
omrežje.

Idejna rešitev TK omrežja je razvidna iz grafičnega dela
lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih rešitev komunalnih
naprav).

23. člen
Klic v sili

Telefonski stebrički so predvideni obojestransko ob
avtocesti na medsebojni razdalji ca. 2 km.

Kabelska kanalizacija je pod severnim odstavnim pa-
som avtoceste ali bankino, na območju mednarodnega mej-
nega prehoda Obrežje pa pod asfaltno utrditvijo na sever-
nem robu platoja za potniški promet do objekta obmejne
policije (8+9+11).

Kabelska kanalizacija se izvede skladno s tehničnimi
predpisi.

24. člen
Ogrevanje

Kotlarna za ogrevanje vseh objektov na območju med-
narodnega mejnega prehoda Obrežje je v energetskem ob-
jektu (37).

VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI

25. člen
Urejanje poseljenega prostora

Rušitve objektov
Zaradi gradnje avtoceste in s njo povezanih ureditev se

rušijo naslednji objekti:

Čatež ob Savi
– oskrbna postaja Petrol (poslovna stavba in parkiri-

šče) Čatež – sever, št. parcel 70/1 in 70/21 k.o. Čatež,
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. par-

cele 64/2 k.o. Čatež, Zagrebška 10, Čatež ob Savi,
– stanovanjski objekt, št. parcele 66/8 k.o. Čatež, Na

griču 5, Čatež ob Savi,
– stanovanjski objekt, št. parcele 157 k.o. Čatež, To-

pliška 2, Čatež ob Savi,
– stanovanjski objekt, št. parcele 158 k.o. Čatež, To-

pliška 4, Čatež ob Savi,
– stanovanjski objekt, št. parcele 40/2 k.o. Čatež,

Rimska 17, Čatež ob Savi,
– stanovanjski objekt, št. parcele 40/1 k.o. Čatež,

Rimska 19, Čatež ob Savi,
– garaža, št. parcele 66/6 k.o. Čatež (Na griču).

Ribnica
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje (opu-

ščeno), št. parcele 202 k.o. Velika dolina, Ribnica 18.

Jesenice – Obrežje
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, *273

k.o. Velika dolina, Jesenice 39,
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. par-

cele *274 k.o. Velika dolina, Jesenice 40,
– stanovanjski objekt, delavnica in gospodarsko poslo-

pje, št. parcele 291/133 k.o. Velika dolina, Jesenice 38,
– stanovanjski objekt (opuščen), št. parcele *278 k.o.

Velika dolina, Jesenice 34,
– stanovanjski objekt (opuščen) in gospodarski poslo-

pji, št. parcele 202/82 k.o. Velika dolina,
– gospodarska poslopja v lasti Petrola, št. parcele *272

k.o. Velika dolina.

Zaradi gradnje povezovalne ceste 1-16 (priključek
Obrežje – gospodarski terminal Obrežje) se rušijo naslednji
objekti

Obrežje
– gospodarsko poslopje, št. parcele 2111 k.o. Nova

vas,
– gospodarski objekt (kozolec toplar), št. parcele

190/1 k.o. Velika dolina.

Odkupi objektov (sprememba namembnosti, obnova
ali rušitev po zaključeni gradnji avtoceste)

Zaradi posega trase avtoceste in spremljajočih ureditev
v funkcionalno zemljišče obstoječih objektov ter zaradi za-
htevnih zaščitnih ukrepov oziroma neprimernih bivalnih po-
gojev v času gradnje in obratovanja avtoceste je investitor
obvezan odkupiti naslednje objekte, jih rušiti ali jim spreme-
niti namembnost oziroma jih obnoviti po zaključeni gradnji
avtoceste.

Čatež ob Savi
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. par-

cele 66/3 k.o. Čatež, Na griču 1, Čatež ob Savi – rušitev ali
obnova po zaključeni gradnji,

– stanovanjski objekt, št. parcele 66/4 k.o. Čatež, Na
griču 2, Čatež ob Savi – rušitev ali obnova po zaključeni
gradnji,

– stanovanjski objekt, št. parcele 66/5 k.o. Čatež, Na
griču 3, Čatež ob Savi – rušitev,

– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. par-
cele 23/1 k.o. Čatež, Na griču 7, Čatež ob Savi – spre-
memba namembnosti po zaključeni gradnji ali rušitev,

– stanovanjski objekt, št. parcele 23/3 k.o. Čatež, Na
griču 9, Čatež ob Savi – rušitev,

– stanovanjski objekt, št. parcele 23/2 k.o. Čatež, Na
griču 11, Čatež ob Savi – rušitev,

– stanovanjski objekt, št. parcele 162 k.o. Čatež, Na
griču 50, Čatež ob Savi – rušitev,

– stanovanjski objekt, št. parcele 28 k.o. Čatež, Za-
grebška 8, Čatež ob Savi – rušitev,

– stanovanjski objekt, št. parcele 31/2 k.o. Čatež,
Zagrebška 12, Čatež ob Savi – rušitev,

– stanovanjski objekt, št. parcele 35 k.o. Čatež, Za-
grebška 14, Čatež ob Savi – rušitev,

– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. par-
cele 160 k.o. Čatež, Topliška 20, Čatež ob Savi – rušitev,

– stanovanjski objekt in garaža, št. parcele 35/31 k.o.
Čatež, Zagrebška 31, Čatež ob Savi – rušitev ali spremem-
ba namembnosti po zaključeni gradnji.
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Ribnica
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. par-

cele 220 k.o. Velika dolina, Ribnica 12 – rušitev,
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. par-

cele 226 k.o. Velika dolina, Ribnica 12 – rušitev.
Zaradi posega povezovalne ceste 1-16 (priključek

Obrežje – gospodarski terminal Obrežje) v funkcionalno
zemljišče obstoječih objektov ter zaradi zahtevnih zaščitnih
ukrepov oziroma neprimernih bivalnih pogojev investitor ob-
vezan odkupiti ali rušiti naslednje objekte.

Obrežje
– stanovanjski objekt (nadomestna gradnja) in gospo-

darsko poslopje, št. 202/82 parcele k.o. Velika dolina,
Obrežje 44 – rušitev ali sprememba namembnosti po zaklju-
čeni gradnji,

– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. par-
cele 202/80 k.o. Velika dolina, Obrežje 45 – rušitev,

– stanovanjski objekt (opuščen) in gospod. poslopje,
št. parcele 2111 k.o. Nova vas, Obrežje 47 – rušitev.

Na podlagi monitoringa po zaključeni gradnji avtoceste
mora biti ugotovljena obremenitev okolja s hrupom, kar bo
podlaga za določitev pogojev namembnosti območij z ob-
jekti ki so določeni za odkup. Skladno z ugotovljenim sta-
njem v okolju in gradbeno kakovostjo objektov se le-ti obno-
vijo ali se na istem območju zgradijo novi.

Na podlagi določitve meje izključne rabe avtoceste se
izvede nova parcelacija oziroma se območja navedenih
objektov izločijo iz območja lokacijskega načrta avtoceste
in se urejajo s prostorskim izvedbenim aktom, ki ga sprej-
me občina.

Nadomestne gradnje porušenih objektov niso predmet
lokacijskega načrta. Nadomestne gradnje se ob upošteva-
nju zahtev njihovih lastnikov zagotovijo v skladu s pogoji,
določenimi v občinskih prostorskih planskih in izvedbenih
aktih.

Za nadomestitev, zaradi gradnje avtoceste, izgubljenih
stavbnih zemljišč, se po potrebi opredelijo nova stavbna
zemljišča v skladu s predpisi o urejanju prostora, v okviru
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine.

26. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč in tal

Varovanje kmetijskih zemljišč je dolžan zagotoviti inve-
stitor s primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred
onesnaževanjem v času gradnje in obratovanja avtoceste,
nadomestitvijo prekinjenih poti, sanacijo prekinjenih siste-
mov za odvodnjavanja oziroma namakanje in po potrebi s
pridobitvijo (usposobitvijo) nadomestnih kmetijskih zemljišč.

– Pri gradnji avtoceste se omeji gibanje strojev na ob-
močje same trase, na opuščene dele hitre ceste in lokalne
poti. Za transporte čim manj uporabljati poljske poti.

– Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča se
ne smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih, razen
če ni drugih primernejših rešitev.

– Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podla-
ge, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno
ravnanje. Preprečiti je treba mešanje mrtvice in živice. Dolo-
čiti je treba začasne deponije za živico, ki mora biti odložena
na največ 1,5 m visoke nasipe. Rodovitna prst se uporabi za
sanacijo poškodovanih površin na gradbišču avtoceste.

– Med gradnjo in po zaključeni gradnji mora biti zago-
tovljen dovoz do vseh kmetijskih kompleksov.

– V območjih kvalitetnih kmetijskih tal je treba opušče-
ne vozne poti, struge prestavljenih vodotokov in druge pose-
ge na zemljišča zravnati na nivo okoliškega terena, jih humu-

zirati in urediti kot obdelovalne površine. Kmetijske površi-
ne, ki so bile v začasni uporabi za gradbene namene, je
treba po končani gradnji sanirati in pripraviti za nadaljnje
obdelovanje.

Investitor mora zagotoviti obratovalni monitoring glede
onesnaženja tal in rastlinskega pokrova.

27. člen
Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdov
Gradnja v gozdnih območjih (med km 1.900 in km 2.6

ter med km 5.56 in km 5.66) lahko posega v gozdni prostor
le v obsegu cestnega telesa in vkopov ter nasipov ter na
površini, kjer bodo potrebne deviacije obstoječih cest, do-
stopne poti in manipulativne površine za izvedbo zemeljskih
del ter za prestavitev 20 kV daljnovoda. Drugi poseki zaradi
ureditve gradbišča, gradbenih poti in gradnje niso dovoljeni.
Transportne poti za čas gradnje se uredijo po že zgrajenem
delu trase ali po odsekih hitre ceste.

Predhodno je potrebno za posege pridobiti soglasje
Zavoda za gozdove Slovenije. Pred posekom drevja na ob-
močju posegov mora pooblaščeni delavec Zavoda za goz-
dove Slovenije označiti drevje za posek.

Sečnjo lesa na trasi morajo izvajati izvajalci, ki izpolnju-
jejo pogoje iz pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št.
35/94).

Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila uredbe
varstva pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
62/95).

Med gradnjo je treba preprečiti vsako nepotrebno zasi-
pavanje in odstranjevanje podrasti.

Zaradi gradnje prizadeti, novo nastali gozdni rob mora
biti po končanih delih saniran oziroma na novo vzpostavljen,
tako da bosta zagotovljeni ekološka in funkcionalna skla-
dnost gozdnih površin. Novo urejeni gozdni rob se izvede z
avtohtono in pionirsko vegetacijo skladno z gozdnogojitve-
nim načrtom za območje gozdnega roba.

28. člen
Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi

Regulacije vodotokov
Izvedejo se naslednje regulacije oziroma ureditve vo-

dotokov:
– Prilipski potok 7-01 prečka AC v km 5,59 v objektu

5-3, dolžina ureditve je 160m.
– Pancar graben 7-02 se zaradi perspektivnega zaprtja

Čateškega polja spelje ob južni strani AC do obstoječe
struge pri Prilipah, dolžina ureditve je 1770 m.

– Potok Mali Drnovec 7-03 prečka AC v km 5,95 v
ploščatem propustu 2,0 × 2,0 m, dolžina ureditve je 110 m.

– Potok Drnovec 7-03 prečka AC pod pravim kotom v
km 6,16 v propustu 2,5 × 2,0 m, dolžina ureditve je 170 m.

– Jarek 1 z označbo 7-04 se spelje po severni strani
AC ob deviaciji 1-8 v Prilipski potok, dolžina ureditve je
740 m.

– Potok 7-05 prečka AC pod pravim kotom v km 6,68
v prepustu 2,0 × 2,0m, dolžina ureditve je 72 m.

– Potok Drašček 7-05 prečka AC pod pravim kotom v
km 7,0 v prepustu 2,0 × 2,0 m, dolžina ureditve je 105 m.

– Potok Orehovec 7-06 prečka AC pod pravim kotom
v km 7,26 v prepustu 3,0 × 1,9 m, dolžina ureditve je
232 m.

– Desna brežina Save 7-07: dolžina izvedbe nove bre-
žine je 360 m od km 7,42 do km 7,78 in še dodatna
stabilizacija nožice obstoječe brežine dolžine ca 155 m.

– Potok 7-07 prečka AC v km 7,55 v propustu
2,0 × 2,0 m, dolžina ureditve je 153 m.
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– Grajski potok 7-08 prečka AC pod pravim kotom v
km 8,4 v propustu 3,5 × 1,9 m, dolžina ureditve je 173 m.

– Potok 7-10 prečka AC pod pravim kotom v km 9,15
v podvozu 3-8, dolžina ureditve je 144 m.

– Potok 7-11 prečka AC‚ poševno v km 9,5 v v prepu-
stu 2,0 × 2,0 m, dolžina ureditve je 200 m.

– Dolinski potok 7-12 prečka AC pod pravim kotom v
km 10,39 v podvozu 3-9, dolžina ureditve je 240 m.

– Desni pritok 7-13 Dolinskega potoka v območju pri-
ključka Mokrice poteka po južni strani AC, dolžina ureditve
je 390 m. Deviacijo 1-15 in priključna kraka A in B prečka
potok v propustih 2,0 × 2,0 m.

– Potok 7-14 se regulira ob lokalni cesti na dolžini
390 m, v nadaljevanju se struga spelje ob južni strani ben-
cinske črpalke Mokrice – jug.

– Potok 7-15 se zajame v Obrežju v cevi premera
140 cm, spelje pod AC (km 11,53) prek krožišča v dolžini
ca 270m, v nadaljevanju pa se potok spelje v odprtem jarku,
ki ga je potrebno ustrezno tesniti, mimo ČN Mlake do Save.
Dolžina odprtega kanala je 1539 m.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v vodotoke se
upoštevajo naslednja izhodišča in zahteve:

– ureditve ne smejo poslabšati odtočnih razmer;
– vsa prečkanja površinskih vodotokov se načrtujejo

tako, da je svetli prerez sposoben prevajati merodajno sto-
letno visoko vodo odgovarjajočega vodotoka v tem prerezu
pri varnostni višini, ki praviloma ne sme biti manjša od 1 m in
le izjemoma 0,5 m;

– obratovalna gladina bodoče HE Mokrice bo na koti
141,50, kar se že v tej fazi upošteva pri določitvi kot vseh
ureditev;

– upoštevajo se rešitve odvodnje Čateškega polja pred-
vsem v povezavi z odvodnim kanalom iz depresijsko-retenzij-
skega območja;

– trase obstoječih vodotokov se morajo ohranjati v naj-
večji možni dolžini;

– zavarovanja morajo zagotavljati solidno protierozijsko
zaščito brežin, objektov v strugah in objektov ob vodotokih;
med izvajanjem posegov v vodotoke je treba preprečiti ozi-
roma vsaj omejiti erozijo razgaljenih površin in zasipavanje
strug; v času gradnje je potrebna ureditev začasnega od-
vodnjavanja in koncentracijo nizkih pretokov ter vegetacij-
sko utrjevanje razgaljenih površin takoj po končanih delih;

– oblikovanje profilov reguliranih vodotokov mora biti
čim bolj podobno naravnim profilom posameznih potokov;

– predvidi se oblikovanje nesimetričnih profilov in ne-
poravnanih brežin s spremenljivimi nakloni;

– zagotovi se sonaravna izvedba regulacij oziroma ure-
ditvenih posegov z uporabo naravnega materiala;

– po izvedbi regulacij je treba poravnati teren in zatravi-
ti poškodovane površine ob vodotokih ter na obrežju in na
delu korita zasaditi avtohtono obrežno vegetacijo;

– v času gradbenih del je potrebno zagotoviti ukrepe
za zaščito pred onesnaženjem vseh površinskih voda na
vplivnem območju posegov;

– pri gradnji se ne smejo uporabljati materiali, ki vsebu-
jejo nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine,
toksične kovine in druge sestavine, ki lahko spremenijo
osnovne lastnosti voda;

– odpadne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah
in na infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne smejo
izpuščati neposredno v vodotoke;

– ločilni pas mora biti izveden vodotesno, predvideti pa
je treba tudi ustrezno odvodnjavanje, s čimer bo preprečeno
pronicanje polutantov v podtalje;

– za primere razlitja škodljivih tekočin je treba pripraviti
načrt za hitro ukrepanje;

– pri pripravi izvedbenih projektov za reševanje zalednih
voda Čateškega polja sodeluje tudi biolog – naravovarstvenik.

Odvodnjavanje prometnih površin in zalednih voda
Sistem odvodnjavanja avtoceste in mednarodnega mej-

nega prehoda Obrežje je določen v 17. členu te uredbe.
Odvodnjevanje je zagotovljeno z upoštevanjem predpi-

sanih nagibov vozišča avtoceste, utrjenih površin oskrbnih
postaj in počivališč ter platojev mednarodnega mejnega pre-
hoda. Odvod meteorne vode je preko kanalizacije, odvo-
dnih jarkov, zadrževalnikov in lovilcev olj v recipient.

Odvodnjavanje območij bencinskih servisov mora biti
skladno z določili uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda iz virov onesnaževanje (Uradni list RS, št.
35/96).

Ob izgradnji HE Mokrice je treba zaledne vode Čate-
škega polja speljati v zaprtem profilu 2 × 2 m od predvide-
nega zaključka desnoobrežnega obrambnega nasipa Save v
km ca. 6,5 do nasipa HE Mokrice v km ca. 8,8. Del tega
zaprtega profila v dolžini 360 m, ki je predmet tega lokacij-
skega načrta in je predviden tik ob peti avtocestnega nasi-
pa, se zgradi sočasno z avtocesto. Izgradnja obravnavanega
dela zaprtega profila ni predmet investitorja avtoceste, tem-
več investitorja hidroelektrarne.

S sistemom odvodnjavanja je treba zagotoviti naslednje
ukrepe:

– Odvodnjavanje vod s cestnih površin se uredi tako,
da ne bo možno neposredno odtekanje vode v potoke.
Zbiralni vodi, odtočni žlebi na cestišču in drugi gradbeni
elementi ceste morajo biti zgrajeni tako, da lahko sprejmejo
tudi večje množine vod (v času padavin) ali drugih tekočin v
primeru prometne nesreče.

– Zadrževalni čas vode v zadrževalnikih mora omogoči-
ti učinkovito sedimentiranje trdnih delcev in vsaj delno raz-
gradnjo organskih snovi. Volumen zadrževalnikov mora v
primeru razlitja nevarne snovi zadržati njeno celotno količi-
no. Potrebno je redno čiščenje in vzdrževanje zbiralnikov,
mulj je potrebno obravnavati kot posebni odpadek.

– Za primere razlitja večjih količin goriv, olj in drugih za
vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov
je potrebno pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi
v vodotoke in za njihovo odstranitev.

– Med gradnjo mora biti zagotovljeno spremljanje sta-
nja onesnaženosti površinskih voda, ki mora biti časovno in
vsebinsko usklajeno s programom gradbenih del in mora
vključevati nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbe-
ne mehanizacije, nadzor nad uporabo (pretakanje, transport)
goriv ter motornih in strojnih olj z vidika preprečevanja nepo-
trebnega razlivanja po površini gradbišča in nadzor nad upo-
rabo gradbenih in izolacijskih materialov (cementnih meša-
nic, apna, bitumna in drugih).

– Program spremljanja stanja mora vključevati tudi
spremljanje rezultatov republiškega monitoringa kakovosti
površinskih vod Slovenije za reko Krko na odvzemnem me-
stu v Krški vasi. Na vseh preostalih vodotokih je treba v
program opazovanja vključiti terenske meritve ph, koncen-
tracije vodotopnega kisika in suspendiranih snovi ter meritve
motnosti. Meritve je treba izvajati v času gradbenih del v
strugi potokov in na njihovih brežinah.

Ukrepi za varovanje vodnih virov
Na odseku od km 5,8 do km 9,4 poteka trasa avtoce-

ste na obrobju širšega varstvenega pasu (cona 3) vodnih
virov vrtin PR-3/92 nad Prilipami ter Mo-1/88 in Mo-2/88
ob Dolinskem potoku pod Mokricami.

Območje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje
(MMP) je izven varstvenega pasu vodnih zajetij pri Bregani
na območju Republike Hrvaške.
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Zaradi velike ranljivosti vodonosnika na območju MMP
je treba predvideti vodotesno kanalizacijo, lovilce olj in pre-
čiščevanje fekalnih in onesnaženih meteornih voda v čistilni
napravi Mlake. Iztok iz čistilne naprave v Savo je izven vodo-
varstvenega območja zajetij pri Bregani.

Avtocesta ne sme v ničemer poslabšati obstoječega
stanja kakovosti ostalih vodnih virov, kar je treba doseči z
ustreznimi gradbenotehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom
gradnje ter po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja.
Ob morebitnem poslabšanju stanja je investitor dolžan zago-
toviti ustrezno sanacijo.

Med gradnjo in obratovanjem avtoceste je treba upošte-
vati naslednje pogoje:

– Na celotnem odseku, predvsem pa na delih odseka
med km 0,000 in 1,90, med km 2,90 in 8,40, med km
10,35 in 12,30 in na območju mednarodnega mejnega
prehoda Obrežje, se je treba izogniti posegom do nivoja
podzemne vode.

– Med km 10,35 in km 10,80 je treba pri drenaži v
potok upoštevati možne pritoke visečih voda (preseki tanjših
vmesnih meljastopeščenih nanosov).

– Pri temeljenju je treba uporabljati čisto tehnologijo in
brezhibno mehanizacijo, da se preprečijo možnosti za one-
snaženje podzemnih voda.

– Med gradnjo mora investitor zagotoviti meritve niha-
nja podzemne vode vzdolž celotne trase obravnavanega
odseka avtoceste. Obstoječo opazovalno mrežo je treba
dopolniti s tremi piezometričnimi vrtinami na Čateškem polju
in s tremi vrtinami na območju Obrežja.

– Pri načrtovanju in izvajanju vseh posegov je treba
zagotoviti da ne bo prišlo do sprememb kakovosti, dinamike
in količin termalne vode, ki se zajema za potrebe Term
Čatež.

– V sklopu ureditev oskrbnih postaj, bencinskega ser-
visa in počivališča je treba načrtovati izvedbo utrjenih povr-
šin, ki bodo vodoneprepustne in oljetesne in bodo oprem-
ljene z ustreznimi lovilci olj.

– Pri bencinskih servisih mora biti cevna inštalacija za
gorivo položena v neprepustne kinete ali izvedene iz dvo-
stenskih cevi atestiranih za pretakanje naftnih derivatov.

– Med gradnjo je treba zagotoviti stalen nadzor pristoj-
ne službe, ki bo kontrolirala ustreznost izvajanja ukrepov za
zaščito podzemne vode.

29. člen
Varstvo naravne dediščine

Temeljni ukrep varstva naravne dediščine in narave je
upoštevanje pogojev MOP – Uprave za varstvo narave pri
tehnični rešitvi trase v območjih naravne dediščine in pri-
merna organizacija gradbišča.

Splošni pogoji varstva naravne dediščine v času pri-
pravljalnih del in gradnje so:

– Pred pričetkom pripravljalnih del je treba opraviti fo-
tografsko in video dokumentacijo celotne trase avtoceste s
tal in zraka, po navodilih MOP – Uprave Republike Slovenije
za varstvo narave.

– Investitor mora zagotoviti naravovarstveni nadzor pri
pripravljalnih delih in gradnji mostu preko reke Krke ter pri
posegih v obrežje reke Save in mrtvico pri Prilipah.

– Posege na območjih naravne dediščine omejiti na
cestno telo avtoceste, začasne deponije materiala in gradbi-
ščne poti ne smejo biti urejene na območjih naravne dedi-
ščine.

– Ker se pri zemeljskih delih lahko odkrije geološko
naravno dediščino/vrednoto, je treba zagotoviti občasen
geološki nadzor (paleontološki, strukturni, mineraloški idr.)
na celotnem območju trase in spremljajočih objektov, vključ-

no s priključki, deviacijami in deponijami. Nadzor mora izva-
jati ustrezna strokovna geološka služba. V primeru geoloških
najdb je treba obvestiti pristojno strokovno organizacijo, ki
poda strokovne smernice glede ohranjanja dediščine oziro-
ma nadaljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nastane ob
nadzoru, je treba posredovati Upravi Republike Slovenije za
varstvo narave.

– Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba
predložiti Upravi Republike Slovenije za varstvo narave v
pregled in potrditev. Sestavni del projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja mora biti tudi načrt krajinske ureditve z
zasaditvenim načrtom.

– Pri pripravi izvedbenih projektov za rešitve zalednih
voda Čateškega polja je treba zagotoviti sodelovanje biologa
– naravovarstvenika.

– Pred pričetkom gradnje je treba o predvidenem za-
četku del, zaradi preselitve rib in piškurjev, obvestiti ribiške
družine, ki gospodarijo z vodotoki, ki bodo kakorkoli priza-
deti z načrtovanimi posegi. Po končani gradnji se vsaj tri leta
izvaja spremljanje stanja ribjih populacij na predelu, ki bo
zaradi gradnje avtoceste kakorkoli spremenjen.

– Po končani gradnji je treba vse začasne objekte od-
straniti in vzpostaviti prejšnje stanje oziroma izvesti sanacij-
ske ukrepe.

Pogoji za izvedbo posegov v vodni in obvodni prostor
Poleg ukrepov, ki so navedeni v okviru pogojev za

vodnogospodarske ureditve, je treba pri posegih v vodni in
obvodni prostor upoštevati naslednje:

– Konstrukcijo mostu preko Krke je treba izvesti tako,
da ne posega v telo reke in da ne bodo potrebne dodatne
utrditve bregov.

– Ob izvedbi del na območju Prilipske mrtvice in mrtvi-
ce Cola se je treba izogibati poseganju v vodni biotop,
posege v obrežno vegetacijo pa po možnosti izvajati v času
izven gnezditvene sezone, ki traja od april do junija. Zapor-
nični objekt podaljšanega visokovodnega nasipa (ki ni pred-
met tega lokacijskega načrta in ne predmet investicije avto-
ceste) mora omogočati normalno komunikacijo med obema
deloma mrtvice in reke Save.

– Pri gradbenih delih ob reki Savi se je treba izogibati
poseganju v rečno obrežje, posege v obrežno vegetacijo pa
po možnosti izvajati v času izven gnezditvene sezone. V
času gradnje je treba omejiti gradbišče, tako da ne bo
dodatnih posegov v naravo (morebitni posegi v vodotok,
dodatne transportne poti in deponije materiala).

Prehodi in druge ureditve za prostoživeče divje živali
Prostoživeče divje živali bodo lahko prečkale koridor

AC prek podhodov in prek prepustov ter pod mostovi. V ta
namen bodo ti objekti izvedeni na poseben način:

– Pod vsemi mostovi čez vodotoke, vključno z regula-
cijskimi kanali s stalno in občasno vodo, bo vzdolž ene
strani struge urejeno suho, prehodno obrežje v širini naj-
manj 2.0 m, ki bo imelo svetlo višino najmanj 2,5 m in bo
omogočilo prehajanje manjšim živalim, vključno s srnjadjo.
Pri mostu čez reko Krko je treba na levem bregu zasaditi vsaj
5 m širok pas z avtohtono obrežno drevesno in grmovno
vegetacijo. Dovoz z avtomobili na obrežje (razen mehaniza-
cije za vzdrževanje struge) je treba z ustreznimi ureditvami
preprečiti.

– Propusti profila 2 × 2 m bo opremljeni s suho polič-
ko širine 50 cm nad niveleto srednjega pretoka vode za
prehod malih živali.

– Svetli profil podvozov poljskih poti morajo znašati
najmanj 4 m × 8 m, v sklopu podvoza pa je treba zagotoviti
neasfaltiran pas širine vsaj 2 m;



Uradni list Republike Slovenije Št. 34 / 10. 5. 2001 / Stran 3985

– Za zagotovitev varnosti pred nekontroliranim prehaja-
nje dvoživk in malih živali prek avtoceste je treba namestiti
varovalno ograjo obojestransko na odseku od km 4.9 do km
5.6 in na celotni dolžini območja Prilipske mrtvice.

– Za umik prostoživečih divjih živali pred visokimi voda-
mi Save se na Krškem polju zunaj zaščitne ograje izvedejo
do 8 m široki prostori kot razširitve nasipa AC, tako da je
kota teh površin enaka koti AC. Zunanja linija teh razširitev
se izvede reliefno razgibano, nasipne brežine pa zasadijo z
manjšimi skupinami drevja in grmovnic.

Spremljanje stanja dvoživk med izvajanjem posegov in
med obratovanjem AC

Med gradnjo je treba spremljati stanje na območju
vodnogospodarskih ureditev in na območju Prilipske mrtvi-
ce in spomladi in jeseni zagotoviti monitoring migracij dvo-
živk ter po potrebi predvideti dodatne ukrepe (npr. postavi-
tev začasnih ograj, prenašanje živali do mrestišč).

V času obratovanja je treba spremljati stanje dvoživk in
sesalcev vzdolž inventariziranih migracijskih poti eno leto.
Na podlagi rezultatov spremljanja stanja bo mogoče predla-
gati dodaten monitoring in po potrebi dodatne omilitvene
ukrepe.

30. člen
Varstvo kulturne dediščine

Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine
mora investitor zagotoviti:

– Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenziv-
ni pregled) na območjih trase avtoceste, na lokacijah vseh
spremljajočih objektov in mednarodnega mejnega prehoda
po metodologiji Skupine za arheologijo na avtocestah Slo-
venije (SAAS) pri Upravi RS za kulturno dediščino.

– Izvedbo intrasite raziskave po metodologiji in v sode-
lovanju SAAS povsod tam, kjer je bila z ekstenzivnim pregle-
dom ugotovljena potrebna izvedba podrobnejših raziskav
zaradi določitve naknadnih pogojev in ukrepov.

– Izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno ogroženih
odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki;
območja morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred
začetkom gradnje avtoceste, mednarodnega mejnega pre-
hoda, priključnih cest in drugih spremljajočih ureditev.

– Stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na
celotni trasi avtoceste.

– Zagotoviti posnetke stanja pred pričetkom del, ki
bodo izdelani po navodilih pristojne službe za varstvo kultur-
ne dediščine in sicer foto in video posnetek kulturne dedi-
ščine na celotnem območju poteka trase (stanje prostora in
obstoječih prostorskih razmerij pred gradnjo avtoceste).

– Ukop ob južnem robu arheološkega območja Čate-
ški grič se izvede tako, da se ohrani južno obzidje poznoan-
tične trdnjave. Arheološko območje se zaščiti z opornim
zidom na severnem robu avtoceste. Obstoječa lokalna ce-

sta na severnem obrobju arheološkega območja se rekon-
struira tako, da se ne posega izven obstoječih brežin.

– Postavitev in izvedba protihrupnih barier ter material,
iz katerega bodo izdelane, morajo omogočati vedutne po-
glede na kulturno dediščino in kulturno krajino, ne smejo pa
poudariti avtocestnega telesa v pogledih iz območij varova-
ne dediščine ali drugače motiti varstva dediščine, kar velja
predvsem za območje gradu Mokrice in cerkve Sv. Jurija na
Čatežu.

– Za zagotovitev celovitega varstva kulturne dediščine
je treba reliefne spremembe primerno krajinsko oblikovati
glede na značilnosti obstoječega terena.

– Izvedbo nadvoza pri priključku Mokrice je treba pred-
videti v obliki lahke mostne konstrukcije.

– V območja kulturne dediščine ni dovoljeno prestav-
ljati nadzemnih komunalnih vodov. Pri nujnih prestavitvah in
novogradnjah podzemnih vodov na območjih arheološke
dediščine je potrebno upoštevati usmeritve pristojne službe
za varstvo kulturne dediščine.

– Deponije in gradbiščne baze niso dopustne v obmo-
čjih varstva kulturne dediščine.

– Investitor mora pridobiti soglasje pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine k načrtu ureditve gradbišča in mo-
rebitnih začasnih deponij izven območja lokacijskega načrta.

– Pri izvedbi posegov na območju Podgračenega je
treba zagotoviti ohranitev kozolca pri domačiji Podgračeno
7 v okviru domačije ali na novi lokaciji, ki jo določi Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto v soglasju
z lastnikom.

– Pri izvedbi del na avtocesti v arheoloških območjih
Podgračeno in Ribnica je potrebno zagotoviti fizično ločitev
gradbišča od ostale površine zaradi preprečitve dodatnih
poškodb arheološkega območja.

– Skladno z izdelanimi poročili o opravljenih intenzivnih
arheoloških pregledih (SAAS, avgust 2000) je potrebno na
predhodno pregledanih in potrjenih arheoloških najdiščih
Čateški grič 1, Col 1, Ribnica – Romula in Obrežje (sever in
jug) izvesti arheološka zaščitna izkopavanja, na lokacijah
Čateški grič 2, Mokrice 1 in Grički pri Obrežju pa izvajati
strog arheološki nadzor.

31. člen
Varstvo pred hrupom

Na podlagi izračunane emisije hrupa so določeni ukre-
pi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hru-
pom. Ukrepi so določeni na podlagi napovedi prometa za
leto 2022, konfiguracije terena in namenske rabe prostora.

Osnovni ukrep zmanjšanja emisije hrupa je uporaba
prevleke iz drobirja z bitumenskim mastiksom (DBM), ki
zmanjša emisije hrupa za 2 dB(A).

Dodatna aktivna zaščita naselij pred hrupom prometa
so naslednje protihrupne bariere: ki so potrebne v skupni
dolžini 6.395 m.

APO-1 Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
od km 1,6+50 m do km 1,9+70 m
višine h = 2,5 m in dolžine l = 320 m (800 m2)

APO-2 (PZ) Absorbcijska protihrupna ograja na desni strani AC
od km 2,7+10 m do km 2,8+80 m, delno na podpornem zidu
višine h = 4,0 m in dolžine l = 170 m (680 m2)

OAPO-3 (PZ) Obojestransko absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
od km 2,9+60 m do km 3,6+40 m
višine h = 2,5 – 4,5 m in dolžine l = 680 m
– višine 2,5 m, od km 2,9 + 60m do km 3,0 + 00 m, na podpornem zidu l = 40 m (100 m2)
– višine 4,5 m, od km 3,0 + 00 do km 3,0 + 45, l = 45 m (202,5 m2)
– višine 4,0 m, od km 3,0 + 45 m, do km 3,1 + 60 m, l = 115 m (460 m2)
– višine 3,0 m, od km 3,1 + 60 m do km 3,6 + 40 m, l = 480 m, (1.440 m2).
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APO-4 Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
od km 3,6 + 40 m do km 3,7 + 20 m
višine h = 3,0 in dolžine l = 80 m (240 m2)

APO-5 Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
od km 3,7 + 20 m do km 4,3 + 80 m
višine h = 2,7 m in dolžine l = 660 m (1.782 m2)

APO-6 Absorbcijska protihrupna ograja na levem robu AC
od km 2,9 + 80 m do km 3,8 + 20 m
višine h = 2,5 – 3,5 m in dolžine l = 840 m
– višine 2,5 m, od km 2,9 + 80 m do km 3,1 + 60 m, l = 180 m (450 m2)
– višine 3,5 m, od km 3,1 + 60 m do km 3,8 + 20m, l = 660 m (2.310 m2)

N+OAPO-7(PZ)  Kombinacija dvometrskega nasipa in obojestransko absorbcijske protihrupne ograje na desnem robu AC
od km 7,0 + 90 m do km 7,2 + 0,5 m
višine h = 4,0 m in dolžine l = 115 m (460 m2)

N+APO-8(PZ)  Kombinacija dvometrskega nasipa in absorbcijske protihrupne ograje na desnem robu AC
od km 7,2 + 0,5 m do km 7,3 + 40m
višine h = 4,0 m in dolžine l = 135 m (540 m2)

APO-9 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC (nadvišanje ukopa)
od km 7,3 + 40 m do km 7,8 + 00 m
višine h = 4,0 m in dolžine l = 460 m (1.840 m2)

APO-10 Absorbcijska protihrupna ograja na levem robu AC
od km 8,4 + 30 m do km 8,7 +60 m
višne h = 3,0 – 3,5 m in dolžine l = 330 m
– višine 3,0 m, od km 8,4 + 30 m do km 8,5 + 50 m, l = 120 m (360 m2)
– višine 3,5 m, od km 8,5 + 50 m do km 8,7 + 60 m, l = 210 m (735 m2)

APO-11 Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
od km 8,6 + 60 m do km 8,9 + 80 m
višine h = 3,0 m in dolžine l = 320 m (960 m2)

PN-12 (PZ)  Protihrupni nasip (nadvišanje ukopa) na desnem robu AC
od km 8,9 +80 m do km 9,0 + 80 m
višine h = 3,5 m in dolžine 100 m

APO-13 Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
od km 9,0 + 80 m do km 9,1 + 90 m
višine h = 3,0 m in dolžine l = 110 m (330 m2)

APO-14 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja na desni strani AC (nadvišanje ukopa)
od km 9,1 + 90 m do km 9,3 + 40 m
višine h = 3,5 m in dolžine l = 150 m (525 m2)

APO-15 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
od km 9,3 + 40 m do km 9,5 + 65 m
višine h = 3,5 m in dolžine l = 225 m (787,5 m2)

APO-16 Absorbcijska protihrupna ograja na desni strani AC – servisne ceste (delno nadvišanje ukopa)
od km 10,4 + 70 m do km 10,6 + 65 m
višine h = 3,0 m in dolžine l = 194 m (582 m2)

APO-17 Absorbcijska protihrupna ograja na desni strani AC – servisne ceste
od km 10,6 + 50 m do km 10,7 + 20 m
višine h = 3,0 m in dolžine l = 70 m (210 m2)

APO-18 Absorbcijska protihrupna ograja na desni strani AC – servisne ceste
od km 10,7 + 15m do km 10,8 + 35m
višine h = 3,0 m in dolžine l = 124 m (372 m2)

APO-19 Absorbcijska protihrupna ograja ob vzhodnem robu deviacije
1-16 – cesta v gospodarsko cono, levo od osi, ki poteka ob bencinskem servisu Mokrice – sever, levo od
osi AC
od km 10,8 + 60 m do km 11,5 + 60 m (avtoceste)
višine h = 3,0 – 4,5 m in dolžine l = 726 m
– višine 3,0 m, od km 11,8 + 60 m do km 11,2 + 50 m, l = 390 m (1.170 m2)
– višine 3,5 m – nadvišanje vkopa, od km 11,2 + 50 m do km 11,3 +00m, l = 50 m (175 m2)
– višine 4,5 m – nadvišanje vkopa, od km 11,3 + 00 m do km 11,5 + 00m, l = 200 m (900 m2)
– višine 3,5 m – nadvišanje vkopa, od km 11,5 + 00 m do km 11,5 + 60m, l = 86 m (301 m2)

APO-20 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja desno od osi AC
od km 11,2 + 00 m do km 11,5 + 40 m
višine h = 3,5 – 4,5 m in dolžine l = 346 m
– višine 3,5 m, nadvišanje vkopa od km 11,2 + 00 m do km 11,2 + 80m, l = 86 m (301 m2)
– višine 40 m, nadvišanje vkopa, od km 11,2 + 80 m do km 11,3 + 40m, l = 60 m (240 m2)
– višine 4,5 m na podpornem zidu, od km 11,3 + 40 m do km 11,4 + 60m, l = 120 m (540 m2)
– višine 3,5 m na podpornem zidu, od km 11,4 + 60 m do km 11,5 + 40m, l = 80 m (280 m2)

APO-21 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja desno od osi AC (nadvišanje vkopa)
od km 11,5 + 45 m do km 11,6 + 60 m
višine h = 3,5 m in dolžine l = 120 m (420 m2)

PN-22 (PZ)  Protihrupni nasip desno od osi AC
od km 11,6 + 60 m do km 11,7 + 66 m
višine h = 4,5 m in dolžine l = 120 m
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Po pričetku obratovanja avtoceste je potrebno izvajati
prve meritve hrupa in obratovalni monitoring ter v časovno
opredeljenih rokih za objekte, ki se v posameznem obdobju
nahajajo znotraj območja prekomerne hrupne obremenje-
nosti, preveriti potrebnost izvedbe pasivne protihrupne za-
ščite.

Ti objekti so:
Čatež na Savi
– stanovanjski objekt J od AC, km 2,8, parcela 94/4

k.o Čatež, Rimska 14,
– stanovanjski objekt J od AC, km 2,99, parcela 17

k.o Čatež, Rimska 22,
– stanovanjski objekt J od AC, km 3,05, parcela

1883/15, k.o Čatež, Rimska 25,
– stanovanjski objekt J od AC, km 3,06, parcela 38,

k.o Čatež, Rimska 27,
– stanovanjski objekt J od AC, km 3,08, parcela

14/1k.o Čatež, Rimska 29,
– stanovanjski objekt J od AC, km 3,10, parcela 52/4

k.o Čatež, Zagrebška 18,
– stanovanjski objekt J od AC, km 3,12, parcela 52/6

k.o Čatež, Zagrebška 16;
Podgračeno
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,18, parcela *212

k.o. Velika dolina, Podgračeno 9,
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,21, parcela

1890/70 k.o. Velika dolina, Podgračeno 8,
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,22, parcela

*101/2 k.o. Velika dolina, Podgračeno 7,
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,23, parcela *236

k.o. Velika dolina, Podgračeno 7a,
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,36, parcela

1138/3 k.o. Velika dolina, Podgračeno 6,
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,42, parcela *100

k.o. Velika dolina, Podgračeno 5,
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,48, parcela *237

k.o. Velika dolina, Podgračeno 4,
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,53, parcela *92/2

k.o. Velika dolina, Podgračeno 3,
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,58, parcela

1105/1 k.o. Velika dolina, Podgračeno 2a,
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,59, parcela *98/2

k.o. Velika dolina, Podgračeno 2,
– stanovanjski objekt J od AC, km 7,69, parcela *97/3

k.o. Velika dolina, Podgračeno 1;

Ribnica
– stanovanjski objekt J od AC, km 9,04, parcela 208

k.o. Velika dolina, Ribnica 8,
– stanovanjski objekt J od AC, km 9,22, parcela

1006/3 k.o. Velika dolina, Ribnica 6,
– stanovanjski objekt J od AC, km 9,26, parcela 316

k.o. Velika dolina, Ribnica 4a,
– stanovanjski objekt J od AC, km 9,43, parcela *88/1

k.o. Velika dolina, Ribnica 1;

Obrežje
– stanovanjski objekt J od AC, km 11,39, parcela 1940

k.o. Velika dolina, Obrežje 43,
– stanovanjski objekt J od AC, km 11,47, parcela

225/3 k.o. Nova vas, Obrežje 33,
– stanovanjski objekt J od AC, km 11,61, parcela 142

k.o. Velika dolina, Obrežje 31,
– stanovanjski objekt J od AC, km 11,63, parcela

139/2 k.o. Velika dolina, Obrežje 26,
– stanovanjski objekt S od AC, v km 11,35, parcela

202/2 k.o. Velika dolina, Obrežje 51,

– stanovanjski objekt S od AC, km 11,39, parcela 191
k.o. Velika dolina, Obrežje 46,

– stanovanjski objekt J od AC, km 11,71, parcela 1942
k.o. Velika dolina, Obrežje 24.

Investitor je dolžan v času gradnje avtoceste izvesti proti-
hrupno zaščito za petletno plansko obdobje na podlagi izra-
čuna obremenitev hrupa in jih nadgrajevati skladno z rezultati
zakonsko predpisanega monitoringa. Protihrupni nasipi se
uredijo v času gradnje avtoceste v končnem obsegu.

Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring se izvajata
na podlagi veljavnega pravilnika o prvih meritvah na obrato-
valnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96). Na podlagi
monitoringa je investitor dolžan izvesti eventualno potrebne
dodatne ukrepe.

Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoring hrupa
med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev
vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se dolo-
čijo na podlagi načrta organizacije gradbišča za naseljena
območja v neposredni bližini gradbišča in cest po katerih
bodo potekali glavni transporti.

32. člen
Varstvo zraka

Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred
prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov, delno pa ima
to funkcijo tudi zasaditev v obcestnem prostoru.

Med obratovanjem avtoceste dodatni zaščitni ukrepi
niso potrebni.

Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje
ukrepe za varstvo zraka:

– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,

– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in grad-
bišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materialov z gradbišča;

– sprotno rekultivirati območja velikih posegov (nasi-
pe, vkope).

33. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov

Komunalni odpadki na oskrbnih postajah in počivališču
ter na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje se zbirajo v
tipskih kontejnerjih, ki se redno praznijo, odpadki pa organi-
zirano odvažajo na sanitarno deponijo.

Posebni odpadki na bencinskih črpalkah se ločeno
zbirajo in odvažajo.

Odpadki iz fitosanitarnega in vetrinarskega objekta ter
hlevov v sklopu mednarodnega mejnega prehoda se obrav-
navajo kot posebni odpadki oziroma se ločeno zbirajo in
odvažajo skladno s predpisi.

34. člen
Varstvo pred požarom

Požarna varnost objektov in območij se ne sme poslab-
šati z izgradnjo avtoceste.

Zagotovljeni morajo biti dovozi za intervencijska vozila
do vseh območij, preskrba s požarno vodo ne sme biti
okrnjena.

Ustrezna protipožarna ureditev mora biti na območjih vseh
oskrbnih postaj. Na vseh platojih se uredijo hidrantne mreže s
hidranti, ki bodo v predpisani oddaljenosti od objektov.

Območja oskrbnih postaj se opremijo s predpisano
protipožarno opremo skladno s pravilnikom o gradnji postaj
za preskrbo motornih vozil z gorivom in o skladiščenju in
pretakanju goriva (Uradni list SFRJ, št. 27/71).
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Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila uredbe
pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95).

35. člen
Ureditve za obrambo in zaščito

V sklopu prometnih ureditev med mednarodnim mej-
nim prehodom in naseljem Obrežje se na severni strani
avtoceste uredi deponija za posebne namene velikosti pri-
bližno 600 m2.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

36. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospo-
darske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih
posegov,

– deli trase avtoceste,
– priključki,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omre-

žja in druge deviacije,
– objekti na trasi avtoceste,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditev obcestnega prostora,
– priprava zemljišča za oskrbne postaje,
– priprava platojev za mednarodni mejni prehod.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posa-

mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaklju-
čene funkcionalne enote. Etapnost se prouči in določi v
posebnem elaboratu.

Možno je etapno urejanje oskrbnih postaj in počivališč
vendar na podlagi enovitega projekta, ki bo zagotovil funkci-
onalno in oblikovno skladnost celotne ureditve.

Pri določitvi etapnosti gradnje mednarodnega mejnega
prehoda Obrežje je treba upoštevati začasno funkcioniranje
sedanjih objektov do zaključene gradnje novih objektov.

V območju lokacijskega načrta so določene površine
za možno širitev ureditev na vstopnem delu mednarodnega
mejnega prehoda Obrežje. Potrebe po dodatnih ureditvah in
njihova velikost se določijo na podlagi preučitve dejanskih
potreb se in izvedejo na podlagi posebne ureditve, ki bo
skladna z določili tega lokacijskega načrta.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

37. člen
Splošne obveznosti

Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustno-
sti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje avtoceste in
mednarodnega mejnega prehoda Obrežje imajo investitorji
naslednje obveznosti:

– tehnične in tehnološke rešitve gradnje avtoceste in
deviacij morajo zagotavljati stalno prevoznost hitre ceste H1
za vse vrste motornega prometa in funkcioniranje sedanjega
mejnega prehoda do usposobitve novih objektov in uredi-
tev;

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju
in pred mednarodnim mejnim prehodom Obrežje;

– pred pričetkom gradnje predložiti Ministrstvu za pro-
met in zveze – Direkciji Republike Slovenije za ceste v potr-
ditev predpisano tehnično dokumentacijo za vse začasne
priključke na državne ceste; pri tem je treba upoštevati čim
manjšo obremenitev teh cest tako, da se največji možni
obseg prevozov odvija po trasi avtoceste; gradbiščni pri-
ključki so začasni;

– če bi vplivala etapa izvedbe lokacijskega načrta na
prometno ureditev državnih cest je potrebno uskladiti rešitev
z Ministrstvom za promet in zveze – Direkcijo Republike
Slovenije za ceste;

– pred pričetkom gradnje izdelati elaborat (posnetek
stanja) o kvaliteti obstoječih vozišč na vseh javnih cestah, po
katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma po katerih se
bodo vršile preusmeritve prometa v času gradnje;

– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve
avtoceste ne bo poslabšala;

– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje avtoceste
prekinjeni;

– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja investitor z
upravljavci, občino in krajevnimi skupnostmi uskladi popis
obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastruktu-
re, ki bo tangirana zaradi gradnje avtoceste;

– vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvo-
zom in transportom med gradnjo pred pričetkom gradnje
urediti in protiprašno zaščititi;

– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih
objektov, ki bodo tangirani zaradi gradnje;

– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje;

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;

– sprotno rekultivirati območja velikih posegov (nasi-
pe, ukope);

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nasta-
le zaradi gradnje in obratovanja avtoceste;

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki bodo zaradi gradnje avtoceste ali uporabe pri grad-
nji prekinjene ali poškodovane; obstoječo cesta ob severni
strani Čateškega griča urediti znotraj obstoječih brežin;

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne
vode je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;

– sanirati vse sisteme za odvodnjavanje oziroma nama-
kanje kmetijskih zemljišč, ki bodo zaradi gradnje prekinjeni
ali poškodovani;

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode
in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih
snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje uspo-
sobljene službe;

– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne
bodo locirane v neposredni bližini naselij ter v območjih
naravne in kulturne dediščine ter v drugih varovanih obmo-
čjih; k elaboratu organizacije gradbišča pridobi investitor
soglasje lokalne skupnosti in potrebna druga soglasja pri-
stojnih služb;

– v času izvajanja vodnogospodarskih ureditev na ob-
močju savske mrtvice in regulacije desne brežine Save za-
gotoviti hidrogeološki in biološki nadzor;

– za varovanje vodnih virov med gradnjo mora investi-
tor zagotoviti ukrepe navedene v 28. členu te uredbe;

– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih
dovolijo emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da
v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa pred-
pisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;

– za varovanje gozdov med gradnjo mora investitor
zagotoviti ukrepe navedene v 27. členu te uredbe;

– vzdrževati vegetacijske pasove ob avtocesti, ki so
element krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi fun-
kcijo varovanja pred onesnaženjem neposrednega okoliške-
ga prostora;
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– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih ob-
jektov, naprav in območij ter okolico objektov;

– izvajati monitoring skladno z določili 38. člena te
uredbe;

– pri projektantskem nadzoru na terenu zagotoviti so-
delovanje krajinskega arhitekta.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustrez-
nih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenimi pred pričet-
kom gradnje avtoceste.

38. člen
Monitoring

Investitor gradnje avtoceste in deponij mora zagotoviti
celosten načrt monitoringa. Kot obvezni minimum je investi-
tor dolžan upoštevati določila monitoriga v poročilu o vplivih
na okolje, ki je sestavni del lokacijskega načrta za odsek
avtoceste Krške vas–Obrežje.

Program monitoringa se izdela kot sestavni del projek-
ta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pri meritvah stanja sestavin okolja je treba zagotoviti
tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena infor-
macija o stanju posamezne sestavine okolja. Pri določitvi
točk monitoringa se smiselno upoštevajo merilna mesta že
izvedenih meritev ničelnega stanja.

Merilna mesta za spremljanja stanja je treba zavarovati
tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za do-
stopnost podatkov.

Dodatni ukrepi, ki jih mora zagotoviti investitor na pod-
lagi monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav in ure-

ditev,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ukrepi.

IX. TOLERANCE

39. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-

panja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim
načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih
izhodišč najdejo rešitve, ki so primernejše z oblikovalske-
ga, prometno-tehničnega ali okolje-varstvenega vidika, s
katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski
pogoji.

Nobena od teh odstopanj ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizaci-
je, ki jih ta odstopanja zadevajo.

V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in pro-
jektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in na-
prav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja
od stacionaž navedenih v tej uredbi, ki so posledica natan-
čnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so
dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka
tega člena.

X. NADZOR

40. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. KONČNI DOLOČBI

41. člen
Lokacijski načrt je na vpogled pri Ministrstvu za okolje

in prostor – Uradu za prostorsko planiranje in pri službah,
pristojnih za urejanje prostora v Občini Brežice.

42. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2036. Uredba o lokacijskem načrtu za vzporedni
plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena in 45.j člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89, Uradni list RS
– stari, št. 26/90 in 3/91 ter Uradni list RS, št. 18/93,
47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) izdaja Vlada Repu-
blike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za vzporedni plinovod

M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se, ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega druž-
benega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta
1990 ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Ptuj za območje Občine
Kidričevo, prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Ptuj za območje Občine
Majšperk, prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine
Rogaška Slatina, prostorskih sestavin dolgoročnega plana
in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obmo-
čje Občine Rogatec, sprejme lokacijski načrt za vzporedni
plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec (v nadaljn-
jem besedilu: lokacijski načrt). Lokacijski načrt za vzporedni
plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec je izdelal
Razvojni center Planiranje, Celje, d.o.o., v marcu 2001,
pod številko projekta 296/98.

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične

prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek,
zmogljivosti, velikosti, oblikovanje objektov, naprav in uredi-
tev ter okoljevarstvene ukrepe.

Tekstualni del obsega:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
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– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov,
– prostorske pogoje za realizacijo,
– trasa plinovoda in njen vpliv na obstoječe objekte in

naprave z osnovnimi pogoji za gradnjo,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi

nesrečami,
– geodetski elaborat s seznamom parcel v delovnem

pasu plinovoda M 1/1,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etapnost izgradnje,
– povzetek poročila o vplivih na okolje in sklepna oce-

na sprejemljivosti posega,
– pogoje, mnenja in soglasja.
Grafični del obsega:
– pregledno situacijo, M 1:25000,
– prikaz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-

ročnega družbenega plana RS, M 1:250000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega plana občin Kidričevo, Majšperk, Rogaška Slati-
na in Rogatec, M 1:5000,

– inventarizacijo obstoječega stanja objektov v obmo-
čju varovalnega pasu 2 x 200 m, M 1:5000,

– inventarizacijo obstoječega stanja vrste rabe zem-
ljišč, vodotokov, cest, elektroenergetskih in telefonskih vo-
dov ter vrisano smer gradnje in deponij materialov,
M 1:5000,

– ureditveno situacijo, M 1:5000,
– karakteristični profil polaganja plinovoda, M 1:20,
– prikaz parcel v ureditvenem območju lokacijskega

načrta z vrisanim delovnim pasom 6+10 m, M 1:2880 in
M 1:2500.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-

cele ali dele parcel, na katerih bo potrebno pridobiti služno-
stno pravico za uporabo zemljišča za izgradnjo cevovoda
(širine šestnajst metrov) in parcele ali dele parcel, ki jih je
potrebno odkupiti za izgradnjo objektov na plinovodu (blok
ventili), po naslednjih katarstrskih občinah:

– seznam parcel ali delov parcel, na katerih bo potre-
bno pridobiti služnostno pravico:

k.o. Stoperce
Parcele številka *85, 594, 598, 602/7, 786/5,

786/6, 786/4, 786/2, 1570/3, 786/1, 785/1, 784,
726/2, 725, 722/2, 722/1, 723/3, 1573/1, 848, 847,
854, 849, 856/1, 851/1, 859/2, 858/1, 916, 914/1,
1570/2, 908/2, 924/3, 923/1, 924/2, 1570/1, 922,
924/1, 1573, 943/2, 943/1, 942/2, 948/1, 950,
952/1, 953/1, 958, 957, 961, 967, 963/1, 1573/1,
960, 950, 978/1, 978/2, 979, 984, 990, 989, 994/2,
993, 995, 996, 998, 1001, 1004, 1007, 1010, 1013/1,
1021/1, 1574, 1580, 1515/3, 1515/2, 1519, 1522,
1525, 1527/1, 1527/2, 1531, 1532, 1535, 1538/1,
1545, 1546, 1488, 1573, 1568/2/3, 1562, 1563, 1559,
1560, 1552, 1568/3, 720/6, 1013/2, 997, 1034/2,
941, 1488/18;

k.o. Sveča
Parcele številka 458/1, 598/2, 443/4, 435, 436/1,

436/2, 426, 421, 418, 417, 420, 416, 587/1, 411,
410, 412, 409, 479, 483/1, 482, 483/2, 597/2, 486,
487, 488/1, 583/1, 499/2, 500, 499/1, 232/1, 231,
230/8, 230/2, 523/1, 523/2/3, 581/3, 525/6, 525/2,
525/3, 525/4, 527, 598/1, 189/1, 189/2, 539, 538,

540, 587/1, 541/1, 541/3, 120/1, 120/2, 546, 548,
541/4, 549, 547, 599, 594/2, 11/1, 12, 9, 4/2, 3/1,
3/2, 2, 1/2, 1/1, 587/3, 541/2, 190, 400/11, 542/2,
144, 587/2, 405/2;

k.o. Skrblje
Parcele številka 827, 828, 829, 831, 830, 832,

834/1, 834/2, 837, 839, 1423, 842, 843, 1422/2,
1030, 1031, 1028, 1027, 1022/1, 1022/2, 1021/3,
1016, 1015/2, 303/1, 1425, 302, 1414, 1376, 1413,
1360, 1375, 1373, 1372, 1359, 1384, 1392, 1391,
1393, 1444/2, 844, 845, 1422/5;

k.o. Lešje
Parcele številka 704, 218, 217, 221, 222, 224, 214,

212, 220, 211, 210, 209, 208, 206, 182, 702/1, 181,
180, 179, 178, 176, 141, 134, 132, 131/1, 127, 121,
120, 119/2, 119/1, 117/2, 117/1, 113, 111, 701/2,
519, 528/1/2, 535/1, 530/2, 535/2/3, 532/2, 533,
556/1, 556/2, 81/4, 565/3, 571, 569/2, 567, 572,
697/10, 569/3, 577/1, 578/10, 573/1, 577/4,
578/53, 578/48, 578/41, 578/54, 578/32, 578/31,
578/12, 695/5, 695/1, 578/53, 528, 703/7, 206/1;

k.o. Podlože
Parcele številka 261/2, 278/13, 278/20, 1240/2,

278/15, 278/19, 278/76, 278/110, 278/111,
278/112, 278/116, 278/114, 278/115, 271, 1240/3,
278/86, 278/17, 266, 261/1, 1238, 269, 273, 218/24,
218/6, 218/30, 1244/4, 278/75;

k.o. Pleterje
Parcele številka 2, 5, 920/2, 9, 8/1, 919, 367, 368,

370, 371, 366, 77, 15/1, 19/2, 4, 19/1, 11;
k.o. Mihovce
Parcele številka 882, 849/27, 874, 798/1, 883,

798/2, 873/4, 799, 791, 792, 871, 793, 794, 795/1,
795/2, 869/1, 598/2, 884, 598/1, 597, 596, 599/1,
599/2, 790, 796, 797/1/2, 849/26, 85/2, 594, 593,
858/2, 884/2, 590, 589, 586, 583, 580, 577, 574/1/3,
572/1, 306, 305, 302, 301, 298, 239, 242, 243, 246,
862, 244, 245, 249, 250, 209, 208, 203, 202, 196,
201, 198/2, 197, 198/1, 863/1, 195, 192, 191, 188,
187, 863/2, 122/1, 121, 120, 861/2, 123, 119, 118/1,
118/2, 115, 114, 111, 108/2, 108/1, 103, 100, 97,
96, 93, 89, 86/3, 86/1, 86/4, 867/3, 876/1, 86/2,
78/1, 77, 76/2, 75/2, 75/1, 70/1, 70/2, 69, 62/5,
62/4, 62/3, 62/2, 62/1, 61, 56/2, 56/1, 49, 48, 40,
39, 866, 76/1, 247, 596, 849/26, 883/2, 872, 884/2,
600;

k.o. Dragonja vas
Parcele številka 522, 3, 6, 9, 12, 15, 520, 19/4, 18,

13/2, 19/3, 20/3;
k.o. Tlake
Parcele številka 908/1, 908/2, 905/1, 912/2, *200,

855/2, 856, 857/1, 850/3, 850/2, 851, 852, 831/2,
912/1, 823, 824, 834, 836/1, 835, 837, 1058, 790/2,
791/2, 792, 1060, 793/3, 793/4/1, 26, 39, 28, 37, 35,
34/2, 48/2, 51/1, 2/2, 6, 8/1, 8/3, 2/1, 1044/2, 73/1,
1, 790/1, 7, 73/2, 908;

k.o. Strmec
Parcele številka 168/1, 910, 906, 172/1, 137/2,

138/1, 138/2, 137/3, 137/1, 134, 126/2, 911, 126/1,
126/3, 122/4, 120, 122/1, 122/2, 126/1, 127/2, 129,
131, 147/2, 169, 177, 122/3, 127/1;

– seznam parcel, katerih del bo potrebno odkupiti za
izgradnjo blok ventilov:

k.o. Pleterje
Parcele številka B 5/1, 7/3, 8/2;
k.o. Lešje
Parceli številka B 5/2, 528/1;
k.o. Stoperce
Parceli številka B 6/1, 1515/3.
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III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI UREJANJA

4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta iz 3. člena te

uredbe obsega:
– cevovod DN 500 z območjem delovnega pasu od

kompresorske postaje Kidričevo (km 39+030) do merno
regulacijske postaje Rogatec (km 58+401,74),

– blok ventile,
– stalna merilna mesta.

IV. TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA

5. člen
Plinovod

Trasa predvidenega visokotlačnega plinovoda (v nada-
ljevanju: plinovoda) poteka vzporedno s traso obstoječega
plinovoda M1. Plinovod bo položen na oddaljenosti 8 me-
trov od obstoječega plinovoda. Medsebojna razdalja bo na
določenih odsekih trase, zaradi večje težavnostne stopnje
izgradnje, tudi manjša – tri metre. Dolžina plinovoda je
19.371 m.

Specifikacija cevi in varnostnih razredov za plinovod
M 1/1:

∅ 508,0 x t po API 5 L – 52
∅ 508,0 x 6,4 mm I. varnostni razred
∅ 508,0 x 6,4 mm II. varnostni razred
∅ 508,0 x 7,1 mm III. varnostni razred
∅ 508,0 x 9,5 mm IV. varnostni razred.
Blok ventili ležijo na naslednjih točkah v km: 41+687,

46+357, 52+344.

Stalna merilna mesta katodne zaščite plinovoda

Za kontrolo delovanja sistema katodne zaščite cevo-
voda je treba določiti merilna mesta za kontrolo potenciala
in uporabnosti, ki bodo postavljena na naslednje dele ce-
vovoda:

– na zaščitene cevi na križanju s prometnicami,
– na križanju z ostalimi kovinskimi napeljavami,
– na izolacijske stopnice v tleh,
– na priključna mesta postaje za katodno zaščito,
– na prehode čez reke,
– na napeljave z galvanskimi anodami.
Vsa merilna mesta na obstoječem plinovodu je treba

usposobiti tudi kot merilna mesta za novi plinovod. Pri novih
prečkanjih se izvede nova merilna mesta.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

6. člen
Velikosti in oblikovanje nadzemnih objektov plinovoda:
– nadzemni deli plinovoda morajo biti dimenzionirani

skladno s pretočno kapaciteto in tlačnimi razmerami,
– velikost objektov, naprav ter zemljišč je določena

skladno z veljavnimi predpisi.

7. člen
V skladu s pravilnikom o tehničnih pogojih in varen

transport tekočih in plinastih ogljikovodikov po magistralnih
naftovodih in plinovodih (Uradni list SFRJ, št. 26/85) je
trasa plinovoda razdeljena na razrede, ki se odražajo v višini
varnostnega faktorja pri dimenzioniranju plinovoda.

Zaščitni pas plinovoda, je pas širine dvesto metrov na
vsako stran od osi plinovoda, v katerem že zgrajeni objekti in

objekti predvideni po prostorski dokumentaciji vplivajo na
njegovo varnost. Razvrstitev v zaščitne pasove plinovoda je
odvisna od gostote naseljenosti na enoto cevovodnega pa-
su (enota cevovodnega pasu je en kilometer). Na tej osnovi
je plinovodni pas vzdolž obravnavane trase razvrščen v tri
razrede:
I. razred od km 39,030 do km 41,600

od km 42,200 do km 44,150
od km 44,700 do km 45,090
od km 45,970 do km 47,700
od km 55,026 do km 56,240;

II. razred od km 41,600 do km 42,200
od km 44,150 do km 44,700
od km 45,090 do km 45,465
od km 45,568 do km 45,970
od km 48,916 do km 52,045
od km 54,017 do km 54,522;

III. razred od km 45,465 do km 45,568
od km 47,700 do km 48,916
od km 52,045 do km 54,017
od km 54,522 do km 55,026
od km 56,240 do km 58,40174.

Gradnja objektov v zaščitnem pasu plinovoda je mogo-
ča pod naslednjimi pogoji:

– V 2 x 30-metrskem pasu plinovoda je po zgraditvi
plinovoda prepovedano graditi poslopja za stanovanje ali
bivanje ljudi.

– V 2 x 30-metrskem pasu je možno graditi le nadome-
stne stanovanjske objekte in dozidave ter izvajati vzdrževal-
na dela in adaptacije obstoječih objektov. Možna je gradnja
gospodarskih objektov za potrebe kmetij. Poslopja za stano-
vanje ali bivanje ljudi se smejo graditi v pasu ožjem od
trideset metrov (za plinovod premera do 500 mm – dvajset
metrov), če je gradnja predvidena z urbanističnim načrtom
pred projektiranjem plinovoda in če se uporabljajo posebni
varstveni ukrepi.

– V 2 x 5-metrskem pasu plinovoda se smejo dela
izvajati pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom poobla-
ščenega predstavnika upravljavca plinovoda, po predhodni
pridobitvi soglasja upravljavca plinovodnega omrežja.

– V 2 x 5-metrskem pasu plinovoda je prepovedano
saditi rastline, katerih korenine segajo več kot en meter
globoko, oziroma pri katerih je treba obdelovati zemljišče
globlje kot pol metra.

– V zaščitnem pasu plinovoda 2 x 200 m je za gradnjo
objektov potrebno pridobiti soglasje Geoplina, d.o.o., Ljub-
ljana.

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

8. člen
Ceste

Trasa plinovoda prečka ceste na naslednjih točkah:
km 41 + 824 Lokalna cesta R III 680 Mihovci–Lovrenc
km 44 + 347 Regionalna cesta R III 688 Poljčane–

Majšperk
km 45 + 552 Regionalna cesta R III 688 Poljčane–

Majšperk
km 47 + 941 Regionalna cesta R II 432 Stoperce–

Majšperk
km 47 + 983 Lokalna cesta v Prešo
km 48 + 460 Regionalna cesta R II 432 Stoperce–

Majšperk
km 49 + 972 regionalna cesta R II 432 Stoperce–

Majšperk
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km 50 + 869 Lokalna cesta
km 53 + 360 regionalna cesta R II 432 Rogatec–

Majšperk
km 54 + 068 regionalna cesta R II 432 Rogatec–

Majšperk
km 54 + 448 regionalna cesta R II 432 cesta Roga-

tec–Majšperk
km 54 + 862 lokalna cesta
km 55 + 770 lokalna cesta
km 56 + 741 regionalna cesta R II 432 Rogatec–

Majšperk
km 57 + 566 regionalna cesta R II 432 Rogatec–

Majšperk
km 57 + 856 lokalna cesta.

Vsa križanja in približevanja s cestami je treba izvesti
skladno s pogoji upravljavcev cest.

9. člen
Železnica

Železniško progo Pragersko–Središče prečka plino-
vod v km 6 + 698 železnice.

Križanje je potrebno izvesti skladno s pogoji Sloven-
skih železnic, d.d.

10. člen
Elektrika

Trasa plinovoda prečka visokonapetostne (VNN) in niz-
konapetostne (NNN) elektro vode v naslednjih točkah:

km 39 + 204 VNN
km 39 + 237 VNN
km 39 + 350 VNN
km 40 + 357 VNN
km 40 + 381 VNN
km 40 + 409 VNN
km 40 + 449 VNN
km 40 + 487 VNN
km 40 + 657 VNN
km 41 + 370 VNN
km 43 + 959 VNN
km 44 + 376 VNN
km 45 + 159 NNN
km 45 + 548 VNN
km 45 + 634 VNN
km 45 + 841 VNN
km 47 + 276 NNN
km 47 + 933 NNN
km 47 + 958 VNN
km 48 + 247 VNN
km 48 + 272 VNN
km 48 + 692 VNN
km 49 + 210 VNN
km 49 + 412 VNN
km 49 + 705 VNN
km 49 + 960 VNN
km 49 + 994 VNN
km 50 + 801 NNN
km 50 + 931 VNN
km 51 + 033 VNN
km 51 + 303 VNN
km 51 + 765 NNN
km 51 + 882 NNN
km 52 + 190 NNN
km 52 + 287 VNN
km 52 + 332 NNN
km 52 + 677 VNN

km 52 + 874 VNN
km 52 + 943 NNN
km 53 + 112 VNN
km 53 + 229 NNN
km 53 + 537 VNN
km 53 + 628 VNN
km 53 + 849 NNN
km 56 + 664 NNN
km 56 + 809 VNN
km 57 + 103 VNN
km 58 + 247 VNN.

Vsa križanja z elektroenergetskimi vodi je treba izvesti v
skladu s pogoji Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Investitor plinovoda je dolžan naročiti pri pooblaščeni
in strokovno usposobljeni organizaciji elaborat križanja pred-
videnega plinovoda z vsemi obstoječimi in predvidenimi DV
(110, 220 in 400 kV) ter na ta elaborat pridobiti soglasje
pred gradnjo.

11. člen
Omrežja zvez

Trasa plinovoda prečka telekomunikacijske vode (TK) v
naslednjih točkah:

km 48 + 881 TK
km 48 + 987 TK
km 49 + 590 TK
km 49 + 630 TK
km 50 + 136 TK
km 50 + 861 TK
km 51 + 787 TK
km 52 + 214 TK.
Vsa križanja oziroma približevanja s TK omrežjem mo-

rajo biti usklajena s Telekomom Slovenije, d.d., Ljubljana.

12. člen
Trasa plinovoda prečka obstoječe plinovode v nasled-

njih točkah:
km 39 + 030 Plinovod R14
km 48 + 930 Plinovod M1
km 49 + 691 Plinovod M1
km 51 + 581 Plinovod M1
km 56 + 131 Plinovod M1
km 57 + 524 Plinovod M1.
Vsa križanja plinovodov morajo biti izvajana v skladu s

pogoji Geoplina, d.o.o., Ljubljana.

13. člen
Vodovod

Trasa plinovoda prečka vodovod v naslednjih točkah:
km 44+354,
km 45+118,
km 45+563,
km 47+928,
km 51+882,
km 51+995,
km 52+462,
km 53+126,
km 53+326,
km 53+396,
km 53+416.
Vsa križanja in približevanja plinovoda in vodovoda je

treba izvesti skladno s pogoji Zdravstvenega inšpektorata
Republike Slovenije in upravljavca vodovoda.
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VII. OKOLJEVARSTVENI POGOJI, POMEMBNI ZA
IZVEDBO PREDVIDENIH POSEGOV

14. člen
Tla

Posegi v tla morajo biti izvedeni tako, da bodo prizade-
te čim manjše površine tal. Pri gradnji morajo biti uporabljeni
le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodlji-
vosti za okolje. Treba je omejiti gibanje strojev na območje
delovnega pasu in zavarovati tla (talni tipi) pred poškodbami,
povzročenimi ob sami gradnji in po njej.

15. člen
Ureditve na območju kmetijskih zemljišč

Prst je treba odstranjati in premeščati na drugo lokacijo
tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in meša-
nja z manj kvalitetnim materialom. Deponije prsti se izvedejo
tako, da bo ohranjena njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi
je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev.

Na območju, kjer plinovod preseka izgrajene meliora-
cijske, namakalne in osuševalne komplekse je treba izvesti
delne rekonstrukcije oziroma prilagoditi sisteme tako, da je
zagotovljeno njihovo nadaljnje delovanje. Na melioriranih
površinah mora biti plinovod vkopan minimalno dva metra
pod površino terena, oziroma v skladu z zahtevami upravljav-
ca melioriranih površin. Na celotni trasi plinovoda bo zaradi
gradnje plinovoda potrebno v dolžini 5156 m izvesti ukrepe
za izboljšanje kmetijskih zemljišč.

Na območju sadovnjakov bo izvedena trajna krčitev
sadnega drevja v širini pet metrov levo in desno od osi
plinovoda. V tem delu je na celotni trasi prepovedano saditi
rastline, katerih korenine segajo več kot en meter globoko
in obdelovati zemljišče globlje kot pol metra.

Predvidene travne površine naj se zasadijo s travnim
drobirjem, ki naj bo pridobljen na bližnjih travnikih in ne s
travno deteljnimi mešanicami.

16. člen
Ureditve na območju gozdnih zemljišč

Trasa plinovoda poteka po območju gozda na nasled-
njih odsekih:

k.o. Podlože, k.o. Lešje – ca. 1.300 m;
k.o. Skrblje – 70 m;
k.o. Stoperce – ca. 1.100 m;
k.o. Strmec – 220 m.
Pred pričetkom gradnje mora morebitno drevje za po-

sek označiti pooblaščeni delavec Zavoda za gozdove Slove-
nije, ki mora biti predhodno obveščen o začetku gradbenih
del. Na odsekih, kjer plinovod prečka gozdove, bo v delov-
nem pasu širine šestnajst metrov izvedena krčitev drevja.
Trajno izkrčena površina ostane v širini pet metrov levo in
desno od osi plinovoda. V tem delu je na celotni trasi prepo-
vedano saditi rastline, katerih korenine segajo več kot en
meter globoko. Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da
je povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in tleh.
Izkopano zemljino in morebitne štore ni dovoljeno deponirati
v gozdu, ampak jih je potrebno vkopati v zasip. Po izgradnji
plinovoda je treba teren ob trasi v delu, ki poteka skozi gozd,
vzpostaviti v prvotno stanje. Odkopne in nasipne brežine na
strmih pobočjih je treba sanirati ter zasaditi s primernimi
drevesnimi vrstami (javor, češnja) in grmovnimi vrstami (dren,
dobrovita, leska). Gozdne ceste je treba po končanih delih
vzpostaviti v prvotno stanje. Dodatni posegi izven trase,
zaradi pridobivanja materiala za zasutje plinovoda, niso do-
pustni. Po izgradnji plinovoda je treba zasaditi gozdne robo-
ve z zasaditvijo domačih dreves in grmovnic. Isto velja za
zasaditve ob plinskih postajah.

Poseki drevesne in grmovne vegetacije morajo biti
opravljeni izven gnezditvene sezone.

17. člen
Vodnogospodarske ureditve

Plinovod križa vodotoke na naslednjih mestih:
km 42 + 508 kanal Reka
km 43 + 428 reka Kamenščica
km 43 + 749 reka Polskava
km 47 + 180 reka Dravinja
km 48 + 645 potok
km 48 + 773 potok Skrabska
km 48 + 890 potok Skrabska
km 48 + 985 potok Skrabska
km 49 + 217 potok Skrabska
km 49 + 406 potok Skrabska
km 49 + 552 potok Skrabska
km 49 + 890 potok Skrabska
km 50 + 129 potok Skrabska
km 50 + 427 potok Skrabska
km 50 + 683 potok Skrabska
km 50 + 974 potok Skrabska
km 51 + 733 potok Skrabska
km 51 + 800 potok Skrabska
km 52 + 364 potok Skrabska
km 52 + 437 potok Skrabska
km 52 + 985 potok Skrabska
km 53 + 336 potok Skrabska
km 54 + 038 potok Skrabska
km 54 + 761 potok
km 54 + 833 potok
km 56 + 879 potok Draganja
km 57 + 010 potok Draganja
km 57 + 870 potok Draganja
km 57 + 951 potok Draganja
km 58 + 055 potok Draganja
km 58 + 157 potok Draganja
km 58 + 332 potok Draganja.
Vsa križanja in poseganja v struge vodotokov je treba

izvesti tako, da se ne spremeni narava vodotoka, to je pre-
tok vode, kakovost vode in biološka raznovrstnost. Pri pose-
gih v vodotoke je treba upoštevati:

– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo
plinovoda, je potrebno v skladu z 48. členom zakona o
vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, 32/89, 42/89
in 5/90, Uradni list RS - stari, št. 8/91 in 10/91, RS/I, št.
15/91 in 17/91 ter Uradni list RS, št. 4/92, 55/92, 13/93,
32/93, 29/95, 52/00 in 2/01) pridobiti vodnogospodar-
sko soglasje od pristojnega republiškega upravnega organa
in dovoljenje ministra za okolje in prostor, v skladu z 22.
členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
44/95, 9/99, 56/99 in 22/00);

– s predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati seda-
nje odtočne razmere voda (meteornih in površinskih) na
celotnem vplivnem območju trase plinovoda;

– ne sme se poslabšati vodni režim zaradi predvidenih
posegov;

– pri poseganju v vodotoke ne smejo nastajati nova
erozijska žarišča in ne sme biti ogrožena stabilnost terena in
obstoječih objektov. Na geološko nestabilnih terenih je po-
trebno dosledno upoštevati navodila strokovnjaka za podro-
čje geologije, geotehnike in geomehanike za preprečevanje
plazov in stabilizacijo terena z ustreznim odvodom površin-
skih in globinskih voda in z ukrepi gradbene, biološke in
kemične stabilizacije;

– pri prečkanju vodotokov mora biti globina vkopa pri
reguliranih koritih minimalno en meter in pri nereguliranih
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strugah minimalno en meter in pol. Korita vodotokov morajo
biti po izvedenih prečkanjih vzpostavljena v prvotno stanje,
območja izkopa pa ustrezno zavarovana pred erozijo. Preč-
kanje vodotokov je obvezno izvajati ob prisotnosti rečno
nadzorne službe;

– projektno dokumentacijo za predvidene regulacije
vodotokov mora izdelati za taka dela registrirana in ustrezno
usposobljena gospodarska družba. Za vsa prečkanja vodo-
tokov je izdelane projekte za izvedbo potrebno predložiti
Upravi Republike Slovenije za varstvo narave, izpostava Ma-
ribor in Celje;

– kjer plinovod poteka paralelno z vodotokom mora
znašati odmik plinovoda od roba struge potoka vsaj deset
metrov oziroma pet metrov od spodnjega roba pete nasipa
ob vodotoku na zračni strani;

– pri poteku plinovoda po indunacijskih in drugih po-
plavnih območjih, je treba plinovod zavarovati pred vzgo-
nom.

Pri prečkanju Dravinje in Draganje morajo biti posegi v
brežine in vegetacijo minimalni (zgolj točkovne ureditve na
mestu prečkanja, brez obrežnih regulacijskih del), po kon-
čanih delih je treba brežine sonaravno urediti z zasaditvijo
domačih grmovnic in drevesnih vrst.

Vse vodnogospodarske ureditve ne smejo biti izvajane
v času drsti, ne glede na to, da so ribe izlovljene in vodotoki
izpraznjeni. Pred pričetkom posega v vodotoke je potrebno
terminski plan izvajanja gradbenih in regulacijskih del uskla-
diti s predstavniki Ribiške družine Ptuj in jim omogočiti izlov
rib na predelu polaganja plinovoda, deponiranje ujetih rib za
čas gradnje in ponovno naselitev izpraznjenih vodotokov po
zaključku del.

Med gradnjo je treba preprečiti kakršnokoli izlivanje
tekočin (naftni derivati, olja, cementne odplake itd.), ki bi
spremenile kemizem vode v obravnavanih vodotokih.

18. člen
Ureditve na območju naravne dediščine

Plinovod prečka območje krajinskega parka Boč–Do-
načka gora na odseku od km 54 + 000 do km 55 + 900. Na
tem območju je treba zagotoviti naravovarstveni nadzor pri-
stojnega Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.

Ker je pri zemeljskih delih možnost odkritja objektov geo-
loške naravne dediščine (paleontološke, strukture, mineralo-
ške), je potreben občasen geološki nadzor na celotnem obmo-
čju gradnje. Nadzor mora izvajati strokovno usposobljena druž-
ba s področja geologije. V primeru pomembnejših geoloških
najdb, je treba obvestiti strokovno organizacijo (Upravo Repu-
blike Slovenije za varstvo narave ali pristojni zavod za varstvo
narave in kulturne dediščine), ki poda strokovne smernice
glede ohranjanja dediščine oziroma nadaljnjega ukrepanja. Do-
kumentacijo, ki nastane ob nadzoru, je treba posredovati Upra-
vi Republike Slovenije za varstvo narave.

19. člen
Ureditve na območju kulturne dediščine

Na trasi plinovoda ni evidentiranih območij kulturne
dediščine. Zaradi verjetnosti odkritja novih območij kulturne
dediščine mora investitor za potek plinovoda zagotoviti:

– rezervatno varstvo arheološke dediščine na in ob
trasi vzporednega plinovoda in na lokacijah spremljajočih
objektov;

– strojno odkrivanje ornice (močno poškodovana kul-
turna plast) na celotni trasi plinovoda samo pod stalnim
nadzorom in vodstvom arheologa;

– takojšnjo zaustavitev gradnje ob eventualnem odkri-
tju arheološkega najdišča;

– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih naj-
dišč, vključno z vsemi poizkopovalnimi postopki.

Vsaka degradacija eventualno med gradnjo odkrite kul-
turne dediščine, morebitna rušenja, prenosi ali premiki le-te,
morajo biti predhodno dogovorjeni s pristojno službo za
varstvo kulturne dediščine.

20. člen
Ureditve na območju geološko nestabilnih in labilnih

področij
Na poteku plinovoda preko geološko nestabilnih in

labilnih območij je treba izvesti predhodne sanacije teh po-
vršin in graditi skladno s pogoji strokovno kvalificiranih geo-
loških in geomehanskih družb.

21. člen
Varstvo pred hrupom

V času gradnje bo hrup v okolju povečan zaradi delova-
nja gradbenih strojev in transporta s težkimi transportnimi
vozili, vendar ne bo presegal zakonsko določenih vrednosti.
Investitor je dolžan upoštevati časovne omejitve in uporab-
ljati delovne naprave in stroje, ki so izdelani v skladu z
imisijskimi normami za hrup.

22. člen
Varstvo zraka

Med samo gradnjo plinovoda bo zaradi prašenja in
izpušnih plinov delovnih strojev in transportnih vozil onesna-
ženost zraka povečana, vendar ne bo presegala zakonsko
določenih emisij. Upravljavec plinovoda mora poskrbeti, da
je v primeru poškodb nenadzorovano izpuščanje plina iz
plinovoda v čim krajšem času onemogočeno in mora ukre-
pati v skladu z 22. in 23. členom te uredbe.

Pri projektiranju je treba upoštevati določila uredbe o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgo-
revanjem in nepremičnih plinskih turbin (Uradni list RS, št.
73/94), pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monito-
ringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževa-
nja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št.
70/96 in 71/00).

23. člen
Nadzor in vzdrževanje plinovoda

Vsaki dve leti je treba zagotoviti čiščenje plinovodnih
cevovodov. Investitor mora, skladno s predpisi zagotoviti
odvoz kondenzatov iz separatorjev. Pri odvajanju vode po
izvršenem tlačnem preizkusu je potrebno zagotoviti vse po-
goje z vidika varstva okolja. Postopek čiščenja morata odo-
briti Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Vodno-
gospodarski inšpektorat Republike Slovenije.

24. člen
Varstvo pred požarom

Za zaščito pred požarom mora biti plinovod z vsemi
napravami izveden skladno s predpisi in skladno z oprede-
ljenimi cevovodnimi razredi v lokacijskem načrtu; za vzdrže-
vanje in nadzor mora investitor zagotoviti ustrezno vzdrževa-
nje in nadzor.

Za nemoteno in varno delovanje plinovoda je potrebno:
– prehoditi traso plinovoda na vsakih 6 mesecev in jo

enkrat letno kontrolirati iz zraka;
– zagotavljati stalno dostopnost na traso plinovoda z

mehanizacijo za popravilo eventualne okvare. Na območju
gozdov mora biti trasa stalno čiščena pet metrov levo in
desno od osi plinovoda. Za dostop na traso bodo služile
obstoječe poti;
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– celotna trasa mora biti označena na vseh lomnih
točkah in križanjih z vodotoki in prometnicami s posebnimi
oznakami rumene barve, ki so vidne tudi iz zraka;

– na trasi bodo zgrajeni blokirni ventili, ki bodo ograjeni
s predpisano ograjo in opremljeni z vsemi opozorili. Za
dostop do blokirnih ventilov bodo izvedene dovozne poti;

– na križanjih cest in železnice bo plinovodna cev vstav-
ljena v zaščitno cev in opremljena z vohalnimi cevmi, za
kontrolo eventualnega izpuščanja plina. Preizkus izpuščanja
plina bo izvajan s plinskim detektorjem dvakrat letno.

25. člen
Deponiranje viškov materiala

Pri gradnji plinovoda bo nastalo 16.500 m3 viškov ma-
teriala, ki bodo odpeljani na deponijo v Občini Kidričevo.
Deponija je v srednjeročnem družbenem planu Občine Ki-
dričevo opredeljena kot planska enota P15-D1.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

26. člen
Monitoring

Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje
monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na
okolje (izdelal IBE, d.d., maj 1999 pod št. B 114/32). Pri
določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno upošteva-
jo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja, določila te
uredbe in soglasij. V delih kjer je to mogoče, je treba moni-
toring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi
ali lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih
meritvah stanja posamezne sestavine okolja (tla, vode, zrak,
hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora,
da bo pridobljena utemeljena informacija o stanju posamez-
ne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja je potrebno
zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje
podatkov.

Monitoring je treba izvajati v skladu z veljavnimi predpisi
in usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monito-
ringa so javni in investitor poskrbi za dostopnost podatkov.

27. člen
Za ureditev začasnih gradbišč – kompleksov gradbi-

ščnih objektov in začasnih deponij je treba izdelati ustrezne
načrte in pridobiti vsa potrebna soglasja. Po izgradnji plino-
voda je treba zagotoviti, da bodo ta zemljišča vzpostavljena v
prvotno stanje.

28. člen
Poleg nalog in obveznosti, določenih v predhodnih

členih te uredbe, so obveznosti investitorjev in izvajalcev
tudi:

– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obrato-
vanja plinovoda,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev na cestnem omrežju, zagotoviti dosto-
pe do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem
zaključku,

– vsem objektom na območju trase plinovoda je potre-
bno v času gradnje zagotoviti dostopnost; vse dovozne poti
do objektov in kmetijskih ter gozdnih zemljišč je treba po
opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja plinovoda,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih
snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukre-
panje za to usposobljenih delavcev.

IX. TOLERANCE

29. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi,

bodo natančneje določene v projektni dokumentaciji.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-

panja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim
načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučeva-
nju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
pridobljene tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikoval-
skega, tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer
pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi intere-
si in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

X. NADZOR

30. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

31. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje

in prostor – Uradu Republike Slovenije za prostorsko plani-
ranje in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah
Kidričevo, Majšperk, Rogaška Slatina in Rogatec.

32. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-19/2001-2
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2037. Uredba o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih
vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa,
Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok,
Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta),
Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za
proizvodnjo električne energije

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode

na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok,
Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica,

Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica
(Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za

proizvodnjo električne energije

1. člen
(predmet in obseg koncesije)

S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa pogoje
za podeljevanje koncesije za gospodarsko izkoriščanje vo-
dotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja,
Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Mu-
ta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora (v nadaljnjem be-
sedilu: vodotoki) na naslednjih odsekih:

Vodotok Občina Kota zgornje Kota spodnje Bruto
vode (m.n.m.) vode (m.n.m.) potencial

(kW)

Mlečni potok Tolmin 595,00 575,00 6
Zapajliška grapa Tolmin 690,00 - 23
Mlečni potok - 575,00
Plaščak Tolmin 248,00 196,00 36
Mislinja Mislinja 845,00 730,00 745
Mislinja Mislinja 692,00 642,00 467
Mislinja Mislinja 610,00 597,00 128
Mislinja Mislinja 580,30 568,00 121
Plešiščica Lovrenc na Pohorju 640,00 600,00 78
Črni potok Ribnica na Pohorju 818,00 798,00 25
Vuhredščica Radlje ob Dravi 430,00 419,00 97
Vuhredščica Radlje ob Dravi 328,00 319,00 97
Požarnica Vuzenica 462,00 444,00 18
Požarnica Vuzenica 397,00 385,00 18
Bistrica (Muta) Muta 356,50 352,50 39
Oplotnica Oplotnica 840,50 778,00 245
Oplotnica Oplotnica 752,60 607,60 960
Oplotnica Oplotnica 607,60 600,00 50
Oplotnica Oplotnica 545,00 433,00 769
Dravinja Videm 222,65 220,15 211
Poljanska Sora Gorenja vas-Poljane 410,00 406,00 232

2. člen
(dejavnost koncesionarja)

Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodotoke
iz prejšnjega člena izključno za proizvodnjo električne
energije.

3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Slove-

niji, ali da je fizična oseba, ki je državljan Republike Slo-
venije,

– da je sposoben za opravljanje dejavnosti iz prejšnje-
ga člena.

Koncesija se lahko podeli eni ali več fizičnim osebam
kot koncesionarjem hkrati, če izpolnjujejo pogoje iz prej-
šnjega odstavka.

V primerih iz prejšnjega odstavka so fizične osebe soli-
darno odgovorne za vse obveznosti, ki izvirajo iz te uredbe in
koncesijske pogodbe.

4. člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)

Koncesionar sme odvzemati vodo le, ko je naravni
pretok v vodotoku večji od ekološko sprejemljivega pretoka
(Qes).

V primerih, ko pretok v strugi zaradi naravnih razmer
pade pod Qes, mora koncesionar prekiniti z odvzemom
vode in ustaviti proizvodnjo.

Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev po predpisih in pogojev iz prejšnjega člena zagoto-
viti še:

– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do go-
spodarskega izkoriščanja vodotoka drugih obstoječih upo-
rabnikov,

– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med gradnjo,
– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo

in količino podtalnice,
– izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo vplivov na

poslabšanje kakovosti površinskih voda, poslabšanje vodne-
ga režima in da bo omogočena migracija vodnih organizmov,
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– ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja gra-
moza, suspenzij in drugih plavin,

– varnost predvidenih objektov in naprav pred po-
plavami (in ohranjanje vsaj dosedanje poplavne varnosti
na vplivnem območju objektov in naprav med gradnjo in v
času trajanja koncesije),

– smotrno gospodarsko izkoriščanje naravnega vira
ob izbiri ustrezne tehnologije,

– izvedbo predvidenega posega v okolje na način, ki
bo omogočal najmanjšo porabo prostora, snovi in energi-
je med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne,

– upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajin-
skih značilnosti in načel sonaravnega urejanja pri obliko-
vanju objektov, naprav in drugih ureditev,

– javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer je to ute-
meljeno,

– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti
habitatov,

– ohranjanje in varovanje naravnih vrednot,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega

oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja okolja po prene-
hanju koncesije.

Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobne-
je določijo v upravnih aktih v zvezi s posegi v prostor.

5. člen
(stroški koncesionarja)

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki
bo podeljena na podlagi te uredbe.

6. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)

Koncesija se podeli za dobo trideset let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpi-

sa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,

določenimi v koncesijski pogodbi.

7. člen
(območje, na katero se koncesija nanaša)

Koncesija se nanaša na vodni potencial vodotokov
med kotama zgornje in spodnje vode mHE iz 1. člena te
uredbe.

8. člen
(plačilo za koncesijo)

Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno zne-
sek, izračunan na podlagi bruto potenciala vodotoka, iz-
raženega v kW.

Letno plačilo za koncesijo je enako povprečni vre-
dnosti 120 kWh realizirane oddaje energije malih hidro-
elektrarn v slovenski elektroenergetski sistem v preteklem
letu na en kW bruto potenciala vodotoka iz 1. člena te
uredbe in se začne računati z dnem začetka oddajanja
električne energije v omrežje.

Za čas, ko koncesionar ne more uporabljati vode za
proizvodnjo električne energije zaradi višje sile (suša, po-
plava, potres, zemeljski plaz, močan veter ipd.), se letno
plačilo za koncesijo zmanjša.

Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skup-
nostjo, na območju katere je elektrarna, razdeli v razmer-
ju 40:60 v korist lokalne skupnosti, razen na demograf-
sko ogroženih območjih, kjer je to razmerje 20:80 v ko-
rist lokalne skupnosti.

Če leži območje koncesije v več lokalnih skupno-
stih, si le-te delež plačila za koncesijo, ki jim pripada,
razdelijo skladno s pripadajočim deležem vodnega ener-
getskega potenciala.

Prihodki iz četrtega odstavka tega člena so vir občin-
skega proračuna in proračuna Republike Slovenije.

Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje
določi v koncesijski pogodbi.

9. člen
(pravice koncesionarja)

Koncesionar ima pravico do izključnega izkoriščanja
tistega dela vodnega energetskega potenciala, ki je pred-
met koncesije.

10. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni
inšpektorji.

11. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)

Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z

zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje

uredijo s koncesijsko pogodbo.

12. člen
(prenos objektov in naprav)

Po prenehanju koncesije preidejo brezplačno v brez-
hibnem stanju v posest koncedenta vsi objekti in napra-
ve, potrebni za zajem in izpust vode, ki jih je za konce-
denta zgradil ali drugače pridobil koncesionar.

Način in obseg prenosa objektov iz prejšnjega odstav-
ka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.

13. člen
(način pridobitve koncesije)

Koncesije na vodotokih iz 1. člena te uredbe se
podelijo brez javnega razpisa na podlagi druge točke
111.c člena zakona o varstvu okolja.

Koncesionarja določi Vlada Republike Slovenije z
upravno odločbo.

Koncesionar mora v roku treh let od izdaje odločbe
iz prejšnjega odstavka skleniti koncesijsko pogodbo, si-
cer koncesija preneha veljati.

Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi kon-
cesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, pove-
zane s posegom v prostor, in opravljati druge investitor-
ske posle.

14. člen
(koncesijska pogodba)

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesi-
onarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
Vlada Republike Slovenije.

V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.
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15. člen
(veljavnost uredbe)

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

Št. 329-01/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2038. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob
uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00), v zvezi s prvim odstavkom
1. člena ter 1. in 4. točko 5. člena zakona o posebnih
dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list
RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in
živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu

plačuje posebna dajatev

1. člen
Priloga k uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proiz-

vodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Urad-
ni list RS, št. 124/00) se dopolni tako, da se za tarifno
oznako 1101 00 90 doda besedilo, ki se glasi:

“
Tarifna Poimenovanje Višina posebne
oznaka dajatve (SIT/kg)
1 2 3

1512 Olje iz sončničnih semen, semen
žafranike in bombaževega seme-
na in njihove frakcije, prečiščeno
ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano
– Olje iz sončnic in žafranike in
njegove frakcije:

1512 19 – – drugo:
– – – drugo:

1512 19 91 – – – – olje iz sončničnih semen 20,00
1512 19 99 – – – – olje žafranike 20,00
1514 Olje iz ogrščice (repično olje) ali

gorčice in njegove frakcije, rafi-
nirano ali nerafinirano, toda ke-
mično nemodificirano

1514 90 – Drugo:
1514 90 90 – – drugo 20,00“

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-03/2001-1
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2039. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja na sektorju javnega zdravstva

Na podlagi 3. točke drugega odstavka 23. člena zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o enotni metodologiji za izdelavo programov za

javna naročila investicijskega značaja na
sektorju javnega zdravstva

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa vsebino in vrste investicijske dokumen-

tacije ter postopke in merila za ugotavljanje učinkovitosti in
gospodarnosti v zdravstveni dejavnosti, ki so podlaga za odlo-
čanje o investicijah in je eden od pogojev za pričetek oddaje
javnega naročila v skladu s predpisi, s katerimi se ureja poraba
in gospodarjenje z javno-finančnimi sredstvi, in z načeli finan-
čno-tržne ter narodno-gospodarske upravičenosti.

2. člen
Razlage pojmov

V metodologiji pomenijo posamezni pojmi naslednje:
1. “Analiza občutljivosti“ je analiza učinkov in tveganj, ki so

posledica spreminjanja ključnih stroškov in koristi investi-
cije.

2. “Analiza stroškov in koristi“ je način ekonomskega ovre-
dnotenja, pri katerem se v denarju izrazijo stroški in kori-
sti, upoštevajo pa se tudi stroški in koristi, ki se jih ne da
izraziti v denarju.

3. “Analiza stroškovne učinkovitosti“ je primerjava stroškov
različnih tehnologij izdelave ali zagotavljanja enakih ali
podobnih končnih izdelkov ali storitev, pri čemer ni nuj-
no, da je njihova vrednost izražena v denarju.

4. “Celovit projekt“ sestavlja več investicijskih projektov, od
katerih vsak predstavlja tehnično-tehnološko in ekonom-
sko zaokroženo celoto, kot na primer naložba v izgradnjo
kompleksa bolnišnic.

5. “Diskontiranje“ je postopek za pretvarjanje bodočih de-
narnih vrednosti v primerljivo sedanjo vrednost s pomočjo
diskontne stopnje.

6. “Diskontna stopnja“ je letna odstotna mera, po kateri se
sedanja vrednost denarne ali kake druge obračunske
enote nacionalnega gospodarstva v naslednjih letih
zmanjšuje s časom.

7. “Ekonomska analiza“ je skupni naziv za ovrednotenja, pri
katerih se upoštevajo vsi ekonomski stroški in koristi.

8. “Ekonomska doba investicije“ je privzeto obdobje, za
katerega se ugotavljajo učinki investicije. Ekonomska do-
ba investicije se določi v zdravstvu za tisto dobo, ki je
enaka normalni dobi amortizacije. Obsega obdobje od
pričetka realizacije investicije, poskusnega in rednega
obratovanja s predpisano standardno kvaliteto.

9. “Interna stopnja donosnosti“ je tista diskontna stopnja, pri
kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič.

10. “Investicije“ so naložbe v povečanje in ohranjanje premo-
ženja države in drugih vlagateljev. Investicije so aktivnosti
pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

11. “Investicijska dokumentacija“ je opredeljena in navedena
v metodologiji in predstavlja osnovo za odločanje v inve-
sticijskem ciklusu.

12. “Investicijski projekt“ je skupek vseh aktivnosti v okviru
neke investicije, pri katerem se uporabljajo omejeni re-
sursi z namenom pridobivanja koristi.

13. “Investitor ali soinvestitor“ je pravna oseba, ki je oprede-
ljena v investicijski dokumentaciji. Investitor je lahko hkrati
tudi naročnik.
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14. “Lekarniška dejavnost“ je del zdravstvene dejavnosti, ki
zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov
in drugih organizacij z zdravili (zakon o lekarniški dejavno-
sti, Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 in 38/99). Dejavnost
lahko opravljajo zavodi ali zasebni lekarnarji.

15. “Mreža javne zdravstvene službe“ pokriva potrebe po
zdravstvenem varstvu državljanov Republike Slovenije in
je določena na osnovi standardov v dejavnosti.

16. “Minimalna varianta“ je varianta, ki vključuje stroške za
ohranjanje zmogljivosti na obstoječem nivoju v ekonom-
ski dobi investicijskega projekta.

17. “Negotovost“ je verjetnost, da bo v procesu investiranja,
poskusni in redni proizvodnji, prišlo do spremembe izho-
diščnih pogojev ter posledično do spremembe rezultata;
če je možno to verjetnost številčno izraziti, jo imenujemo
stopnja tveganja.

18. “Neto sedanja vrednost“ je razlika med diskontiranim to-
kom vseh koristi in diskontiranim tokom vseh stroškov
investicije.

19. “Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta“ je
oseba, ki jo v ta namen imenuje investitor.

20. “Ovrednotenje“ je postopek določitve ciljev, raziskave
različnih variant ter primerjave stroškov in koristi pred
odločitvijo o nameravani investiciji.

21. “Projektna dokumentacija“ je dokumentacija, opredelje-
na v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 59/96), in druga
dokumentacija, ki je podlaga za pripravo investicijske
dokumentacije (idejni projekt, projekt za pridobitev grad-
benega dovoljenja, projekt informatizacije, tehnološki pro-
jekt itd.). Vsebina projektne dokumentacije je določena v
pravilniku o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
(Uradni list RS, št. 35/98).

22. “Relativna neto sedanja vrednost“ je razmerje med neto
sedanjo vrednostjo projekta in investicijskimi stroški.

23. “Stalne cene“ so enotni imenovalec vseh vrednostnih
izrazov. To so cene, ki veljajo v času izdelave investicijske
dokumentacije. Stalne cene lahko vključujejo tudi priča-
kovane strukturne spremembe, ki se preverjajo v analizi
občutljivosti.

24. “Tekoče cene“ so cene, kakršne pričakujemo v času
realizacije investicije; pri analizi delno realiziranih investicij
so tekoče cene dejansko realizirane cene za realizacijo
investicije na osnovi situacij oziroma obračunov del.

25. “Upravljavec investicije“ je pravna oseba, ki upravlja z
izvedeno investicijo po predaji v uporabo in skrbi za zago-
tavljanje predvidenih učinkov.

26. “Varianta brez investicije“ je varianta, ki ne vključuje nobe-
nih investicijskih izdatkov za ohranjanje obstoječih kapa-
citet.

27. “Zasedenost kapacitete“ je razmerje med polno kapacite-
to in dejansko zasedenostjo.

28. “Zdravstvena dejavnost“ se opravlja na treh nivojih, in
sicer:
– Primarna raven, ki obsega osnovno zdravstveno

dejavnost in lekarniško dejavnost in se oblikuje
na ravni občine,

– Sekundarna raven, ki obsega specialistično am-
bulantno in bolnišnično dejavnost, in

– Terciarna raven, med katero prištevamo dejav-
nost klinik in institutov ter drugih pooblaščenih
zavodov.

29. “Zmogljivost zdravstvene službe“ predstavljajo prostori jav-
nih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev, medicinska
in nemedicinska oprema in kadrovske zmogljivosti.

3. člen
Področje uporabe

Ta metodologija se uporablja v postopku izdelave progra-
mov za javna naročila investicijskega značaja in sprejemanja
odločitev o:

1. investicijah v nakup, gradnjo, rekonstrukcijo, adaptacijo in
investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev (objektov, opre-
me, zemljišč, nematerialnega premoženja, blagovnih re-
zerv, strateških zalog),

2. investicijah, ki zahtevajo državna poroštva,
3. investicijah, vključenih v nacionalne programe.

4. člen
Metodologija določa:

1. metodološko osnovo za pripravo dokumentov, ki se upo-
rabljajo kot strokovna podlaga za ocenjevanje upravičeno-
sti in učinkovitosti investicij;

2. vrsto in vsebino investicijske dokumentacije v postopku
investiranja;

3. mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske
dokumentacije po stalnih cenah v času priprave le-te, in
sicer:
– za investicijske projekte vrednosti med 50,000.000 in

100,000.000 tolarjev, najmanj dokument identifikacije
investicijskega projekta,

– za investicijske projekte nad vrednostjo 100,000.000
tolarjev, dokument identifikacije investicijskega projek-
ta in investicijski program,

– za investicijske projekte nad vrednostjo 500,000.000
tolarjev, dokument identifikacije investicijskega projek-
ta, predinvesticijsko zasnovo in investicijski program,

– za investicijske projekte pod vrednostjo 50,000.000
tolarjev je potrebno zagotoviti dokument identifikacije
investicijskega projekta, in sicer:
1. pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih,
2. pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi po-

membne finančne posledice (na primer visoki stro-
ški vzdrževanja itd.),

3. v primerih, ko obstaja več variant za doseganje
določenih ciljev;

4. postopke in udeležence investiranja pri pripravi investicij-
ske dokumentacije, ocenjevanju učinkovitosti investiranja
ter odločanju o investicijah;

5. minimum meril za ocenjevanje upravičenosti ter učinkovito-
sti investicij, ki se izvaja v vseh fazah investicijskega proce-
sa, to je od priprave investicijske dokumentacije do sprem-
ljanja učinkov izvedenih investicij.

V primeru, ko je bila izdelana predinvesticijska zasnova
za celovit projekt, ni potrebno ponovno izdelovati predinve-
sticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, če-
prav njihova vrednost presega 500,000.000 tolarjev; osnov-
ni pogoj pa je, da so ciljne predpostavke iz celovitega pro-
jekta ostale nespremenjene.

5. člen
Pri izračunih se v metodologiji uporabljajo naslednje me-

tode:
1. analiza stroškov in koristi,
2. analiza stroškovne učinkovitosti,
3. podjetniška analiza poslovanja za tisti del dejavnosti, ki se

trži,
4. analiza vplivov investicije na proračun,
5. analiza občutljivosti.

II. OSNOVE ZA OVREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
INVESTICIJ

6. člen
Naslednji osnovni postopek ovrednotenja je potrebno smi-

selno uporabiti glede na vrsto investicijske dokumentacije:
1. Določitev ciljev

– cilji se določijo na osnovi evidentiranja zdravstvenega
stanja prebivalstva ter demografskih značilnosti, potreb
in možnosti ter načinov njihovega uresničevanja;
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– cilji morajo biti usklajeni s strategijo in nacionalnim pro-
gramom zdravstvenega varstva Republike Slovenije –
zdravje za vse do leta 2004 (NPZV) in zakoni ter opred-
eljeni tako, da je možno ugotavljati in preverjati njihovo
uresničevanje;

– cilji morajo biti definirani tako, da je možno na osnovi
meril za oblikovanje mreže zdravstvene službe identifici-
rati ekonomične variante za njihovo realizacijo;

– cilji morajo biti definirani in upoštevani tako, da bo
izvajanje le teh ohranjalo, krepilo in povrnilo zdravje
prebivalcem.

2. Priprava predlogov variant za doseganje ciljev mora upošte-
vati usmeritve in merila za oblikovanje mreže javne zdrav-
stvene službe iz Nacionalnega programa zdravstvenega
varstva Republike Slovenije – zdravje za vse do leta 2004
(NPZV, Uradni list RS, št. 49/00):
– za oceno izvedljivosti ciljev investicije je obvezna izdela-

va najmanj primerjave minimalne variante (ali variante
“brez“ investicije) z varianto “z“ investicijo. Variante se
med seboj razlikujejo glede na različne možne lokacije,
predračunske vrednosti investicije, vire in načine finan-
ciranja, roke izvedbe in druge pomembnejše elemente
investicije;

– variante obsegajo investicijo v celoti ter posamezne
ekonomsko-tehnične celote, ki so podlaga za projekt
za razpis ter razpisno dokumentacijo za oddajo del;

– v posameznih primerih se upoštevajo variante, ki so
posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov
financiranja (fazna gradnja, koncesije, gradnja na ključ
itd.);

– pri oceni zmogljivosti (ocena kapacitet, velikost in
število prostorov, vrsta in število medicinske opreme
in drugo) posamezne variante je potrebno v analizi
upoštevati, da zmogljivosti zdravstvene službe posa-
meznega gravitacijskega območja občine, mesta ali
regije predstavljajo prostorske kapacitete javnih
zdravstvenih zavodov in koncesionarjev, medicinska
in nemedicinska oprema ter kadrovske zmogljivosti,
ki so določene na osnovi kadrovskih standardov.

3. Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in
koristi vsake od variant:
– v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posamez-

nih udeležencev v celotnem procesu investiranja;
– ocenjevanje količin temelji na predpisani projektni do-

kumentaciji (predhodne idejne rešitve in študije, idejni
projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekt za izvedbo, tehnološki načrt, standardi in nor-
mativi dejavnosti, prostorski izvedbeni akt z lokacijsko
dokumentacijo v primeru prostorskih ureditvenih pogo-
jev itd.);

– stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ovrednotenju, so:
1. naložbe v zemljišča, objekte, opremo ter ostali

investicijski stroški (stroški investicijske dokumen-
tacije, stroški nadzora, stroški financiranja itd.)
ter investicijsko vzdrževanje v ekonomski dobi
investicije,

2.  stroški obratovanja v ekonomski dobi investicije,
3. koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju in nedenarne

koristi (posredne in neposredne);
– stroški in koristi se ugotavljajo po statični (za reprezen-

tativno leto v ekonomski dobi) in dinamični metodi (za
celotno ekonomsko dobo investicije) in v obdobju, v
katerem pričakujemo njihov nastanek;

– izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s
katerimi razpolagajo ali jih objavljajo institucije z javnimi
pooblastili;

– vsi stroški in koristi so izraženi v denarju na primerljivih
osnovah (stalne cene, diskontiranje, eskontiranje);

– vsaka varianta vsebuje izračun finančno-tržnih, ekonom-
skih in drugih kazalcev učinkovitosti investicij ter opis
meril, ki jih ni možno izraziti v denarju;

– pri ocenjevanju programov za javna naročila investicij-
skega značaja se uporablja splošna diskontna mera, ki
upošteva stanje in tendence dolgoročne obrestne me-
re in tveganja v okolju splošnega gospodarskega
(ne)ravnotežja.
Splošna diskontna stopnja je spodnja cena rabe kapita-
la, ki jo ob upoštevanju tveganja zagotavlja investicijski
program v času svoje ekonomske dobe.

4. Ugotavljanje občutljivosti variant:
– investicijska dokumentacija vsebuje analizo občutljivo-

sti investicije tako, da:
- opredeli kritične parametre investicijskega projek-

ta, pri katerih so projekcije nezanesljive, po vrstnem
redu vplivanja na končni rezultat investicije oziroma
po stopnjah tveganja, ter

- izkaže ugotovitve analize v možnih vplivih na končni
rezultat oziroma v možnih odmikih od projekcij.

5. Izbor optimalne variante in predstavitev rezultatov:
– vsako od variant je potrebno presojati tudi z vidika ome-

jitvenih dejavnikov (finančnih, zakonskih, regionalnih,
okoljevarstvenih, institucionalnih itd.);

– v predstavitvi rezultatov morajo biti navedeni cilji, obrav-
navane variante, primerjava variant, optimalna varianta,
način ocenjevanja izvedbe in obratovanja investicije.

6. Novelacija investicijskega programa:
– novelacija investicijskega programa se izdela, če se

spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega pro-
grama (na primer sprememba tehnologije, terminskega
plana izvedbe, virov financiranja, sprememb na tržišču
itd.) v takem obsegu, da se bodo najmanj za 15%
spremenili stroški ali koristi investicije;

– v novelaciji investicijskega programa se ugotavljajo od-
stopanja, ki so v mejah odstopanj iz analize občutljivo-
sti, odstopanja, ki so posledica pomanjkljivosti pri pro-
jektiranju in odstopanja, na katera projektanti niso mogli
vplivati;

– upravičenost izdelave novelacije investicijskega progra-
ma se preveri pred pričetkom izvajanja investicije in ob
poročilih o izvajanju investicije ter v primeru, ko je od
veljavnega investicijskega programa do odločitve o in-
vesticiji preteklo več kot eno leto.

7. Ministrstvo za zdravstvo bo izdelalo minimalne prostorske in
kadrovske standarde ter standarde za medicinsko opremo,
vključno z minimalnim dnevnim obratovanjem, v zdravstveni
dejavnosti.

III. VRSTE IN OBVEZNA VSEBINA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE

7. člen
Glede na fazo investicijskega procesa (načrtovanje, izved-

ba in obratovanje investicije), je potrebno izdelati naslednje
vrste investicijske dokumentacije:
1. dokument identifikacije investicijskega projekta,
2. predinvesticijsko zasnovo,
3. investicijski program ali novelacijo investicijskega progra-

ma,
4. študijo izvedbe nameravane investicije,
5. poročilo o izvajanju investicijskega projekta,
6. poročilo o spremljanju učinkov investicije.

Investicijska dokumentacija vsebuje vse potrebne elemen-
te in izračune, tako da je na njeni osnovi možno vsestransko
oceniti finančno-tržne, ekonomske in druge posledice odloči-
tve o investiciji.

Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in na-
men investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero
se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izde-
lana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako po-
drobno, kolikor je še ekonomsko upravičeno.
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Projektna in investicijska dokumentacija morata biti med
seboj usklajeni v vseh fazah investiranja.

8. člen
Dokument identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje
podatke, ki so potrebni za določitev investicijske namere in
njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala inve-
sticija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega pro-
jekta lahko vsebuje tehnične ali tehnološke elemente rešitev in
je osnova za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske doku-
mentacije ali nadaljevanju investicije.

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega pro-
jekta je potrebno smiselno upoštevati osnovni postopek ovre-
dnotenja iz 6. člena te uredbe.

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje
najmanj naslednje podatke:
1. opredelitev investitorja ter določitev strokovnih delavcev

oziroma služb, odgovornih za nadzor in izdelavo ustrezne
investicijske ter projektne dokumentacije,

2. analizo sedanjega stanja (razlogov za investicijsko namero),
3. opredelitev ciljev investicije,
4. ugotovitev različnih variant, vendar najmanj minimalne

variante oziroma variante “brez“ investicije in variante “z“
investicijo,

5. opredelitev vrste investicije, določitev vrednosti investicije
po stalnih cenah (če je možno, na podlagi analize že izve-
denih investicij) in potrebne investicijske dokumentacije,

6. opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo
(predhodna idejna rešitev ali študija, lokacija, obseg in
specifikacija naložbe, varstvo okolja, terminski plan izved-
be, kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredeli-
tvijo, finančni in drugi resursi),

7. ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave predinvesticij-
ske zasnove oziroma investicijskega programa,

8. terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumen-
tacije.

V primeru, da investicijski program po 3. točki 4. člena te
uredbe ni obvezen, vsebuje dokument identifikacije investicij-
skega projekta poleg obvezne vsebine še:
– analizo stroškov in koristi za posamezne variante, ter
– izbor optimalne variante, ki temelji na projektni doku-

mentaciji iz 10. člena te uredbe. V tem primeru pridobi
dokument identifikacije investicijskega projekta svojstvo
investicijskega programa ter predstavlja osnovo za odlo-
čitev o investiciji.

9. člen
Predinvesticijska zasnova

Predinvesticijsko zasnovo se izdela po osnovnem postop-
ku iz 6. člena te uredbe.

V predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse variante,
za katere je verjetno, da bi na ekonomsko, finančno, terminsko
in tehnično sprejemljiv način izpolnile cilje iz dokumenta identi-
fikacije investicijskega projekta, najmanj minimalna varianta ozi-
roma varianta “brez“ investicije in varianta “z“ investicijo. Pri tem
se upoštevajo tehnične, finančne, zakonske in druge omejitve
in ugotovijo posledice posameznih variant ter utemelji predlog
optimalne variante.

Predinvesticijska zasnova je povzetek predhodnih del in
analiz in njihovih rezultatov, med katere spadajo:
– študije in raziskave povpraševanja, ekonomske analize in

študije, ki utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost in kori-
stnost investicije ter usklajenost s predvideno strategijo
razvoja;

– tehnološke raziskave in študije ter tehnološki načrt z izbo-
rom in pregledom potrebne opreme;

– idejne gradbene in druge rešitve;

– geološke, geomehanske, seizmološke, vodnogospodar-
ske, ekološke in druge raziskave;

– podatki o možnih lokacijah objekta ter analiza vplivov na
okolje in drugih vplivov s predvidenimi ukrepi.

Predinvesticijska zasnova obravnava posamezne variante
tako podrobno, da je možno čimbolj zanesljivo izbrati in uteme-
ljiti optimalno varianto.

Obvezna vsebina predinvesticijske zasnove vključuje:
1. povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projek-

ta z določitvijo investitorja ter ciljev oziroma strategije,
2. analizo obstoječega stanja z vidika predmeta investiranja

s prikazom potreb po predmetni investiciji ter usklajenosti
investicijskega projekta s strategijo gospodarskega raz-
voja Slovenije oziroma z nacionalnim programom dejav-
nosti,

3. analizo variant z oceno investicijskih stroškov in koristi ter
izračunom učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije,

4. analizo lokacij variant z opisom pomembnejših vplivov
investicije (posebej vplivov na okolje), analizo možnih
lokacij z vidika zagotavljanja skladnega regionalnega raz-
voja,

5. analizo zaposlenih po posameznih variantah,
6. okvirni terminski plan realizacije investicije z dinamiko

financiranja po variantah,
7. okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant,
8 izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja

investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna sto-
pnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost) posa-
meznih variant z opisi stroškov in koristi, ki se ne dajo
ovrednotiti z denarjem; za predinvesticijske zasnove ve-
čjih predračunskih vrednosti tudi razvojna merila,

9. analizo občutljivosti vsake od variant,
10. opis meril in ponderjev za izbor optimalne variante,
11. predlog z opisom optimalne variante.

10. člen
Investicijski program

Investicijski program s svojim tehnično-tehnološkim in eko-
nomskim delom predstavlja strokovno osnovo za investicijsko
odločitev.

Investicijski program je potrebno izdelati po osnovnem
postopku iz 6. člena te uredbe.

Investicijski program je podrobno razdelana optimalna
varianta, ki temelji na naslednji projektni dokumentaciji:
– najmanj idejnem projektu, kot tehnično-tehnološki osnovi

za izdelavo investicijskega programa, in mora vsebovati vse
potrebne elemente in ugotovitve za čimbolj realno oceno
vrednosti investicije,

– prostorskem izvedbenem aktu z lokacijsko dokumentacijo
v primeru prostorskih ureditvenih pogojev (z opredeljenimi
pogoji investicije),

– tehnološkem projektu s specifikacijo opreme,
– geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodar-

skih, ekoloških in drugih raziskavah.

Obvezna vsebina investicijskega programa obsega:
1. povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projek-

ta oziroma predinvesticijske zasnove z ugotovitvijo spre-
memb in vzrokov zanje;

2. uvodno pojasnilo s povzetkom investicijskega programa,
ki vsebuje najmanj:
– cilje investicije,
– spisek strokovnih podlag,
– kratek opis upoštevanih variant ter izbora optimalne

variante,
– navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijske-

ga programa in projektne dokumentacije ter odgovor-
nega vodjo za izvedbo investicije,
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– predvideno organizacijo za izvedbo investicije, če ni
posebej izdelana študija izvajanja investicije,

– prikaz vrednosti investicije s predvideno finančno kon-
strukcijo,

– prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije;
3. osnovne podatke o investitorju;
4. analizo obstoječega stanja z vidika predmeta investiranja

s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala predmetna
investicija ter usklajenosti investicijskega projekta s stra-
tegijami gospodarskega razvoja Slovenije oziroma posa-
meznih dejavnosti;

5. tehnično-tehnološki del (opredelitev investicijskega pro-
jekta na osnovi normativov in materialnih bilanc; podlaga
za tehnično-tehnološki del je najmanj idejni projekt);

6. analizo zaposlenih za minimalno varianto oziroma varianto
“brez“ investicije ter varianto “z“ investicijo;

7. oceno vlaganj po stalnih in tekočih cenah;
8. analizo lokacije;
9. analizo vplivov investicijskega projekta na okolje ter oce-

no stroškov za odpravo negativnih vplivov;
10. terminski plan izvedbe investicije;
11. finančno konstrukcijo po tekočih cenah (v primeru finan-

ciranja s krediti tudi izračun stroškov financiranja in odpla-
čil kreditov);

12. izračun upravičenosti v ekonomski dobi, izračun finan-
čnih in ekonomskih kazalcev po statični in dinamični
metodi (doba vračanja investicijskih sredstev, neto seda-
nja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto
sedanja vrednost) za investicijski projekt z opisi stroškov
in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem;

13. predstavitev in razlaga rezultatov.

11. člen
Prijava za evidentiranje investicije

Investitor dokumentira investicije skladno s posebnim
predpisom ministra, pristojnega za finance.

12. člen
Študija izvedbe nameravane investicije

Študija izvedbe nameravane investicije je popis vseh po-
trebnih aktivnosti za izvedbo investicije, vključno z aktivnostmi
za zagon obratovanja. Študija izvedbe nameravane investicije je
lahko tudi sestavni del investicijskega programa.

Študija izvedbe nameravane investicije vsebuje:
1. organizacijske rešitve pri izvedbi,
2. način in postopek izbora izvajalcev oziroma dobaviteljev

opreme,
3. terminski plan vseh aktivnosti, ki so potrebne za realizacijo

investicije in vzpostavitev poslovanja (obratovanja),
4. seznam potrebne investicijsko-projektne dokumentacije po

obstoječih predpisih,
5. način zaključnega prevzema in vzpostavitve obratovanja.

Študija izvedbe je prilagojena posebnostim investicijske-
ga projekta in pripravljena najkasneje do pričetka postopka
javnega razpisa v skladu z zakonom o javnih naročilih.

13. člen
Poročilo o izvajanju investicije

Poročilo o izvajanju investicijskega projekta je namenjeno
pravočasnemu ugotavljanju odstopanj od planirane izvedbe ter
ukrepom za njihovo odpravo.

Poročilo o izvajanju investicijskega projekta vsebuje naj-
manj:
1. rezultate primerjave realizacije terminskega plana izvedbe

investicije s terminskim planom, predvidenim v investicij-
skem programu do datuma izdelave poročila (nadziranje
izvajanja terminskega plana),

2. primerjavo dejanske porabe finančnih sredstev s predvide-
no v investicijskem programu (nadziranje porabe proračuna
investicijskega projekta),

3. vzroke in posledice morebitnih odstopanj in ukrepe za
njihovo odpravo.

Poročilo o izvajanju investicijskega projekta predstavlja
strokovno osnovo za odločitev o morebitni izdelavi novelacije
investicijskega programa.

14. člen
Poročilo o spremljanju učinkov investicije

Namen poročila je ugotavljanje dejanskih učinkov investi-
cije v primerjavi z učinki iz investicijskega programa. Poročilo o
spremljanju učinkov izvedene investicije se izdela enkrat letno
ob zaključnem računu.

Poročilo o spremljanju učinkov vsebuje najmanj:
1. opis izhodiščnega stanja oziroma tistih rezultatov iz investi-

cijskega programa, ki predstavljajo osnovo za primerjavo z
rezultati investicijskega projekta (nadziranje sprememb re-
zultatov investicijskega projekta v smislu zmogljivosti in ka-
kovosti),

2. primerjavo rezultatov z izhodiščnim stanjem in analizo od-
stopanj, predvsem z vidika izkoriščenosti zmogljivosti, do-
seženih normativov in stroškov poslovanja.

IV. POSTOPKI IN UDELEŽENCI PRI PRIPRAVI
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER OCENJEVANJU

INVESTICIJ

15. člen
Postopek in udeleženci izdelave in ocene dokumenta

identifikacije investicijskega projekta
Izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta

zagotovi investitor.
Do dokumenta identifikacije investicijskega projekta se

opredeli investitor, ki s pisnim sklepom:
– odobri dokument identifikacije investicijskega projekta in s

tem odobri izdelavo predinvesticijske zasnove ali investicij-
skega programa oziroma izvedbo investicije v skladu s
3. točko 4. člena te uredbe, ali

– vrne dokument identifikacije investicijskega projekta v po-
stopek za pridobivanje dodatnih informacij, ali

– zavrne dokument identifikacije investicijskega projekta z
navedbo razlogov predlagatelju.

16. člen
Postopek in udeleženci izdelave in ocene predinvesticijske

zasnove
Predinvesticijsko zasnovo, ki je potrebna za obsežnejše

in zahtevnejše investicijske projekte, zagotovi investitor.
Investitor, po predhodni zagotovitvi pregleda skladnosti

izdelane dokumentacije s predpisi in preveritvi pravilnosti izra-
čunanih kazalcev, s pisnim sklepom:
– potrdi predinvesticijsko zasnovo in odobri izdelavo investi-

cijskega programa, ali
– zavrne predinvesticijsko zasnovo kot neustrezno podlago

za izdelavo investicijskega programa z navedbo razlogov.

Investitor lahko imenuje strokovno komisijo za pregled in
oceno investicijske dokumentacije, ki izdela strokovno oceno v
skladu z določili prvega odstavka 19. člena te uredbe.

17. člen
Postopek in udeleženci izdelave in ocene investicijskega

programa
Investicijski program zagotovi investitor.
Investitor po predhodni zagotovitvi pregleda skladnosti

izdelane dokumentacije s predpisi in preveritvi pravilnosti izra-
čunanih kazalcev:
– potrdi investicijski program s pisnim sklepom o odobritvi

izvedbe investicije, ali
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– zavrne investicijski program s pisnim sklepom, v katerem
so navedeni razlogi za zavrnitev.

Investitor lahko imenuje strokovno komisijo za pregled in
oceno investicijske dokumentacije, ki izdela strokovno oceno v
skladu z določili prvega odstavka 20. člena te uredbe.

Novelacijo investicijskega programa potrdi investitor po
postopku, ki je predpisan za investicijski program.

V primeru, da naročnik po zakonu o javnih naročilih ni
hkrati tudi investitor, mora tudi naročnik potrditi investicijski
program v skladu s 3. točko 4. člena zakona o javnih naročilih.

18. člen
Medresorska strokovna komisija

Vlada Republike Slovenije imenuje medresorsko komisijo
za pregled in oceno predinvesticijskih zasnov in investicijskih
programov:
– ki so predmet investiranja več ministrstev, s predračunsko

vrednostjo nad 5.000,000.000 tolarjev, in
– do katerih mora Vlada Republike Slovenije zavzeti svoja

stališča po zahtevah ministrstev (48. člen zakona o upravi,
Uradni list RS, št. 67/94).

19. člen
Sektorska strokovna komisija

Minister, pristojen za zdravstvo, imenuje strokovno komi-
sijo za pregled in oceno (revizijo);
– projektne dokumentacije in dokumenta identifikacije inve-

sticijskega projekta,
– projektne dokumentacije in predinvesticijske zasnove,
– projektne dokumentacije in investicijskega programa ter
– poda mnenje o ekonomskem, finančnem, zakonodajnem

in tehničnem vidiku investicije.

Strokovna komisija ima dva stalna člana (stalno zaposlena
na ministrstvu – sektor za investicije), predsednika in tajnika
komisije. Nestalne člane strokovne komisije vsakokrat imenuje
predsednik komisije (lahko tudi za večje število dokumentov
oziroma projektov) iz spiska strokovnjakov, ki se vodi na Mini-
strstvu za zdravstvo – sektorju za investicije, za posamezno
strokovno področje (ekonomist, gradbenik, tehnolog in drugi)
ter določi poročevalce (revidente) za posamezno strokovno
področje. Pri seji komisije sodelujejo (brez pravice odločanja)
tudi odgovorne osebe (odgovorni projektant, izdelovalec študi-
je in drugi) naročnika in izdelovalca dokumentacije, glede na
vrsto obravnave dokumenta. Minister, pristojen za zdravstvo,
izda poslovnik o vsebini in delu komisije, v roku 30 dni po
imenovanju stalnih članov komisije. Člani komisije, ki so pregle-
dali in podali oceno o posameznem projektu podajo tudi anali-
zo o učinkih realizirane investicije glede na predhodne doku-
mente.

20. člen
Ocenjevanje upravičenosti investicij

Ocena upravičenosti investicije vsebuje strokovno oceno
o skladnosti investicijske dokumentacije z metodologijo in upra-
vičenosti investicije z vidika veljavnih meril učinkovitosti.

V strokovno ocenjevanje ne morejo biti vključene osebe,
ki so sodelovale pri pripravi investicijske dokumentacije.

Strokovna ocena upravičenosti je obvezna za dokument
identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasno-
vo in za investicijski program.

21. člen
Postopek in udeleženci evidentiranja investicij

Investitor naslovi pisno prijavo Ministrstvu za finance za
evidentiranje investicije v skladu s posebnim predpisom mi-
nistra, pristojnega za finance.

22. člen
Postopek in udeleženci študije izvedbe investicije
Študijo izvedbe investicije zagotovi investitor najkasne-

je do pričetka oddaje del ali nabave blaga ali storitev v
skladu z zakonom o javnih naročilih.

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta s
pisnim sklepom sprejme odločitev o pričetku izvajanja inve-
sticijskega projekta.

23. člen
Postopek in udeleženci izdelave poročila o izvajanju

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta
pripravi poročilo o izvajanju investicije najmanj enkrat letno
ali ob predvidenih odstopanjih iz 6. člena te uredbe ter ob
izdaji uporabnega dovoljenja, ki je sestavni del poročila.

Odgovorni vodja izvedbe investicijskega projekta pri-
pravi tudi predlog za morebitno novelacijo investicijskega
programa. O morebitni izdelavi novelacije odloči odgovorna
oseba investitorja.

24. člen
Postopek in udeleženci izdelave poročila o spremljanju

učinkov izvedene investicije
Poročilo o spremljanju učinkov izvedene investicije pri-

pravi upravljavec investicije v obratovanju najmanj enkrat
letno v obdobju do dosežene stopnje izkoriščenja kapacitet,
predvidene v investicijskem programu.

Upravljavec pošlje poročilo investitorju, ki ga prouči ter
na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne potrebne
ukrepe.

V. MERILA ZA UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI
INVESTICIJE

25. člen
Pri ocenjevanju učinkovitosti investicije se, glede na

dejavnost in predvideno vrednost investicije, upoštevajo fi-
nančno-tržna, ekonomska in razvojna merila ter merila uskla-
jenosti z normativi, standardi in stroški na enoto učinka.
1. Finančno-tržna merila

Osnova za izračun finančno-tržnih meril za ugotavljanje
učinkovitosti investicije je finančni tok gotovine. Pri izra-
čunih dinamičnih meril uporabljamo metodo diskontira-
nja.
Finančno-tržna naložbena merila so:
– neto sedanja vrednost,
– interna stopnja donosnosti,
– relativna neto sedanja vrednost.

2. Ekonomska merila
Za investicije nad 1.000,000.000 tolarjev se izdela eko-
nomska ocena razvojne učinkovitosti na osnovi ovredno-
tenja s tako imenovanimi popravljenimi oziroma pripisa-
nimi cenami zaradi že obstoječih disparitet oziroma nuj-
nosti internalizacije eksternih stroškov.
Osnova za izračun ekonomskih meril je ekonomski tok.
Pri izračunih dinamičnih meril uporabljamo metodo di-
skontiranja.
Ekonomska naložbena merila so:
– ekonomska neto sedanja vrednost,
– ekonomska interna stopnja donosnosti,
– ekonomska relativna neto sedanja vrednost.

3. Razvojna merila
Poleg meril iz 1. in 2. točke se pri ocenjevanju investicij
nad 5.000,000.000 tolarjev uporabljajo tudi razvojna
merila. Izdela se ocena ustreznosti ciljem narodnogo-
spodarskega, sektorskega in okoljevarstvenega razvoja,
ki sistematično upošteva tudi nemonetarne učinke in to
s točkovanjem in tehtanjem prisojenih učinkov investicij-
skega projekta.
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2040. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
dodatnem premoženju, ki se preda
pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate

Na podlagi prvega in drugega odstavka 36. člena ter
prvega in drugega odstavka 37. člena zakona o prvem po-
kojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99
in 106/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

dodatnem premoženju, ki se preda
pooblaščenim investicijskim družbam za

lastniške certifikate

1. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda poobla-

ščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Urad-
ni list RS, št. 56/98, 69/98, 41/99, 102/99, 110/99 in
5/00) se iz priloge B črtajo podatki pod zaporedno številko
383; seznam premoženja, naveden v prilogi B, se dopolni z
naslednjim premoženjem:

Predinvesticijska zasnova ali investicijski program ustre-
za ciljem narodnogospodarskega, sektorskega razvoja
in varstva okolja, če doseže določen odstotek možnih
točk, ki jih določi komisija iz 16. in 17. člena te uredbe
oziroma sektorska metodologija, upoštevaje naslednja
merila:
A) Merila sledenja ciljem narodnogospodarskega raz-

voja:
– povečanje konkurenčnosti, posebno mednaro-

dne,
– vzdrževanje socialne varnosti in zaposlitve,
– izboljšanje medsektorskih zmogljivosti,
– prispevek k izboljšanju regionalnega razvoja;

B) Merila sektorske proizvodno-storitvene moči, zanes-
ljivosti in kvalitete delovanja:
– izboljšanje zadostnosti, kvalitete in zanesljivosti

sistema obratovanja,
– povečanje učinkovitosti rabe medicinske opre-

me,
– disperzija načinov oskrbe oziroma poslovanja;

C) Merila varstva okolja:
– izboljšanje kvalitete zraka in zmanjšanje onesna-

ževanja,
– izboljšanje čistoče vode in koristi iz vodnih virov,
– zmanjšanje škod na kmetijske pridelke in gozd,
– ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne

dediščine,
– zmanjšanje škod na strukturo in sestavo tal,
– ohranjanje in upravljanje vodnega režima.

4. Merila usklajenosti z normativi, standardi in stroški na
enoto učinka
– površina ali vrednost investicije na enoto (na bolnika,

na zaposlenega, posteljo itd.),
– skupni stroški investicije na enoto (na m2 površine

itd.),
– stroški na enoto učinka v obratovanju (zdravnika,

bolnika itd.).

26. člen
Minimalna merila za zdravstveno dejavnost

Minimalna merila se uporabljajo v odvisnosti od načina
pridobivanja prihodkov v zdravstveni dejavnosti. Kolikor in-
vesticijski projekt vključuje različne dejavnosti glede na na-
čin pridobivanja prihodkov (na primer iz proračunskih sred-
stev, s prodajo storitev itd.), se jih ovrednoti z merili za
dejavnosti, na katere se ta nanašajo.

Za posamezne investicije oziroma njene dele, ki pome-
nijo ekonomsko-tehnične celote, se uporabljajo naslednja
merila:
1. Za investicije v dejavnosti zdravstvenega varstva:

– finančno-tržna merila,
– ekonomska merila,
– razvojna merila,
– usklajenost z normativi (prostorskimi, kadrovskimi,

izkoriščenost medicinske opreme ali vrednost inve-
sticije na enoto – neto površino, bolniško posteljo ali
na bolnika itd.) se šteje za normalno pri 85% izkori-
ščenosti kapacitet, razen v intenzivnih enotah, kjer je
70%, na infektoloških in pediatričnih oddelkih 80%
in na psihiatričnih oddelkih 90%,

– skupni stroški in stroški na enoto učinka v času obra-
tovanja (na primer pri gradbenih investicijah na m2

površine).

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
S to uredbo vsi izvajalci v okviru mreže javne zdravstve-

ne službe urejajo izdelavo investicijske dokumentacije za
vodenje investicijskih projektov za javna naročila za vse na-
ročnike po zakonu o javnih naročilih (ZJN) in zakonu o javnih
financah (ZJF).

28. člen
Na predlog ministra, pristojnega za finance, Vlada Repu-

blike Slovenije določi splošno diskontno stopnjo v proračun-
skem memorandumu. Dokler Vlada Republike Slovenije ne
določi splošne diskontne stopnje, se šteje, da je ta 8-odstotna.

29. člen
Pri izračunih tekočih cen se upoštevajo inflacijske sto-

pnje, ki so predvidene v Proračunskem memorandumu Re-
publike Slovenije.

30. člen
Ministrstvo pripravi (6. in 26. člen) do 1. junija 2001

minimalne kadrovske, prostorske standarde v zdravstveni
dejavnosti ter določi zgornjo mejo vrednosti izvedbe investi-
cije za neto enoto površine za manjšo adaptacijo, večjo
adaptacijo in novogradnjo. Za medicinsko opremo določi
minimalni čas obratovanja in koeficient izkoriščenosti.

V vmesnem obdobju do sprejema standardov, normati-
vov in meril za ocenjevanje investicij in odločanje o njih se
na področju priprave investicijske dokumentacije v zdrav-
stvu upošteva povprečne kazalnike slovenskega zdravstve-
nega sistema.

31. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 414-16/2000-1
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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Zap. št. Mat. št. Naziv Pr. oblika Št. delnic Vrednost

385 5403685 AGROEMONA d.o.o. D.O.O. 168.042.000
386 5072387 BRIVSTVO IN FRIZERSTVO ČRNOMELJ d.o.o. D.O.O. 1.298.160
387 5700680 DAN d.d. D.D. 24.000 603.864.000
388 5114233 IMP ITAK d.d. D.D. 16.173 37.036.170
389 5034639 PALOMA d.d. D.D. 386.815 574.033.460
390 1214381 TERME MARIBOR d.d. D.D. 855.451 925.597.982
391 5299870 VARNOST GASILSKI SERVIS d.o.o. D.O.O. 5.550.000
392 5241006 ŽIVILA KRANJ d.d. D.D. 1.380 14.793.600
393 KUPNINA 450.000.000

V rubriki “SKUPAJ“ v prilogi B se številka
“14.827.380.566“ nadomesti s številko “17.570.947.938“.

Poleg premoženja iz prvega odstavka tega člena se, v
skladu s 24. členom zakona o zaključku lastninjenja in priva-
tizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Urad-
ni list RS, št. 30/98, 72/98 – odl. US, 12/99 in 50/99),

namenijo prodaji pooblaščenim investicijskim družbam tudi
delnice oziroma poslovni deleži družb, ki so bile na Sloven-
sko razvojno družbo prenesene na podlagi 25. člena zako-
na o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.
55/92, 7/93, 31/93, 32/94 in 1/96) zaradi notranjega
odkupa na obroke.

Zap. št. Matična številka Naziv Št. delnic oziroma Vrednost
velikost deleža države

35 5040388 TE ŠOŠTANJ d.o.o. 5,75% 1.665.953.375,10
36 5033772 TE BRESTANICA d.o.o. 5,75% 103.654.807,98
37 5035511 TE TRBOVLJE d.o.o. 5,75% 345.226.790,89

V rubriki “SKUPAJ“ v prilogi C se številka “73.778.734.142“ zamenja s številko “75.893.569.115“.

3. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Premoženje iz aktive Slovenske odškodninske druž-

be, d.d., Ljubljana, ki je bilo preneseno na Republiko Slove-
nijo na podlagi menjalne pogodbe in je namenjeno predaji
pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifika-
te, je navedeno v prilogi D 1, ki je sestavni del tega odloka in
objavljena skupaj z njim; premoženje iz aktive Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, ki je bilo preneseno na Republiko Slovenijo na
podlagi menjalne pogodbe in je namenjeno predaji poobla-
ščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, je
navedeno v prilogi D 2, ki je sestavni del tega odloka in
objavljena skupaj z njim.“

Dosedanji drugi in tretji odstavek 9. člena postaneta
tretji in četrti.

4. člen
V dosedanjem tretjem odstavku 9. člena se besedilo:

“nameni tudi do 12% kapitalskih naložb SRD.“ nadomesti z
besedilom: “namenijo tudi kapitalske naložbe SRD.“

V 9. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Kapitalske naložbe SRD, ki se predajo pooblaščenim

investicijskim družbam za lastniške certifikate, so navedene
v prilogi E, ki je sestavni del tega odloka in objavljena skupaj
z njim.“

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

dopolnilnem premoženju, ki se preda Prvemu pokojninske-
mu skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 102/00).

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 301-03/2001-1
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda poobla-

ščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate se
seznam premoženja, naveden v prilogi C, dopolni z nasled-
njim premoženjem:
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PRILOGA D 1

Matična Naziv Število delnic, Vrednost
številka ki se predajajo

oziroma velikost deleža

5094836 AGRARIA CVETJE ČATEŽ,d.d., Brežice 24.260 26.977.120
5376394 AGROGORICA, d.d., Šempeter 31.925 87.857.600
5146984 AGROKOMBINAT MARIBOR, d.d. 45.396 55.292.328
5003091 AGROPROGRES, d.d. Ljubljana 15.708 11.498.256
5097061 ALPETOUR, d.d., Škofja Loka 3.619 31.470.824
5097053 ALPETOUR-POT. AGENCIJA, d.d., Kranj 37.434 93.585.000
5033438 ALPOS, d.d., Šentjur 8.915 87.117.380
5041597 ALUMINIJ OPREMA d.d., Komen 15.326 15.326.000
5441161 ARCONT d.d., Gornja Radgona 53.009 53.009.000
5034221 BAČA d.d., Podbrdo 6.288 43.626.144
5043794 BETI METLIKA, d.d. 36.786 189.815.760
5142148 BISTRIŠKE MESNINE d.d. Sl.Bistrica 3.006 3.150.288
5050391 BODOČNOST, d.d., Maribor 790 12.006.420
5144957 BOR, d.d., Dol. Toplice 8868 12.840.864
5076927 CREINA d.d., Kranj 4.640 26.002.560
5067219 DELOZA, d.d., Zagorje 21.063 21.063.000
5267978 DIVIDENDA, d.d., Ljubljana 2.561 3.201.250
5025109 DOM SMREKA d.d., Maribor 40.620 40.620.000
5072034 ELEKTRA, d.d., Maribor 21.735 16.562.070
5223067 ELEKTRO CELJE d.d. 157.493 196.866.250
5231698 ELEKTRO MARIBOR d.d. 315.526 394.407.500
5229839 ELEKTRO PRIMORSKA d.d., N. Gorica 110.137 137.671.250
5041805 ELEKTROMATERIAL LENDAVA, d.d. 16.830 33.660.000
5231922 ELEKTRON SKOPICE, d.d. 8.687 8.687.000
5033829 ELKROJ, d.d., Mozirje 53.280 60.952.320
5403693 EMONA FARMA IHAN d.d., Domžale 166.513 98.242.670
5034426 GARANT, d.d., Polzela 20.560 41.120.000
5039886 GEP KARTONAŽA, d.d., Murska Sobota 2.896 28.960.000
5036682 GORENJSKA OBLAČILA, d.d., Kranj 2.981 29.810.000
5067995 GORIŠKI VODOVODI, d.d., Nova Gorica 17.492 21.865.000
5151325 GOZDNO IN LESNO GOSP. M. Sobota, d.d. 15.840 15.840.000
5075432 GRADBENO PODJETJE BOHINJ d.d. 12.465 13.861.080
5067839 GRADNJE, d.d., Kranj 3.783 9.457.500
5080681 GUMA, d.d., Grosuplje 12.611 12.611.000
5459753 HOJA GALANTERIJA PODPEČ d.d. 16.258 20.322.500
5001382 HTP GORENJKA Kranjska gora, d.d. 44.524 44.524.000
5071402 HYPOS d.d., MUTA 1.402 14.020.000
5075602 IBT Trbovlje d.d., Trbovlje 16.444 16.444.000
5144124 IKA AJDOVŠČINA, d.d. 6.671 11.420.752
5066948 IMKO, d.d., Ljubljana 37.614 37.614.000
5114233 IMP ITAK, d.d., Ljubljana 8.148 18.658.920
5078083 IMP MONTAŽA MARIBOR d.d. 37.765 50.076.390
5226384 IMP TELEKOM d.d., Ljubljana 17.656 24.824.336
5504821 IMP TOVARNA ARMATUR d.d. Ivančna Gorica 29.677 37.096.250
5479231 INDE d.d., Vransko 4.700 7.990.000
5259363 INFORMATIKA, d.d., Maribor 133 1.662.500
5448727 INTEGRAL KUM TRBOVLJE, d.d. 1.090 10.900.000
5111099 IZOTERM PLAMA, d.d. Podgrad 2.518 9.467.680
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5038634 JAVOR PIVKA, d.d. 135103 206.707.590
5048427 JEM JESENIŠKE MESNINE, d.d., Jesenice 1.284 4.753.368
5098629 JERUZALEM ORMOŽ SAT d.d. 4.212 26.325.000
5098602 JERUZALEM ORMOŽ TGT d.d. 2.121 13.256.250
5142393 JVGP Kranj, d.d. 7.718 7.903.232
5544378 KAM-BUS, d.d., Kamnik 14.804 16.284.400
5035490 KLIMA CELJE, d.d. 24.014 30.017.500
5150167 KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ, d.d. 195.478 267.804.860
5077532 KOMUNALA TOLMIN, d.d. 447 4.470.000
5094917 KOMUNALNA OPER. LJUBLJANA., d.d. 4.094 8.188.000
5040035 KONFEKCIJA KOMET METLIKA, d.d. 45.954 45.954.000
5144019 KONFEKCIJA KORA RADEČE, d.d. 1.957 1.957.000
5039088 KOPITARNA SEVNICA d.d. 28.932 29.799.960
5049032 KOŠAKI TMI d.d., Maribor 1.281 15.961.260
5144191 KOVINAR, d.d., Novo mesto 16.470 20.916.900
5072166 KOVINSKA BLED, d.d., Bled 6.862 7.328.616
5075335 KOVINSKA INDUSTRIJA KLS d.d., Ljubno 6.053 15.955.708
5033934 KREMEN d.d, Novo mesto 7.301 9.126.250
5037158 LABOD konfekcija Novo mesto d.d. 89.367 125.113.800
5041929 LAMA, d.d., DEKANI 32.749 43.163.182
5038804 LES trg. in storitve d.d., Ptuj 4.664 6.818.768
5316766 LIKO Vrhnika, d.d. 75784 91.092.368
5075041 LIO, d.d., Škofja Loka 19.535 24.926.660
5033993 LJUBEČNA IND. KERAMI. IDELKOV, d.d. 38.678 53.066.216
5067880 MARIBORSKI VODOVOD d.d., Maribor 4.378 4.378.000
5025826 MARPETRO d.d., Maribor 23.566 38.601.108
5226422 MDS METALKA d.d., Ljubljana 660 9.547.560
5040469 MERINKA MARIBOR, d.d. 31.977 43.872.444
5034124 MINERVA d.d., Žalec 2.956 32.397.760
5038421 MIZAR, d.d., Volčja Draga 9.793 12.868.002
5025737 MIZARSTVO GROSUPLJE d.d., Grosuplje 19.495 20.742.680
5033942 MLINOSTROJ, d.d., Domžale 13.426 13.426.000
5426979 MODNA KONFEKCIJA, d.d., Ljubljana 2.062 5.291.092
5034213 MOTVOZ IN PLATNO, d.d., Grosuplje 9.886 56.844.500
5060940 MP INSTALATER, d.d., Prevalje 736 7.360.000
5481503 NIZKE GRADNJE d.d., Ptuj 9.070 11.337.500
5034175 ODEJA, Škofja Loka, d.d. 38.117 30.112.430
5033667 OPEKARNA NOVO MESTO, d.d. 6.678 8.347.500
5507219 PLETILJA, d.d., Litija 102 1.030.200
5067928 POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. 3.491 3.491.000
5066557 POHIŠTVO CELJE, d.d. 5.564 7.099.664
5094542 POLIDENT VOLČJA DRAGA, d.d. 8.091 8.091.000
5041210 POLZELA TOV. NOGAVIC, d.d., Polzela 94.195 117.743.750
5458854 PRAŠIČEREJA PODGRAD d.d., Gor. 22.892 30.034.304
5033217 PREDILNICA LITIJA, d.d., Litija 16.318 81.785.816
5040361 PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Velenje 29.237 365.462.500
5499895 PREVOZ d.d., Tolmin 20.842 26.052.500
5045231 RESTAVRACIJA ISKRA, d.d., Kranj 16.358 16.358.000
5035899 SATURNUS OROD. IN STROJ. d.d., Ljubljana 32.449 32.449.000
5129451 SEMESADIKE MENGEŠ, d.d. 17.460 18.926.640
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5171407 SERVIS VOZIL Ljutomer, d.d. 9.505 9.505.000
5094607 SLIKAR MARIBOR d.d. 8.729 10.108.182
5699169 SNEŽNIK d.d., Kočevska Reka 16.788 23.503.200
5151490 SOČA VGP, d.d., Nova Gorica 5.609 5.609.000
5515564 SP POLSKAVA d.d., Pragersko 5.852 7.911.904
5254132 STEKLARNA HRASTNIK, d.d. 137.095 171.368.750
5005965 STOLARNA DOBREPOLJE d.d. 15.863 9.612.978
5033390 STROJNA MARIBOR d.d. 67.028 35.256.728
5033225 SVILA d.d., Maribor 114.862 114.862.000
5036500 SVILANIT, d.d. Kamnik 38.525 101.397.800
5034248 ŠEŠIR, d.d., Škofja Loka 16.573 43.023.508
5071976 TEKOL, d.d., Maribor 1.720 17.206.880
5449278 TEKSTIL PLETILSTVO d.d. Prosenjakovci 1.160 17.400.000
5040175 TEKSTILNA SENOŽEČE, d.d. 11.900 11.900.000
5037468 TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD, d.d. 13.289 132.890.000
5049369 TISKARNA KOČEVSKI TISK d.d., Kočevje 11.507 11.507.000
5033276 TISKARNA TONE TOMŠIČ, d.d., Ljubljana 4.804 15.862.808
5003067 TKANINA, d.d., Celje 3.667 39.816.286
5043093 TKI HRASTNIK, d.d., Hrastnik 79.884 94.742.424
5143683 TRAIG IVANČNA GORICA, d.d. 973 9.730.000
5143853 TRANSPORT, d.d. Krško 25.686 26.199.720
5003296 TRIFIX, d.d., Tržič 9.726 12.663.252
5033799 TRIGLAV KONFEKCIJA KRANJ, d.d. 305 7.625.000
5033209 TRIKON, d.d., Kočevje 24.706 24.706.000
5039991 TRIO, d.d., Tržič 17.640 17.640.000
5216028 TVP-VZMETNI INŽENIRING, d.d., Ptuj 10.231 12.788.750
5144248 UNIMONT, d.d., Slov. Konjice 12.121 12.121.000
5015251 UNIVERSAL, d.d., Ivančna Gorica 4.872 4.872.000
5418992 VARSTROJ, d.d., Lendava 21.974 21.974.000
5033748 VELANA, d.d., Ljubljana 140.965 115.309.370
5105706 VELO d.d., Ljubljana 24.008 30.010.000
5150515 VGP DRAVA PTUJ d.d. 5.533 6.916.250
5408148 VINAG d.d., Maribor 11308 70.675.000
5666228 ZRC d.d., Trbovlje 6.808 7.339.024
5066255 ŽEL. RAVNE-MONTER DRAVOGRAD, d.d. 41.483 44.179.395
5097444 ŽIČNICE VOGEL, BOHINJ, d.d. 15.259 19.287.376
5145058 ALPEMETAL d.o.o., Ljubljana 9,25% 14.151.000
5269393 APP JESENICE, d.o.o., Jesenice 10,01% 1.209.610
5510929 ARHITEKTNI BIRO, d.o.o., Kranj 9,82% 2.050.000
5704049 AS DOMŽALE - ALU, d.o.o. 9,99% 6.662.500
5098092 ATC KANIN BOVEC, d.o.o., Bovec 7,85% 12.290.000
5143411 AVTOPRODAJA, d.o.o., NOVA GORICA 10,04% 1.080.000
5227747 CEN. ČISTIL. NAPRAVA d.o.o. Domžale 0,40% 675.000
5049091 CO LIBRI d.o.o., Lj. 10,00% 1.972.000
5057108 CRI CELJE d.o.o. 9,11% 10.359.040
5144744 DIMNIKAR RADEČE d.o.o., Radeče 10,00% 789.216
5144787 DIMNIKARSKO PODJETJE d.o.o. Kranj 10,00% 1.101.420
5496357 DVZ PONIKVE, d.o.o., Ponikve 7,46% 1.831.000
5521041 EIMD, d.o.o., Trbovlje 10,00% 1.765.568
5221374 EKONOMSKI CENTER MARIBOR, d.o.o. 10,00% 9.001.260
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5521050 ELEKTROMEHANIKA d.o.o., Trbovlje 10,00% 1.464.960
5308119 EMONA TISKARNA, d.o.o., Ljubljana 4,91% 2.070.000
5198976 FARMIN Inženiring, d.o.o., Velenje 10,00% 10.285.000
5300266 FIBA, d.o.o., Koper 3,88% 1.981.802
5627630 FIRST, d.o.o., Mur. Sobota 9,45% 797.500
5144949 FOTOLIK d.o.o., Celje 10,00% 7.097.200
5066352 GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o. 10,00% 7.352.970
5072328 GOP ZIDAR VIPAVA, d.o.o. 10,00% 3.250.800
5279097 GTC KOPE, d.o.o., Slov.Gradec 10,00% 10.484.000
5072174 HISTOR d.o.o., Ljubljana 10,00% 2.089.000
5459745 HOJA ŽAGA ROB, d.o.o., Rob 8,92% 4.046.160
5052742 IGEA d.o.o., Nazarje 10,00% 2.766.348
5235006 ING INZENIRING d.o.o., Ljubljana 0,51% 260.000
5448719 INTEGRAL ZAGORJE, d.o.o. 9,89% 8.990.000
5101956 INTEREXPORT, d.o.o., Ljubljana 8,88% 3.997.600
5298652 IRAS SEŽANA, d.o.o. 3,91% 2.182.000
5421837 IZOBRAZEVALNI CENTER ŠTORE d.o.o. 10,00% 1.309.000
5466016 JAVNO KOM. PODJETJE,d.o.o., Šentjur 3,74% 649.000
5060974 KAL-KO-PREM d.o.o., Prevalje 4,89% 4.279.000
5004586 KOMPAS HOTELI BLED d.o.o. 8,08% 12.830.000
5210461 KOMUNAL. STAN. DRUŽBA, d.o.o., Ajdovščina 3,17% 1.650.000
5071810 KOVINAR, d.o.o., Vitanje 10,00% 6.769.696
5521033 KOVIT TRBOVLJE d.o.o. 10,00% 7.560.036
5286093 LOGIS, d.o.o., Ljubljana 9,93% 655.608
5075246 MEGRAD INŽENIRING, d.o.o., Lj 10,00% 13.314.236
5001102 MERX TRABERG d.o.o., Dravograd 10,00% 8.179.944
5503868 MIKRO ADA CRU, d.o.o., Ljublja 9,94% 265.000
5503850 MIKRO ADA d.o.o., Ljubljana 9,94% 265.000
5067766 OBRTNO PODJETJE KRANJ d.o.o. 10,00% 10.402.840
5622646 PA-NIZKE GRADNJE, d.o.o., Ljubljana 9,93% 1.416.000
5596866 PARTNER GRAF d.o.o., Grosuplje 9,86% 1.537.500
5042275 PLAMA-G.E.O. d.o.o., Podgrad 9,98% 7.382.068
5213649 PROJEKT INŽENIRING d.o.o., Ljubljana 10,00% 2.120.000
5076277 PROJEKTA INŽENIRING PTUJ d.o.o. 10,00% 12.650.000
5456754 PROJEKTIVA GORICA d.o.o., Nova Gorica 9,99% 1.890.000
5204925 RAZVOJNI CENTER INŽENIRING, d.o.o., Celje 9,09% 6.997.700
5076196 RAZVOJNI CENTER PLANIR. d.o.o., Celje 8,90% 2.554.464
5033080 SM STROJKOPLAST d.o.o., Maribor 10,00% 13.732.950
5144914 STANINVEST d.o.o. Postojna 10,00% 3.890.000
5041376 STROJ d.o.o., Radlje ob Dravi 10,00% 27.661.018
5004373 ŠKOCJAN GOSTINSTVO d.o.o., Cerknica 9,57% 9.381.250
5064848 TAPETDEKOR, d.o.o., Ljubljana 10,00% 12.149.579
5291402 TELETRAC, d.o.o., Ljubljana 2,49% 925.000
5081408 TISKARNA FORMATISK d.o.o., Ljubljana 10,00% 1.011.250
5066808 TISKARNA KNJIGOVEZNICA Radovljica, d.o.o. 10,00% 7.290.000
5009278 TMG d.o.o., Pesnica 10,00% 5.738.700
5143942 TRELES, d.o.o., Trebnje 10,00% 8.873.400
5066999 UMETNI KAMEN, d.o.o., Ljubljana 10,00% 5.358.750
5035171 USNJE Celje, d.o.o. 10,00% 8.522.950
5067618 USZ, d.o.o., Ljubljana 10,00% 8.100.000
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5144302 UTEŽ, d.o.o., Celje 10,02% 4.188.170
5958342 VETERINA KAMNIK d.o.o., Kamnik 0,08% 20.020
5150426 VETERINAR. POSTAJA d.o.o. Šmarje pri Jelšah 6,70% 1.761.056
5149959 VETERINARSKA AMBULANTA Ljutomer, d.o.o. 1,99% 340.374
5939046 VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d.o.o. 8,16% 360.072
5958377 VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA, d.o.o. 10,04% 850.850
5907560 VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o.o. 2,50% 187.500
5944058 VETERINARSKA POSTAJA SEVNICA, d.o.o. 8,42% 640.640
5067944 VRTNARSTVO d.o.o., Murska Sobota 10,01% 5.387.500
5033705 VRVICA CELJE d.o.o., Celje 10,00% 10.427.120
5098971 ZARJA PLESKARSTVO ŽALEC d.o.o. 10,00% 1.728.750
5542812 ZOP INFORMAC. INŽENIRING d.o.o., Ljubljana 8,33% 2.113.750
5542804 ZOP Management consulting d.o.o., Ljubljana 8,22% 3.114.048
5542782 ZOP OS, d.o.o., Ljubljana 9,28% 736.506
5066204 ZUM, d.o.o., Maribor 4,00% 3.508.400
5024820 ZVON Trg. podj. d.o.o., Ljubljana 9,93% 151.590

PRILOGA D 2
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5375347 ABC TRGOVINA D.D. LJUBLJANA 6.291 9.084.204
5144337 ALCHROM D.D. RUŠE 1.115 11.150.000
5033438 ALPOS ŠENTJUR d.d. 15.033 146.902.476
5041635 ALUMINIJ MONTAL D.D. KOMEN 1.611 22.193.136
5034221 BAČA PODBRDO 9.624 66.771.312
5142148 BISTRIŠKE MESNINE D.D. SLOVENSKA BISTRICA 3.006 3.150.288
5050391 BODOČNOST MARIBOR D.D. 790 12.006.420
5144957 BOR DOLENJSKE TOPLICE D.D. 8.868 12.840.864
5159636 CELJSKI SEJEM CELJE 12.397 15.496.250
5067219 DELOZA ZAGORJE OB SAVI 21.063 21.063.000
5060788 FARMA STIČNA D.D. 3.764 5.819.144
5072573 FINO NOVA GORICA D.D. 17.294 17.294.000
5151503 GG NAZARJE D.D. 5.404 13.888.280
5151325 GLG MURSKA SOBOTA D.D. 15.840 15.840.000
5000661 GPS SEVNICA D.D. 1.182 14.775.000
5076404 GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD D.D. LJUBLJANA 1.931 21.453.410
5067839 GRADNJE KRANJ D.D. 11.287 28.217.500
5459788 HOJA-MOBILES D.D. POLHOV GRADEC 12.893 19.107.426
5071402 HYPOS MUTA D.D. 2.396 23.960.000
5075602 IBT TRBOVLJE 16.444 16.444.000
5144124 IKA D.D. AJDOVŠČINA 6.671 11.420.752
5114233 IMP ITAK D.D. LJUBLJANA 8.148 18.658.920
5504821 IMP TOVARNA ARMATUR IVANČNA GORICA 38.600 48.250.000
5479231 INDE D.D. VRANSKO 4.700 7.990.000
5129737 INDOV LJUBLJANA 8.880 8.880.000
5259363 INFORMATIKA D.D. MARIBOR 531 6.637.500
5060940 INSTALATER D.O.O. PREVALJE 736 7.360.000
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5448727 INTEGRAL KUM D.D. TRBOVLJE 1.090 10.900.000
5048427 JEM D.D. JESENICE 1.284 4.753.368
5067464 KEMIČNA ČISTILNICA MARIBOR 6.323 6.323.000
5077532 KOMUNALA D.D. TOLMIN 447 4.470.000
5073049 KOMUNALA ORMOŽ D.D. 2.707 2.707.000
5094917 KOMUNALNA OPERATIVA D.D. LJUBLJANA 4.094 8.188.000
5015707 KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA D.D. 6.975 8.718.750
5144728 KOMUNALNO STANOVANJ. PODJ. HRASTNIK 4.763 4.791.578
5013810 KOMUNAPROJEKT D.D. MARIBOR 9.062 9.062.000
5067545 KOP BREŽICE 4.113 5.207.058
5144019 KORA RADEČE 1.957 1.957.000
5144191 KOVINAR NOVO MESTO D.D. 27.218 34.566.860
5072166 KOVINSKA BLED 7.703 8.226.804
5038804 LES D.D. PTUJ 4.664 6.818.768
5033993 LJUBEČNA CELJE 57.593 79.017.596
5067880 MARIBORSKI VODOVOD MARIBOR 4.378 4.378.000
5090725 MARMOR SEŽANA 14.382 18.581.544
5041929 MEDNARODNO PODJETJE LAMA DEKANI 32.749 43.163.182
5075246 MEGRAD INŽENIRING LJUBLJANA 9.662 13.314.236
5040469 MERINKA MARIBOR 42.355 58.111.060
5038421 MIZAR VOLČJA DRAGA 9.793 12.868.002
5426979 MODNA KONFEKCIJA LJUBLJANA 4.559 11.698.394
5000530 MOTEL GROSUPLJE D.D. 8.900 8.900.000
5150507 MURA - JVGP D.D. MURSKA SOBOTA 1.173 5.865.000
5037212 MURA MURSKA SOBOTA 609.191 655.489.516
5481503 NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ 16.885 21.106.250
5870909 NOVOGRAD, d.d., NOVO MESTO 12.289 12.289.000
5069114 OGP GRAD BLED 5.461 6.826.250
5507219 PLETILJA D.D. LITIJA 102 1.030.200
5067928 POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D. 3.491 3.491.000
5038561 POHIŠTVO ČEPOVAN 11.876 15.557.560
5033217 PREDILNICA LITIJA D.D. 16.318 81.785.816
5040361 PREMOGOVNIK VELENJE 69.852 873.150.000
5459966 PROJEKT NIZKE ZGRADBE LJUBLJANA 14.587 16.220.744
5035899 SATURNUS-ORODJARNA IN STROJEGRADNJA D.D. LJUBLJANA 32.449 32.449.000
5129451 SEMESADIKE D.D. MENGEŠ 17.460 18.926.640
5076714 SGP ZASAVJE TRBOVLJE D.D. 29.791 33.782.994
5094607 SLIKAR D.D. MARIBOR 8.729 10.108.182
5221668 SOLIDARNOST D.D. MURSKA SOBOTA 15.370 15.370.000
5005817 SORA MEDVODE D.D. 16.620 23.334.480
5515564 SP POLSKAVA 5.852 7.911.904
5005965 STOLARNA DOBREPOLJE D.D. 15.863 9.612.978
5033390 STROJNA MARIBOR D.D. 168.800 88.788.800
5034248 ŠEŠIR D.D. ŠKOFJA LOKA 16.573 43.023.508
5071976 TEKOL D.D. MARIBOR 1.720 17.206.880
5042399 TERMOPLASTI-PLAMA PODGRAD 2.525 31.001.950
5034230 TIKA D.D. TRBOVLJE 15.152 17.546.016
5033276 TISKARNA TONE TOMŠIČ D.D. LJUBLJANA 4.804 15.862.808
5143683 TRAIG IVANČNA GORICA, d.d. 973 9.730.000
5033799 TRIGLAV KONFEKCIJA D.D. KRANJ 305 7.625.000
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5033209 TRIKON KOČEVJE 24.706 24.706.000
5039991 TRIO TRŽIČ 17.640 17.640.000
5015740 TRŽNICA D.D. MARIBOR 2.531 2.531.000
5015251 UNIVERSAL D.D. IVANČNA GORICA 6.584 6.584.000
5418992 VARSTROJ LENDAVA 21.974 21.974.000
5150531 VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR 11.718 5.812.128
5098947 ZARJA KO PETROVČE D.D. 8.471 10.588.750
5094429 AA LIPA LJUBLJANA 14,81% 7.125.216
5494753 ABC POMURKA-SKUPINA PODJE. M. SOBOTA 0,69% 298.650
5143411 AVTOPRODAJA D.O.O. NOVA GORICA 10,04% 1.080.000
5066468 BIROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA 10,00% 513.750
5227747 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK DOMŽALE 0,40% 675.000
5144744 DIMNIKAR RADEČE D.O.O. 10,00% 789.216
5144787 DIMNIKARSKO PODJETJE KRANJ 10,00% 1.101.420
5067405 DIMNIKARSTVO D.O.O. CELJE 8,72% 677.600
5496357 DVZ PONIKVE D.O.O. PONIKVE 7,46% 1.831.000
5221374 ECM D.O.O. MARIBOR 16,40% 14.757.762
5521041 EIMD TRBOVLJE 18,16% 3.205.722
5221412 EKONOMSKI INSTITUT D.O.O. MARIBOR 10,00% 2.638.652
5521050 ELEKTROMEHANIKA TRBOVLJE 14,48% 2.122.230
5308119 EMONA TISKARNA LJUBLJANA 4,91% 2.070.000
5063710 ERCI IDRIJA 9,88% 163.200
5300266 FIBA D.O.O. KOPER 3,88% 1.981.802
5144949 FOTOLIK D.O.O. CELJE 10,00% 7.097.200
5072328 GOP ZIDAR VIPAVA 10,00% 3.250.800
5034353 GORENJE TIKI D.O.O. LJUBLJANA 6,76% 39.103.000
5494907 GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O. METLIKA 9,72% 6.050.000
5107024 GOSTINSTVO PODVELKA 19,26% 4.443.750
5279097 GTC KOPE SLOVENJ GRADEC 10,00% 10.484.000
5078156 HIDROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA 6,69% 4.470.000
5072174 HISTOR D.O.O. LJUBLJANA 10,00% 2.089.000
5459745 HOJA ŽAGA ROB D.O.O. 8,92% 4.046.160
5156815 IBIS D.O.O. SLOVENSKA BISTRICA 10,00% 3.687.544
5052742 IGEA NAZARJE 10,00% 2.766.348
5283205 INFOTEHNA D.O.O. NOVO MESTO 2,45% 570.000
5107741 INTEGRAL NOTRANJSKA D.O.O. CERKNICA 9,99% 5.360.000
5107750 INTEGRAL PRIMORSKA D.O.O. IDRIJA 10,01% 7.650.000
5101956 INTEREXPORT D.O.O. LJUBLJANA 8,88% 3.997.600
5421837 IZOBRAŽEVALNI CENTER D.O.O. ŠTORE 10,00% 1.309.000
5466016 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠENTJUR 3,74% 649.000
5060974 KAL-KO-PREM PREVALJE 7,84% 6.853.000
5144647 KOMUNALA D.O.O. IDRIJA 3,19% 2.960.000
5073162 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O. 4,30% 2.164.000
5210461 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA 3,17% 1.650.000
5592771 KO-OP D.O.O. MOJSTRANA 9,97% 7.763.488
5521033 KOVIT TRBOVLJE D.O.O. 21,96% 16.599.990
5145023 KP TRŽIČ D.O.O. 2,83% 3.964.548
5286590 MARKING D.O.O. MARIBOR 10,00% 390.320
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Matična Naziv Število delnic, Vrednost
številka ki se predajajo

 oziroma velikost deleža

5067766 OBRTNO PODJETJE D.O.O. KRANJ 17,38% 18.084.024

5399297 OCM D.O.O. MARIBOR 3,39% 1.855.872
5622638 PA-ARHING D.O.O. LJUBLJANA 9,91% 1.477.150
5622654 PA-PROSTOR D.O.O. LJUBLJANA 9,93% 659.120
5596866 PARTNER GRAF D.O.O. GROSUPLJE 9,86% 1.537.500
5000653 PECA D.O.O. MEŽICA 10,00% 7.610.000
5042275 PLAMA-G.E.O. PODGRAD 9,98% 7.382.068
5943582 PODJETJE ZA GO.GRADNJE IN HOR. 10,00% 4.790.000
5213649 PROJEKT INŽENIRING LJUBLJANA 10,00% 2.120.000
5076277 PROJEKTA INŽENIRING PTUJ D.O.O. 10,00% 12.650.000
5456754 PROJEKTIVA GORICA NOVA GORICA 9,99% 1.890.000
5622646 PROJEKTIVNI ATELJE-NIZKE GRADNJE D.O.O. LJUBLJANA 9,93% 1.416.000
5204925 RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI D.O.O. CELJE 9,09% 6.997.700
5076196 RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE D.O.O. CELJE 8,90% 2.554.464
5000408 SANITA D.O.O. LJUBLJANA 14,96% 5.143.568
5273986 SONCE D.O.O. LJUBLJANA 9,19% 11.366.284
5144914 STANINVEST D.O.O. POSTOJNA 10,00% 3.890.000
5098319 STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE D.O.O. 10,00% 3.793.750
5066859 STEKLAR CELJE 10,00% 4.204.872
5041376 STROJ D.O.O. RADLJE OB DRAVI 19,18% 53.059.996
5004373 ŠKOCJAN D.O.O. CERKNICA 9,57% 9.381.250
5291402 TELETRAC D.O.O. LJUBLJANA 2,49% 925.000
5064848 TAPETDEKOR D.O.O. LJUBLJANA 11,60% 14.093.802
5691460 TERACERSTVO IN KAMNOSEŠTVO D.O.O. MURSKA SOBOTA 9,96% 4.827.500
5066808 TISKARNA RADOVLJICA 10,00% 7.290.000
5009278 TMG D.O.O. PESNICA 10,00% 5.740.110
5111137 TRANŠPED D.O.O. LJUBLJANA 10,01% 3.460.000
5143942 TRELES D.O.O. TREBNJE 18,70% 16.595.880
5006392 TRGOAGENT D.O.O. MARIBOR 9,99% 543.000
5034299 TVI MAJŠPERK 18,26% 31.978.006
5035171 USNJE CELJE D.O.O. 10,00% 8.522.950
5067618 USZ D.O.O. LJUBLJANA 10,00% 8.100.000
5144302 UTEŽ D.O.O. CELJE 10,02% 4.188.170
5958342 VETERINA KAMNIK d.o.o., Kamnik 0,08% 20.020
5907233 VETERINA ŠOŠTANJ d.o.o., Šoštanj 5,87% 535.500
5150426 VETERINAR. POSTAJA d.o.o. Šmarje 6,70% 1.761.056
5149959 VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER D.O.O. 1,99% 340.374
5939046 VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d 8,16% 360.072
5958377 VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA, 10,04% 850.850
5958334 VETERINARSKA POSTAJA KOČEVJE, 5,09% 440.264
5907560 VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o.o. 2,50% 187.500
5150922 VRTNARSTVO CELJE D.O.O. 9,18% 13.673.750
5067944 VRTNARSTVO MURSKA SOBOTA 10,01% 5.387.500
5033705 VRVICA CELJE 19,87% 20.714.364
5222125 ZIM D.O.O. MARIBOR 2,25% 2.809.872
5542812 ZOP D.O.O. LJUBLJANA 8,33% 2.113.750
5542782 ZOP OS LJUBLJANA 9,28% 736.506
5024820 ZVON D.O.O. LJUBLJANA 9,93% 151.590
5067871 ŽIVA D.O.O. LJUBLJANA 10,00% 651.250
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PRILOGA E

Zap. Matična Naziv Število delnic, Velikost Vrednost
št. Številka ki se predajajo poslovnega

deleža

1 5156505 ADRIA AIRWAYS, d.d. 65.081 587.616.349,00

2 5098092 ALPSKI TURISTIČNI CENTER BOVEC, d.o.o. 8,44% 40.032.255,00

3 5891019 BSC, d.o.o., KRANJ 29,46% 493.426,00

4 5041643 CERTA, d.d. 871.983 1.110.906.342,00

5 5045401 DOMEL, d.d., ŽELEZNIKI 54.116 69.809.640,00

6 5045223 FOTONA, d.d. 63.990 705.809.700,00

7 5034353 GORENJE TIKI, d.o.o. 22,18% 128.297.620,00

8 5042518 HOLDING IMV, d.o.o. NOVO MESTO 25,00% 1.048.450.833,00

9 5899281 HORIZONTE, družba za razvoj, d.o.o. 12,50% 4.133.840,00

10 5004837 HOTELI BERNARDIN, d.d. 4.679.069 7.860.835.920,00

11 5249694 IGM SAVA, d.o.o., VELIKA VAS 21,46% 59.380.000,00

12 5033560 IMONT, d.o.o., DRAVOGRAD 20,00% 31.682.590,00

13 5077940 IMP, d.d. 70 91.140,00

14 5174929 ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d. 33.898 42.372.500,00

15 5284414 ISKRA TELEKOM HOLDING D.D. 114.685 167.325.415,00

16 5330424 ISKRA, d.d. 356.281 555.798.360,00

17 5255805 LESNINA VELETRGOVINA, d.o.o. 16,58% 1,00

18 5268656 LESTRO LEDINEK D.D. HOČE 44.287 1,00

19 5476135 LIK HOLDING, d.d. 35.500 35.784.000,00

20 5608848 LINEA, d.o.o., VELENJE 1,77% 190.257,00

21 1124609 LITOSTROJ E.I,.d.o.o. 34,68% 232.183.111,00

22 5559227 MESNINE BAUMAN, d.o.o. 32,00% 12.959.885,00

23 5553270 MYCYCLE, d.o.o. 10,00% 1,00

24 5985757 NICO PRO, d.o.o. 62,50% 15.428.180,00

25 5526175 NIPS, d.o.o. 40,00% 940.001,00

26 5038618 NOVOLES LESNA IND. D.D. 37.370 96.414.600,00

27 5040116 NOVOTEKS TKANINA D.D. 156.824 156.824.000,00

28 5000203 POHIŠTVO BREŽICE, d.d. 4.082 10.205.000,00

29 5151317 POMURKA mesna industrija, d.d., MS 689.438 365.402.140,00

30 5727286 PROPULSE d.o.o. 32,66% 688.340,00

31 5036852 RAŠICA TOVARNA PLETENIN, d.d. 200.000 133.200.000,00

32 5034523 SIP, Strojna industrija, d.d. 56.890 322.054.290,00

33 5564697 STILLES, D.D. 213.116 114.869.524,00

34 5490707 STT STROJEGRADNJA, d.d 80.704 43.902.976,00

35 5911508 TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d.o.o. 8,00% 58.885,00

36 5042305 TOVARNA DUŠIKA RUŠE, d.o.o. 95,76% 6.120.450.450,00

37 5103185 TOVARNA MERIL KOVINE, d.d., PAMEČE 15.030 21.492.900,00

38 5034299 TVI MAJŠPERK, d.o.o. 3,55% 6.216.973,00

39 5418992 VARSTROJ, d.d., LENDAVA 158.352 158.352.000,00

40 5213622 ZDRAVILIŠČE MORAVSKE TOPLICE, d.d. 70.000 84.910.000,00

41 5041031 VOZILA GORICA D.O.O. 80,00% 254.648.628,00

42 NEPREMIČNINE (PREOSTANKI STEČAJNIH MAS) 339.927.198,00
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ŽUŽEMBERK

2041. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne
enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti
Hinje v Občini Žužemberk

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 70/00) ter 116. člena statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je
Občinski svet občine Žužemberk na predlog občinske volil-
ne komisije na 18. seji dne 23. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi

števila članov sveta ter določitvi volilne enote za
volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v

Občini Žužemberk

1. člen
V odloku o določitvi števila članov sveta ter določitvi

volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hi-
nje v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 23/01) se spre-
meni in dopolni 2. člen odloka in glasi:

“Svet KS šteje enajst članov. Za volitve članov sveta se
določi pet volilnih enot, in sicer:

– 1. volilna enota, ki obsega območje naselij Hinje,
Hrib pri Hinjah, Lazina in Pleš, kjer se volijo trije člani sveta,

– 2. volilna enota, ki obsega območje naselja Lopata,
kjer se voli en član sveta,

– 3. volilna enota, ki obsega območje naselij Prevole
in Ratje, kjer se volita dva člana sveta,

– 4. volilna enota, ki obsega območje naselij Sela pri
Hinjah, Visejec in Vrh pri Hinjah, kjer se volijo trije člani
sveta,

– 5. volilna enota, ki obsega območje naselja Žvirče,
kjer se volita dva člana sveta.”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-06/01-313/1
Žužemberk, dne 23. aprila 2001.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

2042. Razpis volitev članov Sveta krajevne skupnosti
Hinje v Občini Žužemberk

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 116. čle-
na statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99,
63/00 in 93/00)

r a z p i s u j e m
volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v

Občini Žužemberk

I
Volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini

Žužemberk bodo v nedeljo, 17. junija 2001.

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

volilna opravila, se šteje 7. maj 2001.

III
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in

volilni odbori.

IV
Razpis volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije.

Št. 006-02/01-312/1
Žužemberk, dne 23. aprila 2001.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

OBČINE
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